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VEDETE DE PRIMA MĂRIME MONDIALA 
iN ÎNTRECERILE DE GIMNASTICĂ

Centrul principal de presă al 
Jocurilor Mondiale Universita
re de vară de la București iși 
începe astăzi activitatea.

Situat în clădirea conserva
torului „Ciprian Porumbescu", 
de pe str. Știrbei Vodă,. Cen
trul de presă va asigura celor 
cca. 500 de ziariști și fotorepor
teri acreditați, condiții optime 
de lucru. Organizat pentru a 
oferi posibilități de informare 
și de transmitere a știrilor, re
latărilor și rezultatelor in ctt 
mai scurt timp, în oricare par
te a globului. Centrul de pre
să al Universiadei este dotat 
cu toate mijloacele moderne 
necesare activității ziaristice. 
Astfel, au fost amenajate În
căperi speciale de redactare a 
materialelor, altele destinate 
aparaturii telex, muncii atlt 
de specifice a reporterilor foto, 
si îndeosebi transmisiilor te
lefonice.

A fost montat un terminal

al calculatorului (pe baza că
ruia a fost conceput șl rea
lizai întregul sistem informa
tic al Jocurilor de Ia Bucu
rești) care va oferi, la cerere, 
informații imediate despre des
fășurarea Intîlnlrllor oficiale de 
la toate bazele. Este pentru 
prima oară cind la Universia
dă se folosește sistemul de in
formație prin computere. Mul
tiplicarea foilor de rezultate șl 
a clasamentelor va fi efectuată 
la cîteva momente după pri
mirea prin calculator, cu aju
torul aparaturii de reprodus 
Ricoh. Centrul de presă mal 
cuprinde o sală de conferin
țe de presă, o cameră cu mo
nitoare de televiziune, o sală 
de legături directe cu fiecare 
subcentru de presă de la ba
zele sportive, servicii de secre
tariat, interprete, poștă, stand 
de ziare, un restaurant și bu
fete.

Skien — 1975. Montreal — 
1976. Praga — 1977. Strasbourg 
— 1978. Copenhaga si Fort 
Worth — 1979. Moscova — 
1980, iată „itinerarul de aur“ 
al celei mai mari gimnaste a 
lumii. Nadia Comăneci. spor
tiva care de mai bine de 6 ani 
domină autoritar marile ccm- 
petiții internaționale ale gim
nasticii. Nadia Comăneci se 
va afla la Universiada de la 
București în fruntea echipei fe-

mond. sportiva despre care nu
meroși comentatori au scris că 
a revoluționat concepția despre 
gimnastică, va fi prezentă in 
fata noastră, a publicului bucu- 
restean. care l-a făcut o minu
nată manifestare de prietenie 
cu prilejul recentelor finale din 
cadrul întrecerilor ..Daciadei".

Pentru că vorbim despre 
forța si valoarea concursului 
feminin de gimnastică din ca
drul Universiadei, se impune

limplada moscovită. Pentru a 
oferi cititorilor noștri o imagine 
si mai reală a valorii întrece
rii de Ia Palatul sporturilor, să 
menționăm că la Jocurile O- 
limpice de anul trecut pînă a- 
proape de finalul concursului 
individual compus lupta pentru 
medalia de aur s-a dat între 
Nadia Comăneci si Natalia Șa- 
posnikova, cele mai bune gim
naste ale echipelor României 
si. respectiv. Uniunii Sovietice.

DE LA CARMEN BUNACIU
LA ROBERT PINTER...

„Universitarii". Io ascensiune.
Finalele campionatelor națio

nale de înot pentru seniori șl 
ale ..Daciadei". încheiate 
miercuri seara în piscina .23 
August" din Capitală, au însem
nat un viguros asalt al sporti
vilor consacrat! dar si al celor 
mai tineri, sau chiar foarte ti
neri. spre noi recorduri. spre 
performante cît mai competitive 
pe plan international. Pentru 
multi dintre ei concursul a re
prezentat si o foarte utilă re
petiție înaintea Universiadei de 
Ia București.

Punctul de atracție al com
petiției l-au constituit, fără în
doială. cursele multiplei campi
oane si recordmane Carmen 
Bunaciu. Aureolată de titlul 
simbolic — nr. 1 în top-ul 
mondial atît la 100 m (62,75). 
cît si la 200 m spate (2:13.26) 
— cu recordurile stabilite la 
Verona, sportiva dinamovistă a 
tinut să demonstreze tuturor ca
litățile incontestabile Pe care le 
posedă, spectaculosul salt va
loric înregistrat în ultimele trei 
luni. forma sportivă foarte 
bună în care se află. Și chiar 
din start. Bunaciu avea să ne 
impresioneze cu un 5:03.47 pe 
400 m mixt, rezultat rarisim 
pentru o spatistă. A urmat 
cursa de 100 m spate în 62.24, 
cu 51 de sutimi mai repede de- 
cît la Verona Si încă una de 
62.19. al 5-lea rezultat mondial 
din toate timpurile după Rei
nisch (R.D.G.) 60.86. Richter 
(R.D.G.) 61,51. Ender (R.D.G.) 
61.62 si Kleber (R.D.G.) 62 07.

Pentru a sublinia si mai bi-

se glndesc la noi recorduri
ne forma excelentă în care se 
află campioana României să a- 
mintim că la recentele campio
nate naționale ale R. D. Ger
mane. primele trei clasate au 
fost : 1. Polit 62,87. 2. Kleber 
63,18 și 3. Riedel 63.49, iar îno
tătoarele din S.U.A. nu au reu
șit să coboare încă în acest 
an sub 64.0.

Toată lumea aștepta, firește, 
un nou record din partea lui 
Carmen si la 200 m. Am rela
tat cursa campioanei în cro
nica respectivă. La 130 m. re
cordul lumii (2:11.77) era serios 
amenințat. Dar Bunaciu nu a 
mai rezistat. Pentru o mai bu
nă apreciere a momentelor în 
care a greșit (este un fel de a 
spune) recordmana noastră, iată 
graficele curselor lui Linda 
Jezek (S.U.A.). fosta recordma
nă a lumii, la C.M. din -1978. 
ale lui Rica Reinisch (R.D.G.). 
actuala recordmană a lumii, la 
J.O. din 1980 și ale lui Bunaciu 
de la București :

JEZUK 30,94 la 50 m. 64.22
(33.28) la 100 m. 1:37,61 (33 39) 
la 150 m și 2:11.93 (34.32) la 
200 m ; REINISCH 31,18 — 61.55 
(33 37) — 1:38,49 (33.94) — 2:11.77
(33.28) ; BUNACIU 30,90 —
63.70 (32.80) — 1:39.00 (35 30) — 
2:14.50 (35.50).

