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Echipa Romanici ol H-lca meci in „Cupa Dam-

SEGĂRCEANU — CLLRC, ÎN PRIMA ZI
A ÎNTÎLNIRII DINTRE ECHIPELE 

ROMÂNIEI Șl ARGENTINEI
Dîrzu va avea adversar pe Vilas în primul meci
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„SATUL UNIVERSIADEI" IȘI DESCHIDE PORȚILE!

Eveniment ma
jor al pregătirilor 
pentru startul în 
ediția 1981 a Jocu
rilor Mondiale 
Studențești : „Sa
tul Universiadei" 
își deschide azi, 

_lavg .»>i primitor, 
porțile ! El se află 
situat în complexul 
studențesc „Regie" 
din imediata apro
piere a noului In
stitut Politehnic 
București.

După o intensă 
activitate. con
structorii au pre
dat. cum se spune, 
„la cheie". unul 
dintre centrele vi
tale ale întregii ac
tivități ne toată 
perioada întreceri
lor oficiale si an
trenamentelor U- 
nfversiadei. Aici, 
aproximativ 6 000 de

TIMIȘOARA, 9 (prin tele
fon). în saloanele hotelului 
„Continental* a avut loc tra
diționala ceremonie a tragerii 
la sorți pentru cel de-al 77-lea 
med al echipei de tenis a 
României în „Cupa Davis**, do 
astă dată — pentru prima oară 
acasă — împotriva formației 
Argentinei.

Căpitanii nejucători ai celor 
două echipe, Alexe Bardan și 
Roberto Gractz. au înscris pe 
foile de concurs următoarele 
formații:

România : Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Laurențiu Bucur 
și Adrian Marcu.

Argentina : Guillermo Vilas, 
Jose Luis Clerc, Ricardo Cano 
și Eduardo Bengoechea.

Cunoscutul’ arbitru interna
țional Carlo Martini (Italia) a 
condus tragerea la sorti, care 
a dat următorul rezultat :
• Vineri, 10 iulie (ziua I), de 

la ora 14 :
DÎRZU — VILAS 

SEGĂRCEANU — CLERC
• Simbălă, 11 iulie (ziua

aproximativ 6 000 de oaspeți — 
sportivi studenți din întreaga 
lume, antrenori, conducători de 
delegații, medici —■ vor locui 
în condiții excelente. Asa 
cum se prezintă, acum. 
„Satul Universiadei" poate co
respunde. din toate punctele de 
vedere, oricăror solicitări de 
confort, recuperare, odihnă, di
vertisment, culturale, comuni
cații, cazare, masă. Aceasta a 
fost dealtfel, părerea unanimă 
a tuturor reprezentanților fo
rurilor sportive studențești din 
diferite țări (Uniunea Sovietică 
sau Japonia, Statele Unite ale 
Americii sau Republica Popu
lară Chineză, Ungaria sau Ca
nada) sosiți înaintea loturilor 
de sportivi să studieze condi-

tiile oferite vieții și activități
lor din Sat.

I se potrivește Satului Uni
versiadei mai degrabă, denu
mirea de „Orășel" : 19 blocuri 
elegante, dintre care 9 construi; 
te chiar în această primăvară 
(3 dintre ele, cu 9 etaje !), 
scăldate în verdele copacilor și 
culorile rondurilor de flori, o 
cantină-restaurant gigant, cu 
program non-stop de la ora 6 
dimineața la 24 din noapte, o 
policlinică capabilă să rezolve 
orice problemă de sănătate în 
timpul cel mai scurt cu pu
tință, Poștă-telegraf-telefon, 
farmacie, spații comerciale și 
chiar o primărie cu peste 30 de 
încăperi rezervate celor răspun
zători de bunul mers al vieții 
din „Regie" — totul creează

impresia de modern și civili
zație într-o așezare umană de 
sine stătătoare. Nu lipsesc nici 
locurile de divertisment. între 
care terasa discotecii va fi. CU 
siguranță. la loc de frunte în 
programele timpului liber.

în imediata apropiere a , pri
măriei, se află platoul central 
al Satului Universiadei, acolo 
unde, la sosirea fiecărei dele
gații, este prevăzută cîte o fes
tivitate al cărei punct central 
va fi ridicarea drapelului na
țional al țării de origine.

Sportivii studenți din cale 
peste 90 de țări înscrise la U- 
niversiada de vară 1981 sînt aș
teptați, cu

„BINE ATI
tradiționalul nostru: 
VENIT

Radu TIMOFTE

PRIMII OASPEȚI SPORTIVII CHINEZI

a 
If-a), de la ora 15,30 festivita
tea de prezentare ă echipelor, 
iar de la ora 16 meciul de 
dublu (formațiile urmînd da fi 
anunțate cu o jumătate de oră 
înaintea partidei).

• Duminică, 12 iulie (ziua a 
IlI-a), de la ora 14 :

SEGĂRCEANU — VILAS 
DÎRZU — CLERC

Momentul întreruperii la lă
sarea întunericului a fost fixat 
pentru ora 21.

Imediat după tragerea la sorți, 
Juan Jose Vaskuez, președin
tele Federației argentiniene de

tenis, ne-a declarat: „Va fi 
pentru noi un meci dificil. Su
prafața foarte rapid* de ciment 
nu convine jucătorilor noștri, 
obișnuiți pe zgură. Dar, deși 
lui Clerc ii va fi ceva mai greu, 
cred in forța experienței tenis- 
manilor noștri, și in primul 
rind a lui Vilas. Sper, oricum, 
să fie un meci frumos!" Prat A- 
lexandru Lăzărescu, 
responsabil al F.R. 
spus : „Segărceanu 
cu un jucător mai 
matizat (Clerc), iar 
îi convine să joace imediat, fără 
consumul nervos obișnuit, cind 
are de așteptat. După opinia 
antrenorului emerit Alexe Bar
dan, Dirzu merge bine, are 
pofiă de joc, iar Segărceana 
manifestă de ieri verva sa o- 
bișnuită. Va fi un examen greu, 
dar
Iru 
vor 
mai

în cursul după-amiezii oas
peții (printre care și 12 ziariști 
argentinieni) au asistat La un 
spectacol folcloric de gală, la 
Teatrul de vară din ..Parcul 
rozelor", oferit de mai multe 
ansambluri bănățene de cîntece 
si dansuri.

în aceeași zi cele două dele
gații au fost primite la prima
rul municipiului Timișoara. Pe
tru Mot. președintele C.J.E.F.S. 
Timiș.

Victor

secretarul 
Tenis, ne-a 

debutează 
puțin acli- 

lui Dirzn

nu lipsit de satisfacții pen- 
jucătorii noștri, dacă se 
strădui să dea tot ce au 
bun".

BĂNCIULESCU

celor 4 tenis- 
se înfruntă, in-

Prezentările 
mani care 
cepînd de azi, in cadrul in- 
tilnirii România — Argenti

na in pag. 2—3.

Turneul international Icininin de volei al României

ECHIPA TARII NOASTRE

telefon), 
arhiplină 

încheiat 
feminin 

— dotai 
țării

Au sosit primii oaspeți ai 
Universiadei ! Ieri după-amiază, 
aeroportul Otopeni a primit in- 
tîia delegație de sportivi care 
vor participa la J.M.U. Din a- 
vionul de la Beijing au coborît 
111 sportivi si oficiali, repre- 
zentînd principalul grup al de
legației sportive a R. P. Chi
neze pentru Universiadă. Dele
gația este condusă de Chen 
Xian. vicepreședinte al Fede
rației asociațiilor sportive pe 
întreaga Chină. La sosire, oas
peții au fost salutați de Nicolae 
Ivan, șeful protocolului din ca
drul Comitetului National de 
Organizare a Universiadei. A— 
fost de fată Chen Shuliang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

Grupul principal sosit joi 
după-amiază cuprinde o serie 
de sportivi de renumită valoare 
internațională. Ne referim. în 
primul rînd. la atletii Zhu Jian- 
hua (19 ani. student al Institu
tului de Educație Fizică si Sport

din Sanhai), recordman al Asiei 
la săritura în înălțime cu 2.30 
m (rezultat reușit recent la To
kio). Zhou Zhenxian (26 de ani), 
17.05 m la triplusalt. Liu 
Yuhuang (21 de ani, student la 
Institutul de Educație Fizică și 
Sport din Fuiian). 8,02 m la să
ritura în lungime, Zheng Tazhcn 
(22 de ani), săritoare în înălți
me creditată în acest sezon cu 
1.92 m. aruncătorul de suliță 
Shen Maomao (89,14 m în acest 
an), la săritoarele de Ia plat
formă si trambulină Chen Xia- 
oxia (21 de ani. studentă la 
Institutul de Educație Fizică 
din Canton), cîștigătoare a Cu
pei Mondiale la platformă s> 
Shi Meiqin (20 de ani) etc.

în timp ce. rînd pe rînd. spor
tivii se îndreaptă spre autocare 
conducătorul grupului. Chen 
Xian ne furnizează, cu amabi
litate. date privind participarea 
sportivilor chinezi la Jocurile 
Mondiale Universitare : „Sporti
vii chinezi vor participa la toate

cele 10 ramuri sportive din pro
gramul Universiadei. Delegația 
sosită astăzi reprezintă majori 
tatca lotului, in zilele următoa
re urmînd să sosească si bas- 
chetbalistii. voleibalistele si 
gimnaștii. Sintem bucuroși să 
participăm Ia marca sărbătoare 
a sportivilor studenti din lume 
organizată în România. Am ve
nit cu gîadul de a dezvolta le-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag a 4-a)

CÎȘTIGĂTOARE DETAȘATĂ a
BISTRIȚA, 9 (prin 

în Sala Polivalentă, 
ca în fiecare zi, s-a 
Turneul internațional 
de volei al României
cu trofeul Hebe. Echipa 
noastre — care a prezentat la 
această competiție aproape ex
clusiv lotul universitar: Maria 
Enache, Victoria Banciu, Irina 
Petculeț, Victoria Georgescu, 
Crina Răuță, Liliana Văduva, 
Ileana Dobroschi, Iuliana Enes- 
cu, Daniela Drăghici, Doina 
Moroșan, Gulniza Gelil, Nicult- 
na Stanică, Elena Piron și Fi
delia Crișan — a obținut o vic
torie detașată, pe parcursul 
competiției necunoscînd înfrîn-x, 
gerea și cedînd doar două se
turi (primele din turneu). Este 
un succes obținut pe merit și 
care constituie primul semn 
important al apropierii echipei 
de forma sportivă de start în 
ajunul Jocurilor Mondiale Uni
versitare.