Deci, prima tentativă a ro
mâncei a eșuat; poate cea ur
mătoare se va realiza. în orice

Adrian VASIIIU
(Continuare tn pap i <-«)

NADIA COMĂNECI 
'României și repre- 
capul locului, punc- 
de atracție al marii 

care

că înminine a 
zintă. din 
tul central 
competiții internaționale
debutează peste o săptămînă la 
Palatul sporturilor din Capitală. 
Nadia Comăneci. gimnasta în
drăgită si iubită în întreaga lu
me. așteptată cu emoție in fie
care sală de sport de pe mapa-

să menționăm _  _
U.R.S.S. figurează nume 
zonantă mondială, sportive care 
în nenumărate rînduri au fost 
selecționate în prima reprezen
tativă a Uniunii Sovietice cum 
ar fi. de pildă. Natalia Sapoș- 
nikova, Maria Filatova. T 
Zaharova, care anul trecut 
apărat culorile sovietice la

NATALIA SAPOȘNIKOVA 
echipa 
de re-

Stela 
au 
O-

Azi, la Palatul sporturilor

ATRACTIVA REPETIȚIE GENERALA
A ECHIPELOR NOASTRE DE GIMNASTICĂ

Mai mult decît alte con
cursuri desfășurate în aceste 
zile, la numeroase discipline 
sportive, concursul de gimnas
tică de azi după-amiază, de Ia 
Palatul sporturilor, 
o repetiție 
în vederea 
din cadrul 
tru loturile 
României, 
în ultimele 
și București, concursul 
monstrativ de astăzi este o ul
timă verificare publică, un test 
de selecție, și el va trebui să 
ofere colectivului de antrenori 
toate datele pentru alcătuirea 
definitivă a echipelor „de pa
tru" care vor evolua exact 
peste o săptămînă în întrece
rile oficiale din cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare. 
Pentru organizatori, de aseme
nea, un prilej excelent de a 
verifica, pînă în cele mai mici 
detalii, modalitățile concrete 
de desfășurare a întrecerii o- 
fiiciale pronriu-zise. Podiumul 
— de producție românească — 
pe care sînt montate aparatele 
de concurs, ca și toate cele
lalte instalații se află pe 
locurile lor. Gimnastele si 
rlc-np-**’ Tom®-’’ lotu

', constituie 
generală autentică 
marilor întreceri 
Universiadei. Pen- 
reprezentative ale 
care s-au pregătit 
săptămîni la Deva 

de

rile studențești, pentru care 
reintilnlrea ea Iubitorii de 
gimnastică din Capitală con
stituie o bună ocazie de 
a-și etala întreaga măiestrie, de 
a-și prezenta la cel mai înalt 
nivel programul pe care l-au 
pregătit pentru apropiata Uni
versiadă, vor oferi — sperăm 
— întreaga măsură a talentului 
și pregătirii loc.

Nadia Comăneci, Rodica 
Du nea, Dumitrița Turner, Emi
lia Eberle^ Marilena Vlădărău, 
Angela 
respectiv 
Nicula, 
Romuluș ___ _ _____
hean și Octavian Onașiu — ia
tă gimnastele și gimnaștii 
pentru care emoțiile sînt mai 
mari, după cum, sîntem siguri, 
Cristina Grigoraș, Mihaela Stă- 
nulet. Sorin Cepoi si Valentin 
Grecu — invitați de federația 
de specialitate pentru comple
tarea a două echipe de băieți 
și două de fete — vor face 
totul pentru a evolua la un 
nivel dt mai înalt.

Publicul bucureștean are toa
te motivele să fie prezent azi 
după-amiază. de la ora 17, la 

H~'~tuxilor,

Maria Filatova, chiar dacă nu 
a cîstigat nici o medalie indi
viduală la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, este de mu'ti ani 
e componentă de bază a repre
zentativei feminine a Uniunii 
Sovietice, o gimnastă de clasă 
internațională, cu evoluții aplau
date în multe concursuri orga
nizate de Federația internațio
nală. Cu nimic mai preios se 
situează Stela Zaharova, gim
nasta care a cîștigat ultimele 
două ediții ale „Cupei Mon
diale", de Ia Tokio (1979) și To
ronto (1980).

Vorbind despre concursul fe
minin de gimnastică, nu putem 
omite faptul că din lotul Româ
niei fac parte. — alături de Na
dia Comăneci — Emilia Eberle, 
dublă campioană mondială în 
1979 (pe echipe si la sol), mul
tiplă medaliată la campionatele 
europene de la Copenhaga — 
1979. medaliată cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. medaliată cu bronz la 
Campionatele mondiale de la 
Strasbourg — 1978. Dumitrita 
Turner (dublă campioană mon-

Constantin MACOVB

Noi sosiri la aeroportul Otopeni

IN FRUNTEA DELEGAȚIEI JAPONIEI
al Comitetului Olimpic Japo
nez director al Asociației Spor
tului Amator din Japonia. în 
fruntea grupului de seară so
sit de la Londra, se află o 
cunoștință mai veche. Tetsu- 
masa Yamaguchi, fost sportiv 
de performantă, canoist. parti
cipant la Jocurile Olimpice din 
1968 si 1972. membru în condu
cerea delegației tării sale pen
tru J.M.U. Ne întreabă imediat 
ce mai face prietenul său Ivan 
Patzaichin. îi spunem că se 
pregătește pentru campionatele 
mondiale, apoi îl rugăm să ne 
prezinte

Bradu — la feminin, 
Kurt Szilier, Emilian 
Aurelian Georgescu, 
Bueuroiu, Dan Odor-

(Continuare în pag a 4-a)

Apropierea deschiderii Uni
versiadei se simte și la aero
portul Otopeni. din ce în ce 
mai animat. Sîmbătă. rînd ne 
rînd. au sosit delegații din Re
publica Populară Congo (34 de 
persoane). Irak (40 de sportivi 
și oficiali). 3 sportivi cubanezi, 
la ora prânzului un prim grup 
de 45 de membri ai delegației 
Japoniei (scrimeri. baschetba
list!. luptători si săritori de 
la trambulină), urmat seara 
de un lot mai numeros, de 61 
de sportivi, antrenori oficiali 
etc. Prezenti la sosirea celei 
de-a două părți a delegației 
iaponeze aflăm că ea cuprinde 
în total. 111 sportivi (86 băr
bați și 25 de femei) la toate 
cele 10 discipline din progra
mul Jocurilor. 33 de oficiali și 
8 arbitri, deci. 152 de persoa
ne delegația fiind condusă de 
Noboyushi Fukuyama, membru

va lori 
studenților 

concura la 
broșura cu 
direct la

principalele 
sportive din rîndul 
ianonezi care vor 
București. Deschide 
componenta lotului 
pagina luptătorilor de la libere _ 
subliniind numele lui Hidcaki

(Continuare in pag a 4-a)

DE AZI, LA ȘTRANDUL TINERETULUI, FINALELE SĂRITORILOR

m) 
iȘi 

astăzi 
de

plat- 
din 
dis- 
pînă 

cam-

Cei mai buni sări
tori de la trambulină 
(3 m) și de la 
formă (10 
România 
pută de

miercuri titlurile 
pioni ai „Daciadei" și ai tărit 
Competiția are loc la Ștran
dul tineretului din Capitală 
(complet reamenajat) unde, cu 
acest prilej, componenții lotu
lui studențesc vor susține ulti
ma verificare dinaintea Unl-

versiadei, după care antrenorii 
Melania Treistaru și Dumitru 
Popoaie vor definitiva echipa.

Revenind la întrecerile pro
priu-zise din cadrul finalelor 
„Daciadei", menționăm că 
la fete lupta pentru întîietate 
se anunță deosebit de echili
brată, la cele trei titluri candi- 
dînd, cu șanse apropiate, șase 
sportive : Ruxandra Hociotă, 
Mariana Mare. Felicia Cîrstea, 
Luiza Nicolaescu, Isabela Ber- 
caru șl Cristina Timar. Anul

trecut, locul I a fost ciștigat 
de Luiza Nicolaescu (platfor
mă). Ruxandra Hociotă (..3 m“) 
și Isabela Bcrcaru („1 m“).
La băieți, apreciem că Alexan
dru Bagiu și Cornel Pop au 
cele mai mari șanse de a urca 
pe prima treaptă a podiumului 
de premiere. Anul trecut au 
ciștigat : Al. Bagiu (platformă 
și „3 m“) și M. Kaiss („1 m").

Astăzi de la ora 10 (senioa
re) și de la ora 16 (seniori), au 
loc salturile de la trambulina 
de 1 m.



ULTIMELE Zllf Dt PREGĂTIRE VOR fl CELE HOTARITOARE

LA JOCURILE M8NDIALE UNIVERSITARE Of LA BUCUREȘTI
După mai bine de un de

ceniu atletismul a reluat con
tactul cu cel mai mare stadion 
al tării, cel din parcul spor
tiv „23 August", * 
competiției dotată 
Federației". Revederea s-a pro
dus în condiții deosebite, exis- 
tînd o diferență totală între 
ceea ce a lăsat atletismul cu 
ani în urmă și ceea ce a găsit 
acum ; acum a găsit, de fapt,

toate acestea, rezulta- 
sînt pe măsura a ceea

cu prilejul 
cu „Cupa

FLORENȚA CRACIUNESCU

dar, cu 
tele nu 
ce ar fi trebuit să fie, cu nu
mai cîteva zile înaintea star
tului la cel mai greu examen 
de pînă acum al atletismului 
nostru !

Dintre rezultatele înregistra
te sîmbătă, în condițiile amin
tite și asupra cărora nu vom 
mai insista, reținem aruncarea 
de 63.32 m a Florenței Crăciu- 
nescu (în ultima încercare), cea 
de 60,76 m a surorii sale Ma
riana Ionescu, săritura de 6,59 
m la lungime a recordmanei 
Anișoara Cușmir (Vali Ionescu, 
într-o formă remarcabilă, cum 
ni s-a spus, a dorit un rezul
tat mare dar... a depășit pri
mele 3 încercări !), săritura de 
2,20 m Ia înălțime a lui Sorin 
Matei, care revine încet dar

sigur, și performanțele primi
lor trei la triplu : 16,48 m Be- 
dros Bedrosian (în ultima în
cercare), 16,46 m Adrian Ghio- 
roaie (din prima) și 16,36 m 
Haralambie Trușculescu.

Alte rezultate : 100 m : 10,75 
V. Selever, 10,73 C. Ivan ; 400 
m : 48,30 Sig. Nagy, 48,58 M. 
Boroiu ; 1 500 m: 3:50,70 N.
Damean ; 110 mg : 14,17 P. Pal- 
ffy, 14,30 L. Giurgian ; înălți
me : 2. 2,10 m Eug. Popescu, 
3. 2,10 m D. Muller ; prăjină : 
4,70 m Ad. Dioancă ; greutate : 
15,99 m S. Tirichită ; suliță : 
78,78 m T. Pirvu, 75,10 m D. 
Negoiță, 75,08 m C. Raduly ; fe
mei : 100 m : 11,84 D. Ciolan ; 
400 m : 53,03 S. Vintilă, 
I. Korodi, 53,99 
400 mg : 
lungime :

53,57 
D. Melintc ; 

60,03 Cr. Cojocaru ; 
2. 6,37 m D. Anton.

AN I $OARA CUȘMIR
totuși posibilitățile reale 
acestor alergătoare.

In noua ediție a diviziei 
vor activa si echipele feminine 
de handbal Hidrotehnica Con
stanța. Confecția București si 
C.S.M. Sibiu, promovate direct 
sau prin intermediul turneului 
de baraj. Cu conducători ai clu
burilor si asociațiilor sportive de 
care aparțin formațiile amintite, 
precum si cu antrenorii care au 
..dirijat" promovarea am purtat, 
recent, scurte discuții.

HIDROTI
CONF

cii. De 
că 4—5

Ceva mai bine in ziua a doua... cel

un... alt stadion, cu noua pistă 
din material sintetic, amenajă
rile făcute constituind o ade
vărată premieră în vederea ce
lei mai mari competiții atle
tice desfășurate vreodată în 
țara noastră. Este vorba, desi
gur, de întrecerile de atletism 
din cadrul celei de a Xl-a e- 
diții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare la care vor lua parte 
peste 900 de concurenți 
mai bine de 50 de țări de 
toate continentele.

Revederea atletismului 
stadionul „23 August", care 
fi trebuit să se constituie 
tr-o ultimă repetiție generală, 
sub toate aspectele, în vederea 
apropiatelor întreceri ale Uni
versiadei, s-a desfășurat cu o 
evidentă stinghereală din par
tea atleților (copleșiți parcă de 
imensitatea tribunelor și. a spa
țiului de concurs, măi mare 
parcă decît aria atît de obișnui
tă a Stadionului Republicii), a 
organizatorilor de teren si a ar
bitrilor, puși să oficieze în alte 
condiții decît cele în care ei 
s-ar fi mișcat chiar și cu ochii 
închiși și fără unele dintre a- 
paratele de teren ajutătoare. 
Din acest punct de vedere a- 
preciem că repetiția generală 
n-a fost suficient de conclu
dentă și că, în orice caz, pînă 
la 21 iulie, înaintea primului 
start oficial al competiției atle
tice, va mai 
pete !...

In privința 
trebuie spus, 
în orice caz, __ ... 
mult. Se poate invoca desigur 
primul contact cu o pistă nouă, 
într-o . . ' ■ 
nouă ; se pot invoca, fără dis
cuție, și cele 2—3 reprize 
ploaie care au stînienit - 
mare — eforturile de adaptare,

Chiar dacă întrecerile de 
duminică, din ziua a doua a 
competiției dotată cu „Cupa 
Federației", n-au marcat o mare 
diferență față de cele din a- 
jun, totuși au fost mai multe 
probe interesante, atît ca spec
tacol propriu-zis cît și ca re
zultate, ceea ce a făcut ca 
concursul să fie, practic, altul, 
mai aproape oricum de ce
rințe.

m
o cursă 
că

bărbați am 
în Care 

și alergătorii 
sub 1:50,0, re
cele mai bune 
puțind fi sen-

din 
pe

cu 
ar 

în-

trebui să se re-
evoluției atleților 
de asemenea, că, 
se asteota mai

ambiantă de concurs
de 
în

bit

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 1 
TRAGEREA „1

12 IULIE

EXTRASE 
,LOTO 2“ 

1981

LA 
din

I: 53 70EXTRAGEREA 
26 13 ;

EXTRAGEREA
25 12 58 9 ;

EXTRAGEREA
57 61 28 74.