în ultima zi a întrecerilor de 
aici, căreia gazdele i-au creat

prin eforturi demne de toată 
lauda o ambianță ireproșabilă, 
propice bunei desfășurări, vo
leibalistele noastre au întîlnlt 
o formație rutinată și viguroa
să —Cehoslovacia — dar in 
descendență de formă pe par
cursul turneului. Cum era fi
resc, sextetul român a domi
nat disputa de la un capăt la 
celălalt, cîștigînd cu 3—0 (10, 
8, 13). Superioritatea jucătoa
relor noastre a fost declanșată 
de o suită de servicii puternice 
și excelent dirijate ale Măriei 
Enache. precum și de reușitele 
în disputele la fileu. Cu toate 
eforturile depuse de Tana Ro- 
hovska, Marcela Kladova, Elis- 
ka Langsadlova și celelalte di
rijate de Darina Ptackova, oas
petele n-au reușit decît arare
ori să creeze dificultăți învin
gătoarelor (mai ales prin ser-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

în stațiunile de odihnă din județul Vilcea

SPORTUL (si mai ales drumeția) 
PENTRU convingere, ne-a invitat să fa

cem un sondaj în stațiune. E- 
dificator : terenurile de volei,

Luni, la Palatul sporturilor:

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII NOȘTRI, 
DIN NOU ÎN FATA PUBLICULUI

Echipele studențești ale tării 
noastre, care vor participa la 
întrecerile Universiadei, vor 
evolua luni după-amiază în fa
ta publicului bucureștean. La 
Palatul sporturilor, de la ora 17. 
sînt programate două concur
suri demonstrative. în exact a- 
celeasi condiții de la Univers a- 
dă. Le vom putea vedea la lu
cru (intre orele 19 si 20.50) pe 
Nadia Comăneci. Rodica Dunca,

Dumitrita Turner. Emilia Eber
le. Marilena Vlădărău. Angela 
Bratu. precum si pe Kurt Szi- 
lier. Aurelian Georgescu. Ro
mulus Bucuroiu. Emilian Nicu- 
la. Octavian Ionașiu. Dan O- 
dorhean (17—19). Pentru a se 
completa două echipe de fete 
si două de băieți, vor mai evo
lua Cristina Grigoraș, Mihaela 
Stănuleț, Sorin Cepoi și Valen
tin Grecu.

în aceste zile însorite de 
vară, stațiunile balneoclimate
rice ale țării cunosc o afluen
ță deosebită, zeci de mii de oa
meni ai muncii poposind în 
veritabilele „oaze de sănătate", 
tot mai multe și mai primi
toare. Cum ne-am convins, 
cele din județul Vilcea nu fac 
excepție. Cura balneară inte
grează și exercițiul fizic, spor
tul ; o preferință comună pen
tru cei mai mulți dintre vizita
tori.

• „C1ND ÎNCEP ÎNTRECE
RILE l’ENTRU „CUPA STA
ȚIUNILOR ?“... Cu această în
trebare este asaltat zilnic Tu
dor Neamțu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului 
Călimănești. O întrebare fireas
că pentru cei care au făcut

popas. în ultimele două dece
nii, în această frumoasă sta
țiune de pe valea Oltului, 
„Cupa stațiunilor", constituind 
o modalitate binevenită de a 
răspunde dorinței de mișcare a 
tuturor iubitorilor de sport. 
Inițiată de Consiliul județean 
Vilcea al sindicatelor, întrece
rea va fi anul acesta la a 
XX-a ediție. Răspunsul lui Tu
dor Neamțu (care este și pre
ședintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport): 
„La începutul lunii august". 
Pînă atunci ? „Pînă atunci, ac
tivitate la fel de susținută și 
de interesantă, după gusturile, 
după preferințele vizitatorilor" 
ne-a explicat prof. Aurelian 
Cirstea. prim-viceoresedinte al 
Consiliului orășenesc pentru e- 
ducatie fizică si sport. Iar spre

baschet și tenis din curtea șco
lii generale erau arhipline de 
amatori, la fel ca și cel de 
handbal din Jiblea, comună li
mitrofă Călimăneștiului. în 
același timp, foarte mulți ama
tori de drumeție se pregăteau 
să urce în masivul Cozia, prin 
Berislâvești, Stînișoara, Rotun
da sau pe alte trasee „clasice" 
din zonă. Ghidul nostru ne-a 
rezervat și două surprize : pri
ma prilejuită de noile amena
jări sportive din Căciulata-Co- 
zia (baza sportivă a O.J.T. Vil
cea, care cuprinde terenuri da 
tenis și volei, o piscină, bazine 
termale și o pistă de bowling, 
toate foarte solicitate) ; a doua,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)



TOTUL DESPRE... TENIS!
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0. CELEA Șl Z. LORINCZ - 
NOII CAMPIONI g 
Al „DACIADEl"
LA CICLISM (j)

In ultima prolia a „individual

SPADASINUL NOSTRU

IN TURNEUL

Programul „sportului alb" — 
tina dintre cele 10 discipline ale 
„Universiadei" — va dura 9 zile, 
cele 5 probe necesitînd 72 de ore 
de iocuri. Ca si baschetul si vo
leiul, tenisul se bucură de o lar
gă popularitate printre studenti. 
această disciplină fiind prezentă 
In program la 9 din cele 10 edi
ții de pînă acum ale J.M.U. E- 
îocvent este sl faptul că în tara 
noastră se dispută de multi ani 
un campionat national universi
tar.

UNDE VOM URMĂRI ÎNTRECERILE 
DE TENIS?

Cunoscuta arenă Progresul (str. 
f)r. Staicovici nr. 42 — cartier 
Cotroceni ; mijloace de transport : 
tramvaie 13, 14, 30, troleibuze 92, 
84. autobuz 133. metrou) va fi 
gazda concursului de tenis. Tri
bunele terenului central pot găz
dui peste 5 000 de spectatori, alte 
10 suprafețe de zgură, toate mo
dernizate Si avînd accesorii noi. 
rămînînd lia dispoziția concuren- 
tilcxr. Pentru antrenamente. în a- 
fara terenurilor de la Progresul, 
au mai fost rezervate 10 courts- 
uri la Tenis Club București (Ca
lea Plevnei nr. 65 —- zona Operei 
Bomâne. troleibuze 84. 85. 89. 92, 
tramvaie 13, 14. metrou), precum 
Si o frumoasă bază sportivă la 
Institutul Politehnic (cartier Gro- 
tăvesti, str. Larisa nr. 2. tram
vaie 13. 14. 30).

CONCURENȚI, FORMULA DE 
DESFĂȘURARE, ȚĂRi PARTICIPANTE

Pe tablourile de concurs. in 
probele de simplu bărbați, sim
plu femei, dublu bărbați, dublu 
femei si dublu mixt au fost în
scriși pînă acum aproape 300 de 
sportivi și sportive din 33 de țări: 
Algeria, Anglia, Belgia, Bulgaria, 
Cuba. R.P. Chineză, Coreea de 
Sud, Cehoslovacia, Elveția, Fran
ța, Finlanda, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Iugoslavia, italia, in
dia, Israel, Indonezia. Japonia, 
Malta. Mexic, Nigeria, Noua Ze- 
elandă. Olanda, Spania, Sudan. 
S.U.A., Senegal, Uniunea Sovie
tică. Ungaria, R.D. Vietnam, Zam
bia si România, Conform regula
mentului, în probele individuale 
pot fi înscriși cite 2 concurent! 
de fiecare tară, precum si doi ju
cători de rezervă. în probele de

dublu poate participa un cuplu 
pe tablou plus o pereche de re
zervă (în mod obligatoriu amb 1 
jucători din dublu trebuie să fie 
din această țară). Se va juca după 
formula „2 seturi din 3". cu ex
cepția finalelor (simplu bărbați 
si dublu bărbați) unde se vor 
disputa ..3 seturi din 5". Se apli
că regula „tie-break"-ului, mal 
puțin la setul final. Jucătorii în
vinși în semifinale vor juca un 
meci de baraj pentru locul III. 
întregul turneu va consuma... 3 000 
de mingi ..SLazenger".

OFICIALI, ARBITRI
Federația Internațională de te

nis va fi reprezentată de Mike 
Gibbson (Marea Britanic), iar 
Jean Brechbulil (Elveția) va asis
ta la concurs în calitate de pre
ședinte al Subcomisiei tehnice in
ternaționale de tenis a F.I.S.U.: 
președinte al Comisiei de orga
nizare a concursului de tenis din 
cadrul „Universiadei" : Nicolae 
Stan — președinte al F.R.T. ; se
cretar al comisiei : prof. Alexan
dru Lăzărescu — secretar respon
sabil al F.R.T. : arbitru principal: 
Tănase Florea, arbitru principal 
adj. : Mihai Algiu.

PROGRAMUL JOCURILOR
Arena Progresul: 21 iulie : ore

le 9—12 si 14—19 — simplu (băr
bați si femei) : 22 iulie : 9—12 sl 
14—19 — simplu bărbați și fe
mei (tur H) ; Z3 Iulie : 9—12 și 
14—ia — dublu bărbați, dublu fe
mei si dublu mixt (tur I) : 24 
iulie : 9—12 si 14—19 — simnlu 
bărbați si femei (tur III), dublu 
bărbați, femei si mixt (tur II). 
consolare bărbați ftur I): 25 iu
lie : 9—12 și 14—19 simplu băr
bați. simnlu femei, dublu bărbați 
(sferturi), dublu mixt (tur III), 
consolare bărbați (tur II). conso
lare femei (tur I) ; 26 iulie :
9—12 și 14—19 dublu (bărbați si 
femei) — semifinale, dublu fe
mei (tur ni), consolare bărbați 
(tur III). consolare femei (tur II): 
27 iulie : 14—19 simnlu bărbați sî 
dublu femei — semifinale, du
blu mixt (tur IV). consolare (băr
bați Si femei) — tur IV : 28 iu
lie : 10—12 si 14—19 dublu mixt, 
consolare (bărbați sl femei) — 
semifinale : simnlu femei, dublu 
bărbați — finala: 29 iulie : 14—19 
simplu bărbați, dublu femei — 
finala. 9—11 dublu mixt — finala. 
14—19 consolare (bărbați și fe
mei) — finale.

BILANȚUL TENISMANILOR ROMÂNI
Cele 10 ediții de pînă acum s-au 

soldat cu un frumos bilanț pen
tru tenismanii români partici- 
panți la concursurile de tenis din 
cadrul Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Ei si-au înscris în pal
mares 6 medalii de aur (1961 : 
Ilina Mina — Julieta Namian 
Boboc în proba de dublu femei; 
1965 : Ion Tiriac la simplu băr
bați si Iudith Dibar Gohn — Ion 
Tiriac la dublu-mixt ; 1977 : Vir
ginia Ruzici — Florența M’hai la 
dublu femei : 1979 : Virginia Ru
zici — Florența Mihai la dubiu 
femei si Virginia Ruzici — Tra
ian Marcu la dublu mixt), 1 de 
argint (1977 : Virginia Ruzici — 
Dumitru Hărădău la dublu mixt) 
si 5 de bronz (1961 : Ilina Mina — 
Ion Tiriac la dublu mixt : 1965 : 
echipa de dublu bărbați ; 1979 : 
Virginia Ruzici la simplu femei. 
Andrei Dîrzu la simplu bărbați 
si Florin Segărceanu — Andrei 
Dîrzu la dublu bărbați). Deci un 
total de 12 medalii.