FOND TOTAL
GURI : 689.298 LEI, din 
42.596 lei, report la categoria 1-

a

a
DE

II-a :

III-a :
CÎȘTI-

care

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 IULIE 1981

I. Dacia — Unirea A. Julia 2
II. C.S.U. Gl. — F.C.M. Bră

ila X
III. Aurul Brad — C.I.L. Blaj 2
IV. Ceahlăul — Cetatea Tg.

Neamț 1
V. C.S. Botoșani — Laminorul 2
VI. Ș.N. Brăila — Victoria Te

cuci 1
VII. Amonil — Rapid Fetești X
VHI. Dunărea — Constr. Că

lărași X
IX. Lotru — Minerul Rm. V. 1
X. CM. Cv. — Viit. Drăgă-

șanl 1
XI. Explormin — C.P.L. Se

beș 1
xn. Min. Vulcan — C.F.R. s!- 

meria X
xni. Minerul Lupeni — Minerul 

Ghelar 1
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

138.565 LEI.

C.F.R.

Prezentă la startul cursei de 
3000 m campioana tării. Mari- 
cica Puică a ținut, cu 
nadinsul, să-și onoreze 
de vizită și, de aceea, a 
rat așa cum știe ea, 
că în nici 3 tururi își
gurase un avans de peste 100 
m, asupra partenerelor sale de 
întrecere, avans pe care și l-a

tot di
cartea 
concu- 
astfel 

și asi-

MARICICA PUICA

La 800 
asistat la 
s-a văzut 
noștri pot coborî 
zultatele de ieri, 
din acest sezon, 
sibil .îmbunătățite pînă, și mai 
ales, la Universiadă. Nicolae 
Onescu a cîștigat în 1:48,62, la 
mare luptă cu Mihai Prun- 
deanu 1:48,66 (al 3-lea Laszlo 
Darvaș 1:49,61).

Pe linia rezultatelor din acest 
sezon, discobolul Iosif Nagy a 
mai cîștigat 
aceasta cu 
tînărul St. 
de la care 
de calitate 
rii și a seriozității 
înălțime femei Cornelia Popa 
și Niculina Vasile au trecut 
peste ștacheta înălțată la 1,89 
m iar junioara Monica Matei a 
reușit 1,80 
mai bune 
înregistrat 
400 mg :
D-tru Iacob 51,74, C. Irimescu 
52,56. Tudorița Moruțan a cîș 
tigat clar cursa de 800 m cu 
2:01,29, în care Margareta 
Ghile a fost a doua cu 2:02,23 
iar Maria Radu a treia cu 
2:02,87, timpuri care nu reflectă

un concurs, de dala 
64,44 m, urmat de 
Karpoș cu 53,04 m 
se așteaptă un salt 
pe măsura pregăti- 

sale. La

m. Rezultatele cele 
din acest sezon au 
și alergătorii de la 
Iosif Korodi 51,58,

Un rezultat bun este și 
de la aruncarea ciocanului 
73,00 m al lui Nicolae Bîndar 
(clasat al Il-Iea, Petru Lcnghcl 
cu 69,92 m și-a realizat 
dul 
Stan 
mai 
fost 
Marko 13:55,69. Gh. 
13:55,74, Al. Chiran 13:55,76. 
menționat performanțele 
la obstacole !

Alte rezultate : femei: 
mg : Coculeana Oltean 13,83, I. 
Dumitrațcu 14,11, (H.C. Mihaela 
Stoica 13,76) ; greutate : Mioara 
Boroș 16,43 m. Tatiana Miiial- 
eca 15,76 m ; 
Fidatov 
4:19,15 ; 
9:28,10 ; 
brinoiu 
naru 50,31 m ; 
chipa Vintilă, 
rodi, Tăriță 3:34,31 
200 m
Hăpăianu 21,51, Ad. Darvaș 
21,80 ; lungime : Gheorghe Lina 
7,60 m, L. Focșcneanu 7,52 m, 
V. Dima 7,52 m : 3000 m obst. : 
Nicolae Voicn 8:25,94. Dan Be- 
tini 8:28,78, Gh. Neamtu 8:29,30.

recor- 
III-lea T.personal, al

cu 69,44 m). Cursa cea 
spectaculoasă. 5000 m, 
decisă la finiș : 1. Gyorgy 

13:55,69, Gh. Zaharia 
De 
de

a

100

1500 m : Elena 
4:18,97, Tatiana Conac 
3000 m : 2. Fidatov

suliță : Cristina Do- 
52,50 m, Rodica Jugă- 

4X100 m : e- 
Manea, Ko- 

; bărbați : 
CI. Sușelescu 21,43. C.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA, 
în ediția 1931—1982 a campiona
tului constăntencele (mai vechi 
cunoștințe ale iubitorilor hand
balului. deoarece ele au mai ac
tivat în primul eșalon valoric) 
Si-au propus ca principal obiectiv 
menținerea în divizia „A". Pro
fesorul Traian Bucovală, antreno
rul echipei, ne spunea : „Nouă, 
celor care pregătim echipa, dar 
si fetelor. lecția activării unui 
sezon în divizia „B“ ne-a fost, 
cum spune românul, învățătură 
de minte. Aici am învătat mai 
bine să luptăm, ceea ce ne va 
folosi în viitorul campionat. 
Sprijinul primit din partea con
ducerii întreprinderii de con
strucții hidrotehnice din Constan
ta (n.n. director Laurentiu To- 
linghiber) ne-a ajutat foarte mult 
în cursa de reintrare 
divizie. Pentru 
noua ediție a 
viziei „A“ și, 
am in vedere 
jucătoarelor a ___ _______ ,
rind ca la toamnă, odată cu pri
mul meci, să fim cît mai bine 
pregătiți. Scopul mărturisit ne 
este acesta : rclntratl în divizia 
„A“ să nu o mai părăsim 
Lotul Hidrotehnicii este valoros. 
Elena Frîncu (căpitanul echipei), 
Liliana Tomescu. Lidia Carapetru, 
Elena Negru, Maria Hîncu sl al
tele. contribuind decisiv la... 
«promovare. Pentru Întărirea 
echipei — după cum ne spunea 
antrenorul secund al Hidrotehni
cii. prof. Lucian Rîșnită — se 
va face din nou apel la catedra 
de handbal a C.S.S. nr. 1 Con
stanta (director Sorin Popescu, 
sef de catedră Codruț Hanganu), 
pepiniera de bază a Hidrotehnt-

in prima 
noi a si începui 
campionatului di- 
spunind aceasta, 
faptul că vacanța 
fost scurtată, do-

Romeo VILARA

„CUPA STEAUA" LA TIR
în București a început „Cupa 

Steaua", concurs international 
de tir. la care au fost Invitați 
să participe sl trăgători de la 
cluburile militare Ț.S.K.A. 
Moscova. T-S.K.A. Sofia. Du
kla Praga. Honved Budapesta, 
Legia Varșovia. Sîmbătă. în 
sala din Parcul Dinamo s-au 
desfășurat probele de pușcă si 
pistol 10 m. Iată

majorat tur după tur. Timpul 
înregistrat (8:34,30), în această 
cursă... contra-cronometru, îi 
onorează strădaniile răsplăitin- 
d-o cu un record personal și 
așezînd-o, totodată, în fruntea 
celor mai bune performere 
mondiale ale anului.

$1 IN ACEST
TRADIȚIONALELE

în acest se- 
se organizea- 
tradiționalclc 

DEL-
DUNĂRII :

Și 
zon 
ză
excursii în 
TA

4 
cor 
bit.

zile intr-un de- 
vegetal deose-

4 
de 
tisfacții peisagisti
ce.

zile de liniște, 
odihnă, de sa-

4 zile ca oaspeți ai 
întinderilor nesfir- 
șite de stuf, dc 
ape, în compania 
celor mai repre
zentative specii de 
păsări.

rezultatele
înregistrate : pistol : 1. C. Tîr-
loiu (Steaua) 582 p X. nou re-
cord national. 2. O. Tk:aoev
(Ț.S.K.A. Moscova) 573 p . 3.
L. Damas (Dukla) 568 p ; e-
chipe : 1. Steaua 2275 p. 2.
T.S.K.A. Moscova 2256 p. 3.
Dukla 2243 ; pușcă :: 1. R. Ni-
colaescu (Steaua) 577 p. 2. A.
Klimov (Ț.S.K.A. Moscova) 576 
p. 3. C. Stan (Steaua) 574 v ; 
echipe : 1. T-S.K.A. Moscova

SEZON In delta denariiEXCURSII
ST ORGANIZEAZĂ

Ia filialele I.T.II.R. din cal. Moșilor
$

înscrieri și informații
bloc 55 bis, bd. Republicii nr. 68, bd. 1848 nr. 4, bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și str. Mendeleev nr. 14.
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CONI 
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că prin 
tant es 
nea Ti 
asociat! 
biectivu 
derca : 
tarului 

. sim cît 
poricnț; 
state î 
dorința 
pe care 
Anitrenr 
„încă I 
dit că 
ion va 
va juci 
24, und 
fizică, 
re aoU 
tia . .
Manuel, 
ria Ion 
sit, si

C.S.M, 
1975 a 
fotmiali; 
pentru 
primul 
tele no; 
Albu. f 
vin, de 
deci, că 
năr si. 
mai acc 
ma noa 
viețuire; 
Luseh. 
Frică. I 
1© unor 
nice să 
tn divi2 
cut si 
promov; 
tinere, i 
getei C 
Formați 
toate pi 
treprind 
rochină: 
marea s 
zia ,,A“ 
ceasta r

c.s.r
UNIVE

în ediția 1981/32 a Diviziei ,.A" 
la volei 
două 
tigat 
baraj
Este 
Sibiu

feminin vor activa 
noi echipe care si-au cis- 
acest drept la turneul de 
încheiat recent la Sibiu, 

vorba de C.S.M. Libertatea 
si Universitatea Timișoara.

tatea“).
1,71, mi 
Angela 
ed. fizi< 
1,70, cec 
Rodica 
Alexanxl 
muncito

Așadar 
de vîrst 
de 1,72 
mai bui

După doi ani de activitate 
„B“. C.S.M. LIBERTATEA 
BHJ revine pe prima scenă 
leibalisticâ a tării cu o echipă 
mult schimbată in bine. prof. 
Mares Gheorghită reușind să 
împletească din ce în ce mal 
bine experiența unor jucătoare 
cu talentul si vigoarea unor ti
nere de reală perspectivă. Se 
văd astfel răsplătite 
pentru 
minine 
a tării 
trebuie ..... _ ______ ___ _______
lui secției de volei, lng. Ștefan 
Adam, directorul adjunct al în
treprinderii ..Libertatea", sub pa
tronajul fcărela îsi _desfăso_ară ac
tivitatea echipa, 
tea Sibiu dispune 
loros format din 
chin (26 de ani. 
soară de educație 
tanul echipei.

în 
SI- 
vo-

3.2287 p. 
Honved

Ieri, la Poligonul Tunari. 
Început probele pentru arme __ 
gltant. De remarcat cele 598 p 
totalizate de Florin Cristofor. 
In întrecerea de pușcă liberă 
60 f.c„ rezultat care i-a adus 
un meritoriu loc 2. Rezultate : 
pușcă liberă 60 f.e. : 1. A. Ka 
rd (Dukla) 599 p. 2. F. Cris
tofor 598 p. 3. R. Kasrprowicz 
(Legia) 598 p. 5. R. Nicolaes- 
cu 594 p. 6. I. Codreanu 594 p ; 
echipe : I. Steaua 2378 p. 2. 
Legia 2368 p. 3. Dukla 2357 p. 
4. T-S.K.A. Moscova 2356 p. 5. 
Honved 2351 p
1. J. ~ ‘ ‘
2. M.
3. V.
cova) ...
Moscova 2206 p. 2. Dukla 2196 
p. 3. Steaua 2165 p.

Concursul continuă ®zi. 
desfășurarea probelor de pușcă 
liberă 3X40 f și pistol viteză.

Cornel POPOVICI — coresp.

2. Steaua 2285 p. 
2234 p.

au 
cu

Derspectivă.
. eforturile

repromovarea echipei fe- 
de volei în prima divizie 
si, în acest oontext. nu 
omis aportul presedinte-

. , r pistol liber ; 
Rowickl (Legia) 567 p, 
Trușcă (Steaua) 560 p, 

Terentiev (T-S.K.A. Mos- 
559 p ; echipe : 1. Ț.S.K.A.