LOTUL SPORTIVILOR ROMÂNI
Masculin : Florin Segărceanu, 

Andrei Dîrzu, Laurentiu Bucur, 
si Adrian Marcu: feminin : Vir
ginia Ruzici. Lucia Romanov, 
Florența Mihal și Maria Roma
nov.

ClȘTIGĂTORII ULTIMELOR 
DOUĂ EDIȚII

SOFIA, 1977. B: Tomas Smid 
(Cehoslovacia) ; f : Kroșina
(U.R.S.S.); d.b.: Peter Slozil — 
Smid (Cehoslovacia); d.f: Virgi
nia Ruzici — Florența Mihai 
(România) în finală 7—5, 7—6 cu 
Tomanova — Brzakova (Ceho
slovacia) ; d.m.: Renata Tomano
va — Slozil (Cehoslovacia). CIU
DAD DE MEXICO, 1979. B: Bo
risov (U.R.S.S.); f: Natalia Ci- 
mîreva (U.R.S.S.); d.b: Vadin 
Borisov — Ramaz Ahmerov 
(U.R.S.S.); d.f: Virginia Ruzici

— Florența Mihai (România) în 
finală 6—4, 6—3 cu Ok Kim Soo
— Da Ham Yung (Coreea de 
Sud); d.m: Virginia Ruzici — 
Traian Marcu (România) în fi
nală 7—5, 3*—6. 6—3 cu Biriukova
— Ahmerov (U.R.S.S.).

Ion GAVRILESCU

„CEI 4" PENTRU MECIUL DE TENIS ROMÂNIA-ARGENTINA

GUILLERMO VILAS JOSE LUIS CLERC ANDREI DÎRZU

CÎMPULUNG MUSCEL, 9 
(prin telefon). Ca și la prime
le două finale (contratimp e- 
chipe juniori mici și semifond), 
și la cea de a treia — contra
timp individual, ospitalierele 
gazde au oferit finaliștilor 
„Daciadei" condiții de întrecere 
cum nu ne aducem aminte să 
fi întîlnit vreodată in alt cen
tru din țară. Starturile și so
sirile în această dificilă probă 
au putut fi urmărite, la Cîmpu- 
lung Muscel, de mii de local
nici, ele avînd loc chiar în 
plin centrul urbei, intr-un ca
dru sărbătoresc și în fața unui 
public deloc zgîrcit in aplauze. 
Traseul, și el excelent ales, 
cu parcurgerea panglicii de be
ton care unește orașul cu pi
torescul sat de vacanță Lerești, 
pînă către drumul care urcă 
ușor spre cabana Voinea — 
toate acestea au făcut posibil 
ca tinerii cicliști să se avînte 
în concurs fără nici o reținere, 
cu toată viteza pe care sînt 
capabili să o dezvolte. Astfel, 
dimineața juniorii mici, deși 
drumul urcă ușor în pantă, Iar 
la întoarcere au mers cît le-a 
permis pasul fix pe care îl 
au, au realizat medii orare 
foarte bune. Cîștigătorul probei, 
Zoltan Lbrincz (Torpedo Zăr- 
nești) a acoperit cei 19 km ai 
cursei In 28:20,7, ceea ce re
prezintă o medie de 40,300 km. 
Pe cîstigător l-au urmat: 2. I. 
Schneider (Voința Arad) 28:20,9, 
3. G. Filip (Voința București) 
29:19,8. 4. I. Ianoși (Voința A- 
rad) 30:03,8, 5. A. Florea (Vo
ința Ploiești) 30:07,5. 6. M. 
Minea (STIROM) 30:19,7.

După amiază cursa juniorilor 
mari a fost si mai rapidă. A- 
cestia au rulat 27 km. ne ace
eași sosea ca și colegii lor mai 
mici. si. în ciuda burniței care 
i-a însotit pe cea mai mare 
parte din traseu, cîștigătorul 
cursei. Olimpiu Celea (Voința 
București) — aflat la a doua 
sa victorie consecutivă în acest 
campionat — a acoperit distan
ta în 37:48,0. ceea ce reprezin
tă o medie orară de 45.500 km. 
Clasamentul în continuare : 2.
Gh. Kleinpeter (Voința Arad) 
38:06.2. 3. G. Sterian (C.S. 
Brăila) 38:06.5. 4. S. O-
prescu (Olimpia București) 
38:08,2 5. O. Cepurică (C.S.S. 
Steaua) 38:41,3. 6. V. Apostol 
(Metalul Plopeni) 33:59,2. între
cerile continuă sîmbătă cu pro
bele de fond.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CLERMONT-FERRAND, 9 
(prin telefon). Scrimerul nostru 
Rudolf Szabo s-a situat pe lo
cul 5—8 (ex aequo). în finala 
probei de spadă a C.M. de scri
mă. El a fost întrecut de tră
gătorul sovietic Mojaev, cu 10— 
7. după un asalt care a stat, 
în general, sub semnul echili
brului. adversarul lui Szabo ne
reușind să se distanțeze decît 
la una sau cel mult două 
tuse. Abia în finalul asaltului, 
rutina si-a spus cuvîntul si 
Szabo, mezinul probei (20 de 
ani) s-a recunoscut învins. Ori
cum el a obtinut un rezultat 
bun (calificarea într-o finală de 
C.M.. în care a debutat), ace
lași ca si reputații Ribaud si 
Poffet. opriți din drumul către 
medalii de către E. Bormann 
— prima mare surpriză ! — si. 
respectiv. Szekely — cea de a 
doua surpriză a finalei. Ulte
rior Szekely l-a întrecut pe E. 
Bormann (10—5) și la ora trans
misiei urma să-și dispute titlul 
de campion al lumii, in com
pania lui Mojaev, învingătorul 
lui A. Szabo.

Pînă la turneul final. Rudolf 
Szabo a avut — ca si în tu
rurile preliminarii — o evjplu- 
tie remarcabilă. Astfel. în pri
mul tur de eliminare directă, 
el a trecut, cu multă ușurință, 
de Heer (R.F.G.) pe care l-a 
învins cu 10—6. Heer reprezintă 
una din revelațiile actualului 
sezon competitional. cîstigător 
al concursului de la Legnano 
(fostul ..Trofeu Spreafico". u- 
nul dintre cele mai puternice 
de pe continent). Szabo se afla, 
dună această frumoasă victo
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Duminică, la Ceske I

START IN CONCURSUL DE P
AL ȚĂRILOR SOCIA

începînd de duminică la 
Ceske Budejovice (Cehoslova
cia) se va desfășura tradiționa
lul concurs de pilotaj sportiv 
al țărilor socialiste. întrecerile 
au loc în cadrul a patru pro
grame : impus, liber, necunos
cut, demonstrativ (ultimul, pen
tru primii trei clasați). Lotul 
nostru, sub conducerea maes

trului en 
stantin 1 
toarea ci 
niță, Em 
lean, Mi 
țeanu, M 
na, Dumi 
concursul: 
trei sper 
nostru :
Aurel Ră

FLORIN SEGĂRCEANU

SPOflIUl - NUMITOR
(Urmare din pag. 1)

COMUN PENTRU MII Dt OAMf?

Născut la 17 august 
1952 în localitatea bal
neară Mar del Plata 
din apropierea capita
lei argentiniene. A în
ceput să practice teni
sul în orașul natal, 
continuînd apoi la 
Buenos Aires. Se afir
mă în 1973. cînd cîști- 
gă campionatul Ameri- 
cii de Sud. De trei ori 
laureat al Marelui Pre
miu F.I.L.T. 1974—75—77 
Cîstigător al Masteirs-u- 
Jui 1974. A avut cel 
mai bun sezon în 
1977, cînd termină în
vingător în două mari 
„clasice", triumfând la 
Roland Garros si Fo
rest Hills. Campion in
ternational al Austra
liei 1978—79.

Originar din Buenos 
Aires, născut la 16 au
gust 1958. Unul din cei 
mai proeminentî te
nis mani ai ..noului val" 
aflat în plină ascen
siune. în 1978 reușește 
un spectaculos ..salt" în 
clasamentul computeri
zat al A.T.P.-ului pro- 
movînd de la locul 278. 
detinut în sezonul pre
cedent. la locul 12 în 
lume ! Anul trecut se 
remarcă în întîlnirea 
de ..Cupa Davis" cu 
echipa S.U.A.. cînd 
aducea două din punc
tele victoriei. învingind 
pe McEnroe și Gott
fried. în actualul sezon, 
învingător la Florența 
si Roma. semifinalist 
la Roland Garros.

Actualul nostru cam
pion s-a afirmat de 
timpuriu in tenisul de 
performanță. Fiul cu
noscutului antrenor 
Aurel Segărceanu. de 
la Dinamo București, 
s-a născut la 29 mar
tie 1961. La 17 ani. in 
1978. debutează în e- 
chipa națională de „Cu
pa Davis". In 1979 cu
cerește primul său 
titlu de campion al 
tării la seniori, păstrîn- 
du-1 si în anul urmă
tor. Campion interna
tional al României 
1930. în actualul sezon, 
câștigător al Circuitului 
„satelit" al Italiei, cu 
victorii în turneele de 
la Catania și Bari.

A împlinit 22 de ani 
la 14 iunie. Este dm 
cei mai promițători tc- 
nismani români din 
generația tînărâ. Ca si 
coechipierul său. Flo
rin Segărceanu. s-a a- 
firmat în sezonul 1977, 
în cadrul tradiționale
lor turnee de juniori 
din Florida (S.U.A.). 
Atunci a ocupat locul 
nr. 11 în clasamentul 
mondial al categoriei. 
Cel mai bun rezultat 
în „Cupa Davis" >a 
obtinut anul trecut, în 
întâlnirea cu Anglia, 
cînd l-a învins pe J. 
Feaver. Locul trei la 
turneul Universiadei 
*79. Campion interna
tional al României 1981.

prezentîndu-ne centrele de 
gimnastică medicală condusa 
de profesorii specialiști Marian 
Gălbenuș și George Furtună. 
Să mai reținem amănuntul că 
pe Olt, acolo unde a fost 
cindva Ostrovul, mici ambar
cațiuni din plastic (cu care au 
venit vizitatorii) dau peisajului 
o imagine insolită, deosebit de 
agreabilă.

• UN PARC ÎNTREG LA 
DISPOZIȚIA ȘAHIȘTILOR ! 
Iată prima imagine surprinsă 
la intrarea in stațiunea Olă- 
nești. Prof. Jean Constantin 
Rădulescu, însoțitorul nostru 
(unul din mentorii șahului vll- 
cean) a ținut morțiș să ne pre
zinte pe cea mai mică șahistă 
din localitate, pe Nicoleta, 10 
ani, categoria a II-a de clasi-

ON PROGRAM ATRACTIV BT BOX TA „ARENELE EOMANf-
Din nou meciuri âc
Seria galelor de box organizate 

la „Arenele R-omane" continuă. 
Programul reuniunii de ioia vi
itoare cunrinde mai multe nume 
de purii iști valoroși care au răs
puns prezent la apelul federa
ției de specialitate. Boxeri de la 
Cra ova, Brăila, Galați, Plo
iești, Cîmpulung Muscel, 
Constania, Oradea, Drobeta 
Tr. Severin, Slatina, Arad, 
Hunedoara și din diferite 
cluburi bucurcstene au fost con
voca ti pentru alcătuirea unui pro
gram atract'v. pe măsura / fru- 
m-j :r-tii acestui vechi lăcaș al 
b: xului. îmbrăcat acum în hai
ne moi, prin grija edililor bucu- 
resteni. »

Vcr urca scările ringului 12 
perechi de boxeri : Radu Nedeicu 
(Rapid) — Vasile Voicilă (Cîm- 
pu’ung). Alexandru Schiopu 
(Steaua) — Nicolae Șchiopu 
(Brăila) Tiberiu Cucu (Steaua) 
— Ccr/tni'n Buzduceanu (Cra- 
ijva), len Lungu (Galați) —

5 reprize a 2 minute I
Florin Barna (Arad), Mihai Nicu- 
lescu (Steaua) — Gheorghe Bacris 
(Craiova). Nicolae Costin (Galați) 

*— Ion Mihalache (Constanta), 
Costache Ciochină (Brăila) - 
Silvestru Onu (Ploiești). Alexan
dru Cormoș (Oradea) — Marcel 
Sîrba (Craiova). Dănuț Gontariu 
(Constanta) — Ștefan Bîrleanu 
(Hunedoara). Ilie Captari (Hu
nedoara) — Dumitru Văleanu 
(Cîmpulung).

în finalul reuniunii, organiza
torii vor oferi spectatorilor o 
surpriză : două meciuri care se 
vor disputa pe distanța de 5 re
prize a 2 minute, asa cum mai 
vechii amatori de box din Ca
pitală au mai urmărit cu multi 
ani în urmă. Pugilistii care vor 
susține asemenea mec; uri sint 
Cristian Gheorghișor (Slatina) cu 
Nicolae Mîțoi (Drobeta Tr. Seve* 
rin) si Ion Panaite (Galati) cu 
Titi Tudor (Ploiești).

Gala va avea loc 1oi. 16 iulie, 
începînd da la ora 18.

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI
AL ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

vicii dificile) și să reducă din 
diferența de scor la care erau 
conduse. O astfel de revenire, 
mai amenințătoare, s-a pro
dus in setul al 3-lea care a fost 
dealtfel și cel mai strîns. în 
final voleibalistele pregătite de 
S. Chiriță, N. Humă și O. So- 
lomonov au obținut cîștig de 
cauză. Cele mai bune din e- 
chipa României ni s-au părut: 
Maria Enache, Victoria Banciu 
șl Victoria Georgescu. A arbi
trat foarte bine: Z. Iuhasz 
(Ungaria) și I. Niculescu 
(România).

în cel de-al doilea joc o 
nouă surpriză: echipa univer

sitară a Bulgariei a Întrecut ti- 
năra formație a R.D. Germane 
cu 3—1 (7. —3. 13. 11). A ar
bitrat foarte bine V. Chiorea- 
nu și D. Rădulescu (ambii 
România). CLASAMENT FI
NAL:
1. ROMANIA
2. Ungaria
3. Cehoslovacia
4. R.D. Germană
5. Bulgaria

4 4 0 12: 2 8
4 2 2 10: 9 6
4 2 2 7: 8 6
4 13 6:11 5
4 13 5:10 5

La sfirșit au fost acordate pre
mii jucătoarelor care s-au dis
tins : Gyongy Gherecich (Unga
ria) — cea mai completă jucă
toare; Maria Enache (România)
— cea mal bună trăgătoare; 
Martina Schmidt (RJJ. Germană)
— cea mai bună ridicătoare.

ficare. De fapt, un pretext pen
tru a-1 cunoaște pe tatăl Nico- 
letei, dr. Eugen Lungulescu, di
rectorul medical al stațiunii. 
Fostul... strungar (?!?), azi un 
apreciat stomatolog, este pe 
deasupra și un însuflețit ple
dant pentru mișcare, pentru 
sport. O faee cu toată convin
gerea, ureînd împreună cu vi
zitatorii, fie pe valea Cheii, fie 
la „Piatra scrisă", In diferite 
zone pitorești ale munților Că- 
pățînii. „Sint mulți amatori de 
excursii, de drumeții 7“ Răs
punsul dr. Lungulescu : „Sute 
de vizitatori, in fiecare serie !“ 
Explicația acestei sete de miș
care ne-a oferit-o sintetic dr. 
Sergiu Catrina, președintele 
Consiliului orășenesc pentru e- 
ducație fizică și sport : „Aici, 
la Oiăncști, se pot vindeca cel 
puțin 7 categorii de afecțiuni, 
de Ia cele renale Ia cele ne
vrotice. Ei bine, unul dintre 
remedii il reprezintă mișcarea 
in aer liber, efectuată printr-o 
cură dirijată. Se pornește de 
la 5—6 km. zilnic, în trei man
șe, ajungindu-se pină Ia 15 km. 
Avantajul unei asemenea cure 
de mișcare (n.n. cum ne-au 
confirmat și fișele unor pa- 
cienți) larg accesibilă : scăderea 
masivă a rezervelor de lipide și 
proteine, o circulație net îm
bunătățită a sîngelui. De aici 
și numărul în creștere al ama
torilor de mișcare". Tot la Olă- 
nești, o altă rețetă pentru să
nătate, prin practicarea jocu
rilor sportive (pe baza școlii 
generale) a fotbalului (ne sta
dionul stațiunii), a atletismului 
— crosului îndeosebi (pe aleile 
din jurul parcului).

• GOVORA SPORTIVA 
NU ESTE NUMAI O... INVI
TAȚIE ! Cel puțin așa ne asi
gură prof. Traian Butănescu, 
nrim-vicepreședinte al Consi
liului orășenesc pentru educa
ție fizică și sport și prof. Gh. 
Nadole, metodist la C.J.E.F.S. 
Vîlcea, care ne-au însoțit în a-
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JUCĂTORILOR TINERI?
Peste încheierea campionatului, 

Topul divizionarilor „A", depă
șind caracteristica sa de rubrică 
de „Magazin", s-a lipit ca o e- 
tichetă care-i fixează o caracte
ristică semnificativă. Ea ni se 
pare a fi aceea că pe „podium" 
au urcat jucători... convențional 
„vîrstnici", care au atins (sau 
depășit) limita celor „30 de ani", 
în ordine : Ștefănescu, Lucescu, 
Caval, fotbaliști care își asumă 
și alte obligații decît pregătirea 
conștiincioasă a etapei care vine, 
dacă ne gîndim că Ștefănescu a 
trebuit să țină steagul sus și în 
tabăra „tricolorilor", că Lucescu 
este și antrenorul echipei în 
care evoluează, că portarul Ca- 
vai a avut un sezon greu, în 
care a fost nevoit să împleteas
că obligațiile ultimului an de fa
cultate cu acelea ale unui lider 
într-o echiipă pusă greu pe pi
cioare, adesea în preajma zo
nei retrogradării. Tranșarea dis
putei în favoarea generației 
„care... pleacă" este susținută și 
de faptul că pe lista celor 19 
care nu au coborît sub baremul 
notei 7 se mai găsesc alți patru 
jucători a căror etate începe cu 
cifra „3" : Cazan, ’
Dinu, Ariciu, fără a mai 
de cei care îi tatonează 
I. Gabriel, Kallo, Naghi, 

jucători delă, Bulancea, 
ani.

Iordache, 
vorbi 

strins, 
Negri- 

27—28

trageCe concluzii s-ar putea 
adeverește vechea

APROPO DE NUMERELE JUCĂTORILOR

Șl DE CULORILE ECHIPAMENTULUI
Astăzi, („Poli" Timișoara și 
” Olt) și la începutul sâptâ- 

vlitoare (celelalte forma- 
„A“ încep pre- 

noul campionat, 
Este și normal, 

tot startul să tie 
cunoscînd hnpor- 
a sezonului de

F.C. 
mini! 
ții) divizionarele 
gătlriie pentru 
ediția 1981—82. 
deci, ca peste 
bine pregătit, 
tanța majoră 
toamnă, tn care fotbalul româ
nesc este angajat In competiții 
de mare responsabilitate, 
pele europene, la ' 
cluburi, si. mai 
preliminariile CJML, 
chipa națională. Este de așteptat 
ca toate aspectele ce converg 
spre o bună pregătire a sezonu- 
nului și o activitate competițio- 
nală corespunzătoare să se bu
cure de atenția conducerilor de 
cluburi și secții, în special la 
Divizia „A“.

nivel 
ales, 

pentru

cu- 
de 
tn 
e-

„libero1* cu ,41“ pe tricou. Sta- 
bdlindu-se numerele pe care ju
cătorii să le poarte tot campio
natul, j arbitrilor le va fi mai 
simplu să noteze doar numărul, 
respectiv, elimlnindu-se posibilită
țile de a transfera un cartonaș 
galben, din motive lesne de 
înțeles, tn contul altui jucător. 
Oricum, numerotarea logică și 
dară a tuturor jucătorilor (el 
intrînd în teren cu numerele 
stabilite La începutul campionatu
lui) conferă o „ținută F.I.F.A." 
șl din acest punct de vedere,
partidelor noastre de campio-
nat.

A doua problemă • tricourile
sau, mai bine zis, culorile In
care evoluează echipele noastre.

„Radiografia" celor 18 divizionare „A*?
1

LA GOLURI ÎNSCRISE, ÎN PRIMELE 6, 
LA GOLURI PRIMITE, LA... RETROGRADARE

9. Chimia Rm. Vilcea 34 15 4 15 51-60 34
• Puncte realizate acasă : 29 ; puncte realizate în deplasare :

• Golgeteril echipei : Gîngu 14 goluri, Preda și stanca — 
cîte 7, Georgescu 5, Savu 4, Teleșpan, Cincă și G. Stan — cîte 
3, Carabageac și Alexandru — cîte 2, Manea („Poli- Timișoara) 
autogol.
• Jucători folosiți : 19 — Gîngiu 33 meciuri, Stanca 32, Ale

xandru 31, Curcă și Preda — cîie 30, Basno 29, Teleșpan ri 
Georgescu — câte 28, Constantin 28, G. Stan 25, Savu și Catar* 
giu — cîte 23, Iordan 22, Cheran și Carabageac — cîte 19, Ci- 
Iean 15, Roșea 12, Lepădatu 6, Cîrceag 1.