cu

C.S.M. Llberta- 
de un lot va- 
: Doina Bls- 
1.76 m. profe- 

_ fizică) — căpi- 
___ Iuliana Răceanu 

(17 : 1.71. elevă cl. a XI-a — la 
Lie. Ind. 4), Mirela Popovlci (16: 
1.85. elevă cl. a X-a la Lie. ind. 
textil) — un autentic talent, An
gela Hiila (26 ; 1.74. economistă 
„Libertatea"), Daniela Vlad (20 : 
1.77, muncitoare la I.P.A.). Anca 
Amariei (24 : 1,74 economistă la 
..Libertatea"), Kenate Markus 
(20 : 1.78. muncitoare la „Liber-

uNm 
clasat/ 
de caixx 
dreptul 
„A“, în 
viitor. I 
cut în 1 
sub bag 
rea, iată 
voleiului 
nem că 
trebuie 
gentă 1< 
vizii im 
versitati 
in ,.Aa 
Maria I 
fizică) - 
Popescu 
ed. fizic 
elevă). 
studentă
1.70,
1.77,
1.71,
1.78. 
1,78. 
ani

ele 
el e 
ele 
ele

O. CELEA Șl Z. LORINCZ DIN NOU IF

ÎN iNTRECERILE CICLIȘTILOR J
CÎMPULUNG 

(prin telefon), 
ciclism fond pentru juniori, 
din cadrul „Daciadei", s-au în
cheiat. sîmbătă, la Cîmpulung 
Muscel. Șl la ultima alergarea 
juniorilor mari — proba de 
de fond — Olimpiu Celea (Vo
ința București) — s-a dovedit 
imbatabil, el izbutind să ter
mine cursa victorios și, astfel, 
să cucerească, Intr-un 
scurt, nu mai puțin de 
titluri de 
dei“ și al 
pe echipe 
mifond șl 
bă, deși s-a desfășurat pe 
traseu scurt (112 km), a consti
tuit cea mai grea încercare la 
care au fost supuși pretenden
ta la titlu. S-a p- •mira 7<?-

MUSCEL, 12 
Finalele la

interval 
patru 

campion al „Dacia- 
țării: la contratimp 
și individual, la se- 
la fond. Ultima pro- 

un

ța Cîmpulung — Bran — Cîm- 
oulung. traversîndu-se Mateia- 
șul. Posada Rucărului, Dealul 
Sasului și Fundata, pe ambe
le versante, ceea ce înseamnă 
aproximativ 56 de kilometri de 
urcuș anevoios. Cursa, deși nu 
prea rapidă (mai cu seamă in 
prima ei jumătate), a prezen
tat multe faze interesante. Ne 
vom rezuma să arătăm că ru
perea plutonului a avut loc nu 
pe unul din urcușurile aminti
te, ci la coborîrea spre Bran, 
cînd — din cei 43 de sportivi 
plecați — doar șase au rezis
tat iureșului, printre ei aflîn- 
du-se și Celea. Acesta a ur
cat și a coborît foarte bine și, 
cu un singur moment dificil, 
peste care a trecut, s-a clasat 
pe locul I eu 3h27:00. Pe locu
rile re : 2, t». Mazăre

(Torped 
colcscu
— marț 
nale, 4 
Plopenll 
talul) 6
— toți : 
torul.

La jv 
revenit 
rinez, d 
care a i 
după o 
ca 40 ki 
re : 2. . 
rești) 1 
(CIBO 
4. M. 
Bucure? 
tian (CI 
îosi (Vo



Campionatul văzu» de pe banca antrenorilor

EFECTELE LE ȘTIM! CAUZELE SE CUNOSC! AȘTEPTĂM SALTUL CALITATIV ÎN NOUL CAMPIONAT!
în- i

Ele- 
Pre- 
mul 
i a- 
rea- 
ipor- 
spu- 
îtele

O- 
ve- 
vii- 

reu- 
ex- 

r cehi 
il si 
celor 
?.m“. 
seu : 
gîn- 
eșa- 
cîte- 
1 nr. 
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ătoa- 
nfec-
. -re, •
Ma- 

folo-
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© (ci 18 antrenori divizionari „A" iafă in lațfi cu realizările și ncimplinirilc ultimului campionat • Disciplina Intre 
cartonașe, greșeli de arbitraj șl.. moralitatea întrecerii • Corvinul și Mjcin conduc piu(OniiI revelațiilor

Campionatul 1980—1981 se află încă Ia ora analizelor. Se 
fac comparații, se analizează jocul practicat, se caută O'U- 
suri, se dezvăluie minusuri. Totul, în numele unui dorit — și 
necesar ! — salt calitativ în viitorul imediat. In acest sens, 
am întreprins o anchetă printre antrenorii Diviziei „A", pri
mii factori chemați să realizeze un progres în fotbalul nos
tru, aflat la ora marilor responsabilități. Am lansat în dis
cuție trei întrebări :

1. Ce anume ați realizat, ca antrenor, din ceea ce v-ați propus 
In campionatul 1980 81 ? Care slnt cauzele nerealizăritor ?
2. Cmn apreciați starea disciplinară a campionatului?
Care este... partea dv. de vină ?

.974— 
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1ON O3LEMENCO 
(Universitatea Craiova) 
Principala noastră preocu- 
in campionatul pe care 
încheiat, ca să zic așa, con- 
planuJui, a fost un com- 

de obiective în care figut- 
a) întărirea coeziunii ; b) . . . seama

OzlRA 
—teul 
i ea 
divizia 
Ițional 
oetre- 
mceJe. 
J F1O- 
;enă a 
i SDU- 
ișoara 
le ur- 
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. Uni- 
jmovat 
î din : 
!. ed.
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prof. 
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lh44:28 
de cir- 
•mătoa- 

Bucu- 
Aldulca 

timp ; 
TIROM 
>. Cris- 
G. Co- 

50:57.

I
I
I
I
I

ESCU I

1.
pare 
l-am 
form 
plex 
rau : _, ________ ______
dozarea efortului, ținind 

de marile obligații ale jucători
lor craiovenl față de echipa na- 
{jonailă și, implicit, c) prelungi
rea formei sportive, în pofida so- 
liteiltă-rilor. Cred că, lin linii mari, 
acest „complex0 â fost realizat. 
La capitolul nerealizări, aș men
ționa numeroasele noastre ratări 
— în ciuda mediei de 2 goluri 
și ceva pe meci — aceste ratări 
datorîndu-se, în principal, unor 

nesincroniizărd ale mijlocașilor și 
unei anume izoiliări a Iuti Cămă
tar u.

2. Satisfăcătoare. Avem, totuși, 
prea multe cartonașe galbene. 
Dacă îmi este permis, aș s«puine 
că interpretările arbitrilor sînt 
deseori atît de diferite, încât de
vin derutante.

3. Balint, Mated, Fodor — și-J 
adaug pe ceva mai cunoscuții 
Klein, Gabor, și Moieeanu, 
care îi văd „venind0.

VALENTIN STÂNESCU 
(Dinamo)

1. Ne-am propus, cum 
pune în fiecare an la 
cîștdgarea campionatului .. 
tieiparea în finală Cupei Româ
niei. N-am realizat nici unul dfn- 
tre aceste obiectiv^ datorită 
fluctuațiilor de formă ale unor 
jucători, datorită accidentărilor, 
dar și din cauza unor goluri pri
mite prea ușor în unele meeiuri- 
cheie din deplasare (la Brașov, 
Petroșani și, mai ales, Tg. Mu
reș). N-aș putea omite din „lan
țul neâmplitairilor0 nici aportul 
slab al unor jucători de bază.

2. Starea disciplinară a echi
pei Dinamo a fost satisfăcătoare, 
ea fiind ultima fin clasamentul 
cartonașelor ! Consider că disci
plina campionatului a fost in
fluențată șl de arbitrii, care nu 
s-au dovedit mai severi față de 
o serie de jucători recalcitranți.