• Jucători eliminați — nici unul.
• Cartonașe galbene : 29 — 14 jucători. Cele mai multe : 

Cmcă 5.
• A beneficiat de 3 lovituri de Ia 11 m, toate transformate

de Savu. A fost sancționată — ” ------ '•*
mate.

Toate divizionarele ,A“ (Și cele 
de „B“ șl chiar de ,,C“) și-au 
ales ia înființarea clubului sau 
asociației culorile pe care le în
tâlnim pe steagul clubului sau 
asociației, pe fanioane, . pe in
signe. Numai pe echipament, nu. 
Uneori, parcă intenționat, să cre
eze nemulțumiri, o stare de ten
siune, oaspeții vin cu tricouri 
asemănătoare cu cele ale gazde
lor. Șl atunci Dinamo renunță 
la echipamentul să.u alb-roșu, 
„U“ Ciuj-Napoca sau Sportul 
studențesc la echipamentul alb- 
negru. Și exemple sînt destule...

fii cele mai multe cluburi pro
blema aceasta a fost pur și 
simplu uitată și unii jucători 
(mai ales cei tineri) nici nu știu 
ce culori reprezintă, eu toate că 
la prima Intrîngere Ii se repro
șează că n-au reprezentat (sau 
n-au apărat) cu cinste culorile 
clubului... Care culori 7 Iată de 
ce ar trebui ca, Bicepind cu a- 
cest campionat, echipele să Joa
ce măcar in fața propriilor su
porteri cu culorile clubului. Pen
tru aceasta ar fi nevoie de un 
minim efort, acela co formațiile 
CARE SE DEPLASEAZĂ să ia 
cu ele două rînduri de tricouri 
șl chile ți. Trebuie să existe doar 
un pic de interes, de respect 
față de culorile clubului, respect 
care să plece chiar de la con
ducerea clubului. Dacă nu, a- 
tuhci e de dorit să intervină fe
derația. ca si ta cazul numerelor 
de pe tricouri...

Constantin ALEXE

Pentru că ne aflăm tn această 
etapă, aducem în discuție două 
probleme care — deși pentru u- 
nil ar părea minore — au darul 
să contribuie la mai buna reuși
tă a întreceerli.

Este vorba, mai iutii, de elimi
narea neglijenței care se perpe
tuează de ani și ani tn privința 
numerotării jucătorilor, 
fapt care duce la confuzii nu 
numai tn rindurPe spectatorilor, 
dar și ale arbitrilor, mal ales 
atunci cînd se acordă cartonașe
le galbene. în toamnă au existat 
asemenea situații, dubii privind 
acordarea cartonașului galben u- 
nula sau altuia dintre Jucători, 
„neclarități" care au ajuns în 
foile de arbitraj sau în evidența 
cluburilor. Iată de ce propunem 
ca la Începutul acestui campio
nat, dnd se definitivează Iotul, 
să se stabilească șl numerele pe 
care le vor purta Jucătorii, PE 
TOATA DURATA COMPETIȚIEI, 
începindu-se. pe cit posibil, eu 
presupușii titulari. Pe parcurs, 
dacă unul dintre jucători pără
sește echipa, numărul său va 
putea fi. luat de cei promovat. 
Și așa, pină acum, puține echipe 
respectau numerotarea titularilor 
de la 1 la 11, portarul de rezer
vă — nr. 12, celelalte rezerve 
13. 14 ș.a.m.d. La A.S.A., de 
pildă, Fanlcl este „vlrf“, dar 
poartă tricoul cu nr. 5, în timp 
ce pe Bolbni l-am văzut evoluînd

cu 5 penalty-uri, toate translor-

Acum. cînd luminile rampei 
Diviziei „A“ sînt stinse, suporte
rii Chimiei din Rm. Vilcea co
mentează cu aprindere evoluția 
echipei lor preferate de-a lungul 
campionatului. O mică parte, cei 
^supărati" — din cauza înfrîngerii 
nete si neașteptate, suferita pe 
stadionul din Zăvoi, în fata Spor
tului studențesc, revelația sezo
nului de primăvară — sînt aspri 
Si porniți pe echipă si pe an
trenorii ei Marcel Pi.gulea si Ni- 
colae Dinescu. Ceilalți, realiștii, 
acceptînd că astfel de „pocinoa
ge- se întâmplă si la «firme cu 
rezonanță", nu s-au repezit In a 
arunca cuvinte grele, tn dreapta 
si în stingă. Ei au spus doar atit: 
.Ce frumos ne-ar fi stat un loc 
5. dacă am fi învins. în ultima 
etapă de campionat. Sportul stu
dențesc. o echipă solidă din fot
balul nostru". în ir-adevăr, o ast
fel de poziție ar fi fost cea mai 
bună performanță a vîlcenilor tn 
Divizia «A", ar fi încununat lău
dabilele lor eforturi, depuse de-a 
lungul competiției. Cu actualul 
loc 9, vîlcenâi au reeditat, într-un 
fel. poziția ocupată în campiona
tul ediției 1979—30. Pentru că dacă 
ei ar fi avut un golaveraj mai 
bun, s-ar fi clasat înaintea bra
șovenilor. si ar fi ocupat pozi
ția a 8-a în clasament. „Un loc 
în concordantă cu componența 
unui lot lipsit de valori indi
viduale și foarte aproape de o- 
biectivul propus" (clasarea în 
primele 8 echipe) — afirma si 
tînărul antrenor. Marcel Pigulea.

Prin ce s-a remarcat, totuși, 
formația Chimiei' în campionatul 
Încheiat ?

1) Printr-un joc avîntat, bazat 
pe o bună pregătire fizică și 
orientare tactică, ceea oe a per
mis echipei să-și creeze superio
ritate numerică în faza de atac, 
unde, la finalizare, au apărut ju
cători din toate liniile — Savu. 
Gîngu. Preda. Cincă. Carabageac, 
Alexandru, Stan. incluși si pe 
lista golgeterilor. Faptul că Chi
mia ocupă un loc 6 într-un cla

sament al eficacității diviziona
relor „A" spune destul de mult. 
Este un pas înainte spre calitate 
a acestei formații față de com
petiția precedentă.

9.) Echipa a refuzat antijoeul în 
meciurile din deplasare, nu s-a 
betonat pentru un rezultat cu 
orice preț, ceea ce i-a atras sim
patia publicului timișorean, clu
jean. băcăuan, bucurestean. ca 
si de pe alte stadioane :

3) Unitatea sufletească a echi
pei. atitudinea ei disciplinată in 
teren (nici un jucător eliminat) 
au fost factori care au ajutat-o 
în momentele grele ale multor 
partide.

La polul opus, grevînd asupra 
realizărilor echipei, s-a compor
tat, din păcate, COMPARTIMEN
TUL FUNDAȘILOR, marea «pro
blemă" a formației. Cu cele 60 
de goluri primite, echipa vîlceană 
este a treia echipă a campiona
tului cu cea mai slabă defensivă 
— după F.C. Baia Mare si F.C.M. 
Galați. Analizînd acest aspect, 
sînt de luat în seamă si suita in
disponibilităților (accidentări-îm
bolnăviri) apărute mai mereu în 
acest compartiment, mai ales în 
zona fundașilor centrali. Dar a- 
cesta nu poate să justifice greșe
lile personale, comise în lanț de 
jucători (tncepînd de la portari), 
ca si modul defectuos de înțele
gere și tratare a momentului de 
apărare de întreaga echipă (a se 
vedea mai ales, meciul cu Spor
tul studențesc). Acest aspect a 
fost hotărîtoi* în nereușitele for
mației și ar trebui să reprezin
te reperul nr. 1 de îndreptare. în 
viitoarea ediție a campionatului. 
Pentru că vîlcenii pot mai mult. 
O spune si antrenorul lor. Marcel 
Pigulea. care a muncit cu atîta 
pasiune la această formație si că
reia i-a dat un plus de vigoare, 
ca si o mai bună orientare în te
ren. Ceea ce nu este deloc puțin, 
atunci cînd media de vîrstă a e- 
chipei atinge, acum, 27.5 ani...

Stelion TRANDAFIRESCU

de aici 7 Se ___  ____
pildă a creșterii responsabilității 
personale pe măsură ce aminti
rile sporesc, din dorința fireas- 
, ” de a amina, pe cit este posi- 

‘ momentul retragerii Se mai 
", din păcate, superflcla- 

______ generației „care vine“ 
(dar dacă nu vine pînă la urmă, 
tn ritmul Jent pe care și l-a a- 
les î), care crede prea mult în 
talent și încă prea puțin în 
muncă, reprezentată, mal mult 
declt sumar, de un singur fot
balist integrat lotului de „tine
ret”, hunedoreanul KLEIN (locul 
5), ca și stagnarea eșalonului 
consacrațllor (între două vîrste), 
cu cîțlva mesageri doar : Lung, 
Moraru, Cămătaru, Țălnar.

Topul *80—’81, la urma urmei, 
un indicator al regularității, al 
constanței în comportare, aprin
de mai mult nostalgiile decît 
speranțele. Mărturisim că am fi 
dorit ca raportul să se prezinte 
invers...
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După trei ani in ,,D" F.C. CONSTANȚA A REVENIT
SUB SOARELE PRIMEI DIVIZII

>
b — â-Ș. ■<

ÎL $ > I $
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F.C. Constanta ’81, de la... veteranul Antonescu, la tinerii care 
așteaptă Divizia „A“ cu înfrigurare, Purcărea și Ștefanovici ’ Foto : Gh. AMUZA

In vara anului trecut. F. C. 
Constanta organiza, pe teren pro
priu, un puternic turneu cu pâr
tiei nare a a trei formații de va
loare internațională : Dinamo 
Tbilisi, actuala deținătoare a 
Cupei cupelor. F. C. Magdeburg, 
cu ani în urmă șl ea cîstigătoare 
a aceluiași trofeu european, si 
Sportul studențesc, campioana 
balcanică, tn- acea selectă ambian
tă echipa locală, la cîrma căreia se 
afla Em. Hașoti. ajutat de P. 
Comăniță. a lăsat, atunci, o ex
celentă impresie, comportarea sa 
prefațînd, parcă, o toamnă ro
ditoare. un Întreg campionat 
chiar, al cărui punct final avea 
să coincidă cu promovarea tn 
prima divizie. De fapt, cu reve
nirea după trei ani de -B”. pe 
prima scenă a fotbalului nostru. 
Si. pentru a realiza un astfel de

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

IONULUI 
ESTIVALI 

.‘ANTEI 
i limitată»

Autoturisme „Dacia 
1300", „Skoda 
„Trabant 601"

120 L«

tel. pentru . a avea certitudinea 
reușitei, F.C. Constanta a plecat 
tare Încă din start, luptând, meci 
de meci, cu o ambiție exemplară 
Dunînd în joc întreaga sa capa
citate combativă. Asa a reușit să 
se desprindă, rînd pe rind, de 
concurente initial periculoase ca 
Gloria Buzău. C.S.M. Suceava. 
F.C.M. Brăila si Unirea Dinamo 
Focsani, pentru ca, mai apoi, 
să-si poată concentra toate efor
turile pentru a cîstiga duelul cu 
cel xnai constant si cel mal va
loros adversar în disputa pentru 
promovare — Gloria Bistrița.

La capătul primei jumătăți a 
campionatului. echipa constăn- 
țeană era de acum cu un picior 
în „A“. După alte cinci etape 
ale returului, neînvinsă încă, s? 
putea considera, practic, reveni
tă în primul eșalon. Momentului 
acesta de vîrf competitional l-a 
urmat un altul, de ușor recul, 
marcat si de prima înfrîngere 
suferită în etapa a 23-a (0—1 la 
Gheorgheni). Zarurile fuseseră 
însă aruncate. Nimic nu mai pu
tea schimba soarta unui campio

Cisttcuai
SUPUMtlaTAIf OlN 
fONO JPIClăl 
ACMDATț Oi
A S IOTO
MOMOiFORT

@ Cîștiguri
50.000, 10.000, 
etc. I

în bani
5.000

de 
lei

LA MUNTE SAU LA MARE, 
agențiile Lo-to-Pronosport și 
vînzătorii volanți vă oferă 
zilnic posibilitatea de a vă 
număra printre morii ciști- 
gători la LOZUL VACANȚii.

)ACA, POATE 
fINE :

MAI MULTE LOZURI JUCA
TE - MAI MULTE ȘANSE 
DE MAR] SUCCESE I

nat pe care F.C. Constanta l-a 
controlat cu autoritate si în fi* 
naiul căruia a cîstigat întrecerea 
la pas. Iată si numele celor 18 
elevi sîrguintciosi antrenat! de 
Em. Hașoti si P. Comăniță, car» 
au ajuns pe linia de sosire a în
trecerii cu un avans de 7 pune 
te : Costas si Stancu — portari ♦ 
Borali. Antonescu, Nistor, Cara- 
malău, Turcu si Purcărea — fun
dași ; Gache. Drogeanu. Liveiuc 
si Ancuța — mijlocași ■ Buduru, 
Peniu, Mărculescu, Petcu, I. 
Moldovan si Ștefanovici — înain
tași. Jucătorii subliniati au alcă
tuit ..ll“-le de bază al constăn- 
tenilor care, cu mici modificări, 
este aproape același din 1978, fi
nul în care echipa a căzut în 
__ Se poate spune, deci, într-un 
fel. că succesul promovării este 
nu o simplă datorie împlinită, c’ 
împlinirea unei promisiuni făcu
tă acum trei ani de jucătorii Li
toralului. multi dintre ei. atunci, 
destul de tineri, lipsiți de expe
riență. fără nume sonore. «Azi. 
însă, cu toții — dună cum spunea 
Em. Hașoti — alcătuiesc o echi
pă destul de matură, capabilă s« 
înfrunte dificultățile care o 
teaptă în disputa primelor 
formații ale țării".

De fapt, în linii mari, lotul 
tual si chiar echipa de bază

..B‘

as-
18

ae- 
____  ___ __ ___ _____  ale 

lui F.C. Constanta sînt aceleași 
oare s-au călit în bătălia, aspră 
a promovării. Au mai venit intre 
timp I. Constantinescu. de la 
F.C.M. Galati (mat bine zis a 
revenit acasă), portarul Polgar, 
de la Oltul Sf. Gheorghe si Bă- 
trîneanu. un virf de la Unirea 
Eforie. Se contează si ne reîn
toarcerea a trei dintre jucătorii 
împrumutați altor cluburi : Za- 
hlu II (de la Marina Mangalia). 
Tararache (Cimentul Medgidia) și 
Constantin (I.M.U.M.). în această 
formulă de lot. Emanoil Hașoti, 
rămas in continuare antrenor 
principal, si Petre Comăniță. 
deocamdată președinte al clubu
lui. speră să asigure echipei un 
loc onorabil tn ierarhia primei 
divizii. Evident, adăugind la 
ceea ce a fost bun pină acum 
un plus de eficacitate jocului, 
mai multă încredere în forțele 
proprii. Cu alte cuvinte, cam ce
ea ce ar trebui ca F.C. Constanța 
să redevină, cu timpul, ceea co 
a fost cu ani în urmă, o forma
ție fruntașă a fotbalului nostru-

Mihai 1ONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO P150N0SP0R1 hEOR'lEAM
• SUCCESE PERMANENTE LA 

LOZ ÎN PLIC ! Cel mal simplu 
și popular sistem de joc — LO
ZUL ÎN PLIC, răsplătește zilnic 
perseverența particlpanților. Prin
tre cei mai recenți cîștlgători de 
AUTOTURISME se numără ur
mătorii : Corlacl Gheorghe (Si
biu), Simlon Oana (Cuglr), Stri- 
nu Viorel (Corabia, jud. Olt) și 
RăsfugKu Fănlcă (Călan) — 
„Dacia 1300“ ; Magyarl Andraș 
(Tg. Mureș) — „Skoda 120 L“ ; 
Cîrjan Marin (Țăndărei, jud. Ia
lomița) și Plătiră Cristache (Tul- 
cea) — „Trabant 601”. Întrucât 
în ultima vreme am prezentat 
cîștigătoril de BANI numai din

categoriile 50 000 lei șl 20 000 Iei, 
astăzi facem cunoscute și numele 
cîtorva dintre mult mai nume
roșii participanți care au obți
nut recent cite 10 000 lei : Biaga 
Gheorghe (Reghin), Socol Viorel 
(corn. Podari, jud. Dolj), Nico- 
lescu George (Galați), Săndules- 
eu Gelu (București), Cucu Mihai 
(com. — - “ —
cioru 
(Satu 
cău), 
Birău
Croitoru M. Gavril (corn. Frasin, 
jud. Suceava), Hoțea Petru (O- 
radea) ș.a.

Bodești, jud. Neamț), Fe- 
Mtitei (Brăila), Valent Roza 
Mare), Avram Elena (Ba- 
Lazăr Gheorghe (Tulcea), 
I. Gheorghe (Hunedoara),

Catargiu si Basno încearcă să-l bareze in drumul lui spre poarta 
pe M. Răducanu. Fază din meciul Steaua — Chimia Rm. Vilcea 

Foto : V. BAGEAC

ȘTIRIȘTIRI...
• LA ZURICH au fost stabilite 

joi, prin tragere la sorți, meciu
rile preliminarii din cadrul C.E. 
(juniori I). Selecționata României 
va întîlni, într-o partidă tur-re- 
tur, echipa Bulgariei.

ÎNCFRCAȚI-VĂ ȘI DV. ȘAN
SELE 1

0 TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, 10 iulie 1931, se 
televizează, în direct, începînd 
de la ora 18,25.

© CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 3 IULIE 1981. Cat. 1 1 
2 variante 100% (autoturism Da
cia 1309) și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 5.25 a 17.444 
lei ; cat. 3 : 17,25 a 5.309 lei ;
cat. 4 : 39,75 â 2.304 lei ; cat. 5 : 
156 a 587 lei ; cat. 6 : 412,50 a 222 
lei ; eat. X : 1.843,25 a 109 lei.
Report la cat. 1 : 48.02« lei. Au
toturismele „Dacia 1300“ de la 
cat. 1, realizate pe bilete jucate 
100%, au revenit particlpanților : 
ZOLTAN KOVACS din Cluj-Na- 
poca și AVRAM COSTEA din 
comuna Aghireș, județul Cluj.

... ȘTIRI...
9 DUMINICA 12 IULIE, la Fi- 

lipestii de Pădure, campioana 
județului Ialomița, Unirea, dispu
tă prima manșă a barajului 
pentru promovare în Divizia ..C" 
în compania echipei Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure. campioana 
județului Prahova. Reprezentanta 
colect-v’stilar din Gîrbovi. cire 
are o frumoasă bază sportivă cu 
teren g^ zonat, vestiare și tribune 
cu o capacitate de 5 000 locuri, a 
aiuns la acest important examen 
după ce a învins în jocuri pre
liminare formațiile Agronomia 
Smirna, 2—0 (eîștigătoarea serM 
județene Fetești) si Victoria Mun
tenii Buzău. 1—0 (eîștigătoarea 
seriei Slobozia). Returul este pro
gramat să aibă loc la 15 iulie, la 
Girbovi.
• SELECȚIE LA ELECTRONI

CA. Asociația sportivă Electroni
ca București organizează o se 
lecție pentru elevii născuti între 
anii 1965—1962. Selecția va avea 
loc în zilele de 14, 15 și 16 iulie» 
între orele 9—12 și 15—17 ne sta
dionul «Eleetronica" din str. Caz
malei (capătul troleibuzului 85 si 
autobuzelor 143 si 106)r---



Marginalii la turneele de vcriiicarc din Italia

După finalele de la Wimbledon

b;?.g și obsesia tie-break-ului

BASCHETBALIȘTII
tn cadrul pregătirilor si teste

lor pe care le efectuează în ve
derea Universiadei, selecționata 
studențească masculină de bas
chet a tării noastre a participat 
— in Italia — la două turnee in
ternaționale: la Rosetto si la 
Porto San Giorgio. La înapoie
re. i-am solicitat secretarului 
responsabil al F.R. Baschet, prof. 
Gabriel Popescu, relatări în le
gătură cu comportarea sportivi
lor -români, bineînțeles prin pris
ma viitoarei evoluții la Univer
siadă :

— Turneul a fost deosebit de 
util echipei, deoarece s-a putut 
face o verificare a pregătirilor 
cu adversari redutabili, cu ca
racteristici de .ioc diferite. Lotul 
român a dovedit o pregătire fi
zică bună. încheind reprizele se
cunde ale fiecărei partide cu de
plină vigoare. Aprecieri pozitive 
pot fi făcute si asupra prestației 
tehnico-tactice. aflată la nivelul 
partenerilor de întrecere. Doresc 
să mai subliniez că la Rosetto 
echipa a primit o cupă penVu 
popularitate, iar Costel Cernat 
cupa acordată celui mai valoros 
român ; la Porto San Giorgio, lui 
Ion Uglai i-a fost decernată c«pa

PRIMII OASPEȚI
(Urmare din pag. I)

naturile de prietenie dintre ță
rile noastre, cu tineretul spor
tiv din întreaga lume. Pentru 
sportivii noștri Universiada este 
în primul rînd un prilej de a 
învăța de la sportivii din alte 
țări, de a acumula experiență. 
Majoritatea componentilor dele
gației sînt foarte tineri si. re
pet, ei vin la București în pri
mul rînd pentru a învăța cit 
mai mult. Sperăm, desigur, să 
obținem si unele rezultate bu
ne. si mă gîndesc. în primul 
rînd. la atlcti, la săritoarele de 
la trambulină, voleibaliste, cei 
pe care rezultatele anterioare îi 
recomandă. Așteptăm cu nerăb
dare marea competiție, care re
prezintă pentru sportivii chinezi 
o încercare importantă si 
utilă !“.