3. Puține revelații ! Stredie, 
Klein, Gabor, lorgulescu, pentru 
evoluția pe noul post de fun
daș central, Florin Grigore. ~ 
impresie deosebită nu mi-a 
sat

prestigiul clubului și al majori
tății componenților lotului nos
tru, nici aicest aspect nu ne-a 
mulțumit.

3. Cred că au fost puține re
velații. Aș Încadra tn această ca
tegorie, totuși, echipele Dinamo 
(pentru locul 2 și pentru con
stanță) - - ■ -
pentru 
Dintre 
marea 
Lasconi și Sertov, 
mul mai asteptlnd, 
Urmări.

Si Sportul studențesc, 
returul său de excepție, 
tinerii jucători, l-aș re- 
pe Balint, Hanghiuc, 

de la ultl- 
insă, con

ION VOICA
(Sportul studențesc)

Oricît ar părea de curios, 
ne-am propus, in primul 

să ne însușim o idee

Șoiman, Țicleanu,' Stredie, Vlad 
— dintre cei tineri. Ștefănescu, 
Negrită, Beldeanu, Crișan, M. Ră- 
ducanu, Al. Nfcolae, Sariieș, Na- 
ghi, Lucescu, Dinu, Augustin, 
Radu II, Kallo, FI. Grigore, Va- 
manu, Țălnar, V. Iordache, “ 
rece.

MARCEL PIGULEA 
(Chimia Rm. Vilcea)

.1. Obiectivele propuse la 
putui anului competițional 
fost, ta general, realizate. Adică, 
participarea în sferturile de fi
nală ale Cupei și clasarea pe 
locul 9, la egalitate de puncte 
cu .... locul 8, propus de mine. 
Am mai realizat și o creștere a 
eficacității. In schimb, faza de 
apărare nu am reușit să o tra
tăm ca lumea, Chimia primind 
prea multe goluri, în special din 
cauza lipsei unei tehnici adecva
te a apărătorilor.

2. Dacă ne-am lua după nu
mărul cartonașelor, foarte mare, 
ar trebui să credem că a crescut 
indisciplina. Eu zic insă că 
„ploaia" de cartonase se dato- 
rește arbitrilor, care au folosit 
pripit, neargumentat, cartonașe
le. Așa că părerea mea este că 
echipele au fost mult mal preo
cupate de joc, decît de faulturi, 
practicîndu-se un fotbal curat. 
Singura echipă dură a fost 
F-C.M. Brașov ! Partea mea de 
vină ? Din lipsă de efectiv, a 
trebuit să închid ochii la tin ele 
mărunțișuri disciplinare.

3. Ca echipe, Corvinul. Ca ju
cători : Klein, Gabor, Petcu, Vlă
tănescu, Fodor.

PETRE LIBARDI 
(Jiul Petroșani) 

primul meu an de 
ta. Divizia ,,A“, 
să termin „cursa" ;

ceea ce

Șoa-

înec
au

dus considerabil elanul echipei.
Z. Disciplina campionatului din 

acest an a fost superioară celui 
anterior, îndeosebi în latura care 
privește moralitatea întrecerii ! 
Să sperăm că situația se va îm
bunătăți în continuare.

3. Revelația anului competitio- 
nal : Universitatea Craiova, bln 
„noul val" - '
Petcu, T”_______ , _____ _______
Iovan, Oprea, Sertov. Udrică.

ATILA ORDOGH 
(A.S. Armata Tg. Mureș)

1. Obiectivul echipei a fost cla
sarea pe unul din locurile 8—12. 
Am terminat campionatul pe lo
cul 13, adică foarte aproape de 
obiectivul propus» Am reușit 
promovarea unor tineri eu rea
le calități, de perspectivă, din 
eșaloanele inferioare, precum Fo
dor, Szabo, Dulău» Varo. Am 
îmbunătățit jocul colectiv șl 
spiritul ofensiv al fundașilor 
laterali. Cauzele ncreallzării to
tale a celor propuse ar fi slă
biciuni în apărare pe axul cen
tral și primirea unor goluri pa- 
rabile de către portari ; 
tonașde galbene primite, 
ales pentru vociferări, 
împiedicat r” ------- '■

1“ s-au impus : Țicleanu, 
Vlătănescu, Moise, Suciu,

pe

pro-se _
Dinamo, 
și par-

o 
li

tesă nimeni I
FLORIN HALAGIAN

(F.C. Argeș)
Am încercat — și cred 
reușit — să formez o echi- 

aproape nouă, cu un still de 
propriu, bazat pe angajament

câ1. 
am 
pă 
joc ___ ____  , - - _ .
fizic superior multora dintre di
vizionarele „A°. Și cum această 
tentativă s-a soldat și cu un loc 
pe „podium44, ad'ică cu o partici
pare în Cupa U.E.F.A., motivele 
de satisfacție sînt mari.

2. Personal, apreciez ca bună 
disciplina ultimului campionat. 
In general, toate echipele au dat 
dovadă de sportivitate, cel puțin 
în d’Srputele cu F.C. Argeș.

3. în dreptul echipelor aș tre
ce ca revelații pe Sportul stu
dențesc, pentru excelenta el pri
măvară, și pe Corvinul. Dintre 
jucători s-au impus, consider eu, 
ca elemente de viitor, Klein, Mi
hai Marian și Băluță.

GHEORGHE CONSTANTIN 
(Steaua)

1. Nu am realizat ce ne-am 
propus, cîștigarea campionatului 
și a cupei. De ce ? Datorită 
com.p-ortării contradictorii a echi
pei în majoritatea partidelor, a 
pierderii prea ușor a multor 
puncte pe teren propriu și a in
capacității de a alinia o form.a«- 
ție-standard (din cauza repetate
lor accidentări, suspendări etc.)

2. Nedoritul record al Indisci
plinei, care a caracterizat ultima 
ediție, s-a datorat, după părerea 
mea, neînțelegerii de către fot
baliști a jocului bărbătesc (în 
primul rînd), însă și arbitrilor, 
care au confundat de multe ori 
jocul aspru cu cel neregulamen
tar, acordind, astfel, cu ușurință, 
cartonașe galbene. La Steaua, 
starea disciplinară nu a fost sub 
limita admisă, locui penultim 
printre div’zionarele „A° în pri
vința numărului de cartonașe și 
etape de suspendare fiind un ar
gument în acest sens. Totuși, ți
nând cont de pretențiile față de

L 
dar 
rînd, ____ _ ___
modernă de joc, să ne schimbăm 
atitudinea față de joc și numai 
ca urmare a acestor obiective 
să scăpăm de retrogradare.

2. Starea> disciplinară „în sta
ționare44, adică nimic deosebit. 
De fapt, cine reușește să joace 
bine are și „stare disciplinară“ 
șl invers, cu cît joci mai slab, 
disciplina este precară, 
mea de vină este 
făcut pe toți să 
bine și în acest 
mai disciplinați.