RECORDURILE DE ÎNOT ALE J.M.U. MAI AU PUȚINE ZILE DE TRĂIT!..
Campioni olimpici, record

mani ai lumii și ai Europei, 
nenumărați performeri din top
urile mondiale — iată ce adună 
la start — printre cei peste 
450 de competitori din 52 de 
tari — concursul de înot al 
Universiadei, fără îndoială cea 
mai mare competiție de acest 
gen organizată vreodată intr-n 
piscină românească. Tribunele 
bazinului „23 August" se vor 
dovedi cu siguranță neîncăpă
toare pentru cei dornici să ur
mărească marele festival nau
tic pe care îl vor oferi, timp 
de opt zile, campionii studen
ților din întreaga lume.

Consultînd listele de înscrieri 
(acestea vor crește cu siguran
ță în ultimele zile) putem in
tui cu ușurință o adevărată a- 
valanșă de recorduri, foarte 
puține cifre din tabela recor
durilor competiției avînd șanse 
de a rămîne în picioare. In 
multe probe se anunță dispute 
foarte echilibrate nu numai 
pentru podiumul premianților, 
dar chiar și pentru Intrarea in 
finale. Cine sînt cei ce și-au 
anunțat candidaturi ferme pen
tru cele 29 de titluri puse în 
joc ?

Vom începe, firește, cu com
patrioata noastră Carmen Bu- 
naciu, nr. 1 în top-ul mondial 
al spatistelor în acest an cu 
62,19 (100 m) și 2:13,26 (200 m). 
Adversarele sale vor fi ame
ricancele Sue Walsh (63,18 și 
2:15,46 în 1980) și Kim Car
lisle (63,47 și 2:16,39). Șanse 
foarte frumoase — dacă Ma
riana Paraschiv sau Adina 
Schuster vor reuși să coboare 
sub 65,0 la 100 m fluture — de
ține și ștafeta României la 
4X100 m mixt, capabilă de un 
4:20,0, în dispută directă cu 
cvartetele din S.U.A., Canada 
și U.R.S.S.

Jill Sterkcl (S.U.A.), cam
pioană olimpică cu ștafeta de 
4X100 m liber în 1976, a 4-a 
sprinteră a lumii anul trecut. 
Si Kim Lineham (S.U.A.). re
cordmană a lumii la 800 m li
ber pot fi greu întrecute in 
disputele craulistelor. Lina Ka- 
ciusite (U.R.S.S.), campioană o- 
limpică la Moscova (1:10,88 — 
100 m și 2:29,45 — 200 m) se 
anunță favorită în cursele bra- 
sistelor. Atenție însă la repre

ROMÂNI SPRINTEAZĂ SPRE
pentru calitatea de coșgeter al 
formației țării noastre. în ambele 
turnee, clasamentele au fost ace
leași : 1. AII Star „Gareili", 2. 
Italia, 3. Franța, 4. România.

— în perspectiva Universiadei 
s-au constatat, desigur, si as
pecte negative, care vor consti
tui obiective în scurtul răgaz ră
mas pînă la prestigioasa între
cere. Vă rugăm să le precizau

— Desigur, deficiențele reliefa
te în jocul echipei au fost nota
te si ele vor sta în atentia an
trenorilor Haigazun Tursugian si 
Gheorghe Marcu pînă la Univer
siadă. Echipa a trebuit să facă 
fată unui handicap de ultim mo
ment : absența lui Dan Niculcs- 
cu. suferind de sciatică. Drept 
urmare, s-a recurs la Cristian 
Fluturas în postul de conducător 
de .ioc și putem spune că jucă
torul respectiv a dat satisfacție. 
In apărare, au fost momente în 
care baschetbaliștii noștri nu au 
făcut față, din punct de vedere 
tehnic, în relațiile „unu contra 
unu“. în sfîrsit, ca o defecțiune 
mai veche, în finaluri de meciuri, 
în clipe decisive (în întîlnirile cu 
ccli'.ipa Franței, de exemplu), ju
cătorii noștri nu s-au concentrat

Sportivii chinezi la sosirea pe aeroportul Otopeni
Foto : Vasile BAGEAC

zentanta R. P. Chineze Liang 
Weifen (1:12,84 și 2:37,93) afla
tă în mare progres. Alte can
didate : Irena Fleissnerova (Ce
hoslovacia) cu 1:13,35 și 
2:32,79 sau Anne Tweedy 
(S.U.A.) cu 2:35,75. Pentru ro
mânca Brigitte Prass (1:13,34 și 
2:38,89) — posibilități de in
trare in finală. Sterkel (60,34) 
și Lineham (2:11,57) au șanse 
mari și la 100 m și 200 m 
fluture, alături de canadianca 
Cheryl Gibson. O altă repre
zentantă a Canadei, Nancy Ga- 
rapick (2:20,03), medaliată cu 
bronz la J.O. din 1976, alături 
de Tweedy (2:19,16 și 4:49,69), 
bulgăroaica Sonia Dangalako- 
va (2:19,8 și 4:49,25) sau so
vietica Olga Klevakina (4:50,91) 
vor fi protagonistele curselor 
de 200 m și 400 m mixt.

Nu mai puțin populat cu 
campioni și recordmani va fi și 
concursul masculin. în fruntea 
listei sprinterilor — Kris Kirch
ner (S.U.A.) al 4-lea în top-ul 
anului 1980 cu 50,69. Vom a- 
vea și noi prilejul să urmă
rim o „sută" în mai puțin de 
50 de secunde ? Nu ar fi ex
clus. Sovieticul Aleksandr Caev, 
secundul lui Salnikov la Olim
piada moscovită, este cel mai 
bine înarmat (3:55,95 și 15:14,30) 
pentru a cîștiga pe distanțele 
lungi. Un alt reprezentant al 
S.U.A., Bob Jackson, cel mai 
rapid spatist (56,04) al anului 
trecut, va avea de înfruntat ad
versari de valoare, printre care

ATLETISM • ziua a n-a a 
concursului de la Stockholm, a- 
mericanul Willie Banks (îl vom 
vedea, curlnd, la Universiadă) 
a sărit 17,55 la triplu, la 34 cm 
de recordul lumii. Alte rezultate: 
10 ooo m — Nyambul (Tanzania) 
27:51,73, Seko (Japonia) 27:51,93, 
Înălțime — MOgenburg (Tt.F.G.) 
2,24 m, 200 m — Evans (S.U.A.) 
20,6, suliță — Roggy (S.U.A.) 
89,02 m, 3 000 m obst. — Ma- 
minski (Pol.) 8:24,72, 110 mg — 
Cooper (S.U.A.) 13,53, femei : 1
milă — Cruciata (Italia) 4:24,6, 
Waltz (Norv.) 4:28,94, 200 m — 
Haglund (Sued.) 22,90, 400 mg — 
Skoglund (Sued.) 57,12 • Mila
no : Steve Ovett (M. Brit.) a 
cîștigat 1 500 m In 3:31,95. 400
mg — Mozes (S.U.A.) 48,35, înăl
țime — Freimuth (R.D.G.) 2,26
m, 200 m — Taylor (M. Brit.) 
20,67, ciocan — Urlando (Ital.)

START!
suficient și, ca atare, au ratat 
aruncări libere, ceea ce a contri
buit la pierderea celor două par
tide. Cit privește talia și gabari
tul. deși s-au făcut progrese în 
această privință, lotul tării noas
tre este încă sub nivelul celor
lalte formații, care au prezentat 
mai mulți pivoți măsurînd între 
2,05 m si 2,14 m și cîntărind în
tre 100 și 120 de kilograme.

— Ce se urmărește pînă la 20 
iulie, cînd arbitrii vor fluiera 
începerea primelor jocuri?

— Definitivarea lotului de 12 
jucători, accent la antrenamente 
pentru îmbunătățirea recuperării 
sub panouri, a procentajelor a- 
runcărilor libere si a celor din 
acțiune în condiții cît mai apro
piate de joc. pregătirea în conti
nuare a formulelor de apărare 
activă și agresivă. în mod cert, 
pînă la Universiadă va fi folosit 
fiecare moment în mod judicios 
si cu responsabilitate, astfel ca 
în timpul întrecerilor baschetba
liste români să fie capabili să 
aibă o comportare onorantă.

Dumitru STĂNCULESCU

compatriotul său Clay Britt 
(57,09), canadienii Cam Henning 
(2:03,45 — 200 m), Wade Fle- 
mons (2:03,94), sovieticul Vla
dimir Dolgov (57,63 și 2:03,58) 
in finale care l-ar putea cu
prinde și pe românul Mihai 
Mandache, în cazul în care a- 
cesta își va corecta propriile 
recorduri naționale.

Finalele brasiștilor — ecuații 
cu mai multe „necunoscute" 
care se numesc Aleksandr Fc- 
dorovskj (U.R.S.S.) cu 63,36 la 
100 m. Arson Miskarov 
(U.R.S.S.), medaliat cu ar
gint și bronz la J.O. din 
1980, cu 63,77 și 2:17,28, Peter 
Lang (R.F.G.), cîștigător al 
„sutei" la „Cupa Mondială", 
cu 63,58, Graham Smith (Ca
nada) 63,92, Nick Ne vid (S.U.A.) 
63,84 și 2:18,37, Wang Lin 
(R. P. Chineză) 64,5 sau Hi
roshi Kabatani (Japonia) 64,71.

Prezenta suedezului Păr Ar- 
vidsson, recordmanul mondial 
al probei de 100 m (54,15) și 
Serghei Fesenko (U.R.S.S.), 
campionul olimpic al probei la 
200 m (1:59,76) lasă puține spe
ranțe celorlalți „delfini" care 
vor urca pe blocstarturi. Ace
lași Fesenko (medalie olimpică 
de argint, la 400 m) are mari 
șanse — în dispută cu cana
dianul Gr. Smith — de a cîș
tiga și cursele tetratloniștilor, 
în ale cărei finale — mai ales 
la 200 m — ar putea figura și 
Șt. Milu.

Adrian VAS1LIU

TELEX • TELEX •
71,74 m ; 100 m F — Masullo 
(Ital.) 11,79.

BASCHET • Al 9-lea campio
nat mondial masculin va avea 
loc anul viitor, in luna august, 
tn Columbia. Cele 20 de echipe 
participante vor evolua la Caii, 
Bucaramanga și Medellin • Tur
neu feminin la Haskovo (Bulga
ria) : Cehoslovacia — Bulgaria 
73—67, U.R.S.S. — Ungaria 98—70, 
Polonia — Cuba 70—66, Italia — 
Bulgaria (tineret) 72—65.

CICLISM • Etapa a 6-a a tu
rului Poloniei (161 km) a reve
nit la sprint polonezului Pajor 
— 4.19:15,0. Sosit pe local doi, 
în același timp cu învingătorul, 
Jan Brzezny (Polonia) a deve
nit liderul cursei.

FOTBAL • Spania a întîlnit la

Bjorn Borg a avut grijă să ne 
prevină, încă de anul trecut, în 
finala cu McEnroe („finala tie- 
break-ulul inubliabil") că a de
pășit momentul său de vîrf. A- 
tent la toate, Borg ne-a sugerat 
că ar putea să cedeze, pentru 
că e destul de greu să reid un 
ciclu după „cincinalul" său ine
galabil la Wimbledon. (Am avut 
dealtfel impresia, m ultimul 
game al finalei, că Bj6m Borg 
și-a pierdut răbdarea — pentru 
prima oară ! — judnd precipitat 
trei mlngt pe care adevăratul 
Borg le-ar fi. jucat pînă la epui
zare. Mal mult, el părea atlt de 
împăcat cu înfrîngerea care se 
apropia, Incit „a lăsat să trea
că" și mingea aceea ultimă de 
care s-a îndoit chiar și McEnroe, 
explozia de bucurie a acestuia 
din urmă declanșlndu-se cu o 
stingheritoare secundă de în
târziere).

Cineva spunea după finala de 
sîmbătă că Borg a servit cu 
cel mult 70 ia sută din forța sa 
obișnuită. Și adăuga că un Borg 
în zi normală la serviciu ar fi 
cîștigat acastă finală cu 3—0. 
Sin tem de acord cu această pă
rere. Dar cum „ziua de grație" 
a serviciului depinde și ea de 
un complex în care preponde
rent rămîne momentul psihic, 
trebuie să judecăm finala în a- 
fara lui „ce-ar fi putut să fie“.

S-au jucat 316 mingi. 163 i-au 
revenit iul McEnroe. 153 a cîș
tigat Borg. tn fond, plusul de 
zece al învingătorului este plu
sul înregistrat în cele două tle- 
breakuri, ceea ce confirmă că 
Borg a fost Învins în tie-break- 
uri, adică la serviciu, cu pre
cizarea că serviciul Ia tie-break 
este expresia cea mai limpede a 
stării psihice, In cazul de față 
a oboselii acumulate de suedez 
de-a lungul’ anilor. (In restul 
partidei, încheiată sub semnul 
egalității — 4—6, 6—6, 6—6, 6—4 
— lupta a fost deosebit de 
strlnsă și deseori foarte specta
culoasă, în primul rînd datorită 
inițiativei lui McEnroe, care a 
fost un partener mult mal aprig 
și mal indtant decît Lendl, la 
Roland-Garros.).

Revenind la cifre, să spunem

TURUL FRANȚEI
PARIS. 9 (Agerprcs). — Cea 

de-a 15-a etapă a Turului Fran- 
tei.disputată joi pe ruta Bcirin- 
gen-Hasselt (157 km) a fost cîș- 
tigată de belgianul Freddy Maer
tens. cronometrat cu timpul de 
4h 01:20. El a dispus la sprintul 
final de colegii săi Planckaert si 
respectiv Alfons de Wolf.

în clasamentul general se men
ține lider francezul Bernard Hi
nault. urmat la 57 sec. de aus
tralianul Philip Anderson si la 
3:57 de Gilbert Duclos Lassale 
(Franța).

Astăzi. Turul Franței progra
mează la Mulhouse o a doua e- 
tapă contracronometrului indi
vidual.

„MECIUL ATLETIC AL SECOLULUI"
^FIȘIER < FIȘIER < FIȘIER > FIȘIER > FIȘIER» FIȘIER FIȘIER >

LA A 17-a EDIȚIE !
Dintre nenumăratele meciuri internaționale ale atletismului, unul 

anume s-a bucurat de la bun început de o faima deosebita, fiind 
considerat ,.meciul secolului" Este vorba de întîlnirea dintre echipele 
masculine și feminine ale Uniunii Sovietice și Statelor Unite, de fie
care dată adevărata parada a vedetelor atletismului mondial, nu
meroși fiind sportivii de mare performanța care au luat parte la a- 
ceasta tradițională confruntare între doua dintre forțele atletismului.

Incepînd de astăzi, pe stadionul Kirov din Leningrad este progra
mată cea de a XVII-a ediție a acestui meci, la fel de interesant ca 
și la premiera sa din 1958. S-

In rînd uri le următoare, iată rezultatele celor 16 întîlniri U.R.S.S. —

• • FI$IER • FIȘIER • FIȘIER » ~ FIȘIER»~ FIȘIER " e FIȘIER

S.U.A. desfășurate pînă acum :

Bărbați Femei Total
9 1958 Moscova 109-126 63 -44 172 -170
• 1959 Philadelphia 108-127 67 -40 175 -167
© 1961 Moscova 111-124 68 -39 179 -163
• 1962 Palo AHo 107-128 66 -41 173 -169
9 1963 Moscova 114-119 75 -28 189 -147
• 1964 Los Angeles 97-139 59 -48 156 -187
• 1965 Kiev 118-112 63,5-43,5 181,5-155,5
O 1969 Los Angeles 110-125 67 -70 177 -195
• 1970 Leningrad 122-114 78 -59 200 -163
9 1971 Berkeley 110-126 76 -60 186 -186
O 1973 Minsk 121-112 95 -51 216 -163
© 1974 Durham 102-117 90 -67 192 -184
• 1975 Kiev 129- 89 96 -49 225 -138
S 1976 Washington 107-115 104 -42 211 -157
• 1977 Soci 118-105 89 -66 207 -171
O 1978 Berkeley 102-109 71 -75 177 -190

TELEX • TELEX
Salvador (Bahia) selecționata 
Braziliei, în fața căreia a pier
dut cu scorul de 0—1 (0—0). u- 
nlcul gol al partidei, urmărită 
de peste 95 000 de spectatori, a 
fost înscris în minutul 48 de a- 
tacantul central Baltazar. Arbi
trul englez CUve White a condus 
următoarele formații : Brazilia : 
Valdir Perez (Carlos) — Getulio 
(Perivatao), Junlnho, Luislnho 
(Edinho), Junior, Cerczo, Socra
tes. Zloo, Paulo Isidoro, Balta
zar, Eder ; Spania : Arconada — 
Camacho, Tendillo, Alesanco, 
Gordillo, Alonso, Joaquin, Zamo
ra, Juanlto, Satrustegui (Santi- 
llana), Sanchez,

MOTOCICLISM • A 12-a probă 
a C.M. de motocros la clasa 
250 cmc desfășurată la Bevern 

că din cele 316 mingi, McEnroo 
a „marcat" cu autoritate 111, iar 
Borg 105. Prin scădere, ajungem 
la concluzia că McEnroe a greșit 
de 52 de ori, iar Borg de 48. 
Un plus de acuratețe semnifica
tiv chiar în ziua marii înirin-
geri.

Și-acum, vă
, ,p rivlm “ p rofilul

propunem să
jocului, prin

cifre. (Ni se pare modul cel mai
nesofistieat de a delimita stilu-
rlle șl temperamentele).

McEnroe Borg
Ași 9 10
Serv cîștig. 32 17
Retururi 2 13
Forhanduri c. 4 11
Backhanduri c. 0 0
Voleuri 45 28
Passinguri 11 24
Smeciuri 4 2
Stopuri 2 0
Lob uri 0 0
Topspinurl 2 e
Profilurile sînt clare. McEnroe

atacă, prin servicii șl voleurl, 
Borg se apără prin retururi șl 
passinguri. Simpllficînd în con
tinuare, am putea spune că ră- 
mîn în picioare, pentru confrun
tare, voleul și passingul (în mă
sura în care plusul la retururi 
„anulează" superioritatea la ser
viciu). A învins, cu alte cuvinte, 
plusul ofensiv al jucătorului mal 
proaspăt, un plus ofensiv fără 
alternativă.

...Acum opt ani, la Alamo, în 
S.U.A., am făcut o înregistrară 
similară. Iată un extras din con
fruntarea Stan Smith —>Xăsta»» 
încheiată cu 3—2 în ■'favoarea 
primului, după 46 de games-uri 
(La Wimbledon s-au jucat 48 de 
games-uri). Ași : 4—1 ; serviciu 
cîștigător : 32—29 ; voleuri : 55— 
36 ; retururi : 3—14 ; passinguri 
11—35 (primele cifre sînt ale lui 
Smith), A fost, atunci, un joc 
mal spectaculos decît cel de la 
Wimbledon '81, pentru că ata
cantul Smith era mal rafinat 
decît impetuosul McEnroe, iar 
Năstase „știa totul" (au abun
dat stopurile, topspinurile. bac- 
khandurile, absente sîmbătă la 
Wimbledon), In afara artei de 
a-și păstra creierul la... congela
tor.

loan CHîRILA

CUPA DAVIS
NEW YORK, 9 (Agerpres). — 

La Flushing Meadow (New York) 
începe astăzi meciul dintre echi
pele S.U.A. si Cehoslovaciei, con- 
tîn-d pentru sferturile de finală 
ale , .Cupei Davis". in formația 
americană vor iuca John 
McEnroe si Jimmy Connors — 
în partidele de simplu. Stan 
Smith și Bob Lutz la dublu. Din 
lotul selecționatei Cehoslovaciei, 
deținătoarea trofeului, fac parte 
Ivan Lendl, Tomas Smid. Pavel 
Slozil si Stanislav Birner.

Tot în această perioadă (10—12 
iulie) se vor disputa și celelalte 
,,sferturi", după următorul pro
gram : La Timișoara : România — 
Argentina: la Christchurch: Noua 
Zeelandă — Anglia : la Baastad : 

I Suedia — Australia.

(R.F.G.) a fost ctștigată de bel
gianul George Jube („Suzuki") 
care se menține fruntaș în cla
samentul general, cu 221 p, ur
mat -de englezul Nell Hudson 
cu 168 p.

TENIS • Turneu internațional 
la Newport (S.U.A.) : Anand
Amritraj — Brian Teacher 6—4,
6— i, Tim Wilkinson — Sadri
7— 6, 6—4, Kriek — Lapidus 6—2,
6— 4, Van Dlllen — McCain 6—3, 
1—6, 6—1 • Optimi de finală ale 
„internaționalelor" Elveției, la 
Gstaad : francezul Noah l-a eli
minat pe americanul Dupre cu
7— 6, 6—3 ; Iar brazilianul Hoce-
var a dispus de Portes (Franța) 
6—3, 6—4. Alte rezultate : Kir-
mayr (Brazilia) — Pattison (Zim
babwe) 7—5, 6—4, Damian! (U-
ruguay) — Carter (Australia) 
6-4, 6—0.