3. F.C. Argeș, Sportul studen
țesc ; Gabor, Balint, Mihai 
rian.

Parte<a
că nu i-arn 
jcxaee șl m<ai 
fd să He si

F.C.
Ma-

MIRCEA LUCESCU 
(Corvinul Hunedoara) 

Consolidarea ideal de 
promovarea și titularizarea ___
tineri jucători ca Alexa, Rednic, 
Gabor, An done, Dubinciuc ; cla
sarea în prima jumătate a cla
sam e nitului în condițiile promo
vării în continuare a jocului- 
fipectacol ; o eficacitate sporită, 
cu 72 de goluri înscrise ; îmbu
nătățirea și dobîndirea de n<oi 
automatisme de joc, care să ducă 
la mărirea vitezei de joc și a 
frecvenței fazelor de atac, prin 
participarea tuturor jucătorilor, 
pnintr-un așa-numit principiu al 
rotației). Cred că acestea aui fost 
realizările Co-rvdnului în campio
nat și, firește, mă bucur de reie
șită. Tinerețea și lipsa de expe
riență a majorității comiponenți- 
fior echipei au dus la comitereă 
unor greșeli decisive în stabili
rea unor rezultate finale.

2. Slabă și, din păcate, 
nul a contribuit la. acest 
cativ.

3. Rednic, Băluță, Kallo, 
Văetuș, lorgulescu, Augustin, Su
ciu, Șoim an, Balin t, Sertov, Las
coni.

CONSTANTIN ARDELEANU 
(F. C. Olt)

1. Am’ realizau ridicarea cali
tativă a jocului ca urmare a 
materializării unei concepții rea
list-competitivă, adaptată particu
larităților jucătorilor. Un handi
cap l-a reprezentat pentru noi 
terenul de joc.

2. Disciplina campionatului a 
fost, în general, bună. Am avut, 
totuși, trei jucători cu cite trei 
cartonașe, ca urmare a faulturi
lor de joc.

3. Revelații T F.C. Argeș, Cor
vinul și F.C. Olt. Iovan, Suciu, 
Balint, Firănescu, Sertov, Udirică, 
Bumbescu, Matei, Gîrleșteanu, 
Ignat, Vlătănescu, Mihai 
Han, Fodor, Szabo, Antohi» 
Ionescu, Oraic.

NICOLAE PROCA 
(F.C.M. Brașov)

1. Ca orientare de joc și 
ciplină tactică, echipa a reușit 
unele lucruri bune în turul cam
pionatului. N-am reușit pe toată 
perioada campionatului o omoge
nizare psihologică, din cauze o- 
biect'ive și subiective, n-am obți
nut îmbunătățirea finalizării» cl'n 
cauza lipsei valorilor în atac, dar 
și datorită ratărilor nepermlse 
La jucători din prima divizie.

2. In tur pot să afirm că au 
fost jucători care au făcut ade
vărate sacrificii în viața parti
culară șl în jocuri. Parțial, am 
fost depășit în unele momente 
ale unui retur agitat, în jocul și 
viața echipei nema'apărînd c=’-" 
două trăsături esențiale din 
toamnă : pregătirea morai-vol' - 
vă bună și o disciplină tactică de 
joc exemplară.

3. Nicșa, Petcu» Klein, Gabor, 
Andone, Mihai Marian» Băluță,

1. j oc î
unor

Coryi-
OaJiili-

Peteu,

Ma- 
M.

dus-

1. în
trenor 
propus 
cui 10—12, ___  __  ___, 
Din punct de vedere tehnic, îmi 
planificasem imprimarea unei
orientări ofensive și a unui joc 
curat, ceea ce, în mare, am rea
lizat. Ca neîmplinire aș putea 
menționa participarea în ambele 
faze, de atac și apărare, a tu
turor jucătorilor, obiectiv ratat 
din neînțelegerea importanței a- 
cestu’l element de fotbal modern, 
dar și din cauza posibilităților li
mitate ale unor jucători,

2. îmbucurătoare ! Atitudinea
jucătorilor față de adversar, de 
spectatori și arbitri s-a schimbat 
in bine. Cred că șl arbitrii sînt 
chemați să-și demonstreze auto
ritatea prin personalitatea lor și 
nu prin abuzul de 1-------
Sînt convins că Atacare 
noi, cei de la Jiul, poate 
mai mult pentru un fotbal 
bun.

3. Universitatea Craiova 
poate fi trecută la acest capitol. 
Așa că F.C. Argeș și Corvinud, 
ca echipe, Klein, Gabor, C. So
lomon, Balin t, ' Vlătănescu», Mi- 
nea, Fodor, Lasconi, Neagu, Bă
buță, ca jucători.

ANGELO NICULESCU 
(S. C. Bacău)

1. Un joc plăcut și eficient 
poartă amprenta fotbalului mo
dern. Am reușit să promovez tn 
lotul național de tineret pe L. 
Moldovan, Șoiman, Fîșic. Nu am 
realizat o continuitate în com
portarea echipei, adică un joc 
precis în apărare și finalizarea 
acțiunilor ofensive.

2. Disciplina campionatului »-a 
aflat în progres, dar planificarea 
etapelor trebuie respectată după 
cum a fost stabilită inițial șl 
puiWicată în presă. Pentru îmbu
nătățirea disciplinei campionatu
lui, consider că regulile de joc 
trebuie respectate în primul rînd 
de arbitri !

3. Revelațiile campionatului : 
Universitatea Craiova, Sportul 
studențesc șl F.C. Argeș. Talen
tele evidențiate tn ultimul cam
pionat să le așteptăm să con
firme șl atunci le voi nomina
liza !

an- 
mi-am 
pe lo

am reușit.

cartonașe, 
dintre 

face 
mai
nu

ce

ION V. 1ONESCU 
(„Poli" Timișoara)

1. Obiectivele pentru anul com- 
petițional 1989/81 : a) calificarea, 
ca și anul trecut, în finala Cu
pei și în cupele europene. Rea
lizat ; b) Obținerea a 35 de punc
te. în prima divizie. N-am dobîn- 
diit decît 33 de puncte ; c) pro
movarea a doi jucători tineri. 
Am promovat, cu succes cred, 
pe Murar, Vlătănescu, Palea, Ro
taru. d) promovarea unor jucă
tori în lotul național de tineret. 
Au jucat în reprezentativa de 
tineret Vlătănescu șl Murar. e) 
extinderea contactelor internațio
nale. Am reușit 20 de jocuri cu 
echipe din Brazilia, Scoția, An
glia, Ungaria, Italia, Ceho
slovacia, Iugoslavia, ceea ce a 
permis și integrarea clubului 
Politehnica și a Timișoarei în 
circuitul fotbalului european (Cu
pa cupelor, Turneul Barcelona, 
Trofeul „Timișoara ’81“, un tur
neu în Italia). Cauzele realizări
lor și nerealizăritor (punctajul tn 
campionat, eficacitatea ofensivă 
redusă, viteza și forța de joc 
modeste) ne exprimă ca antre
nori și jucători, în posibilității? 
și limitele care le avem, acum. 
Subrandamentul din final se 
datorează extinderii prea mari a 
numărului d» jocuri amicale, in
terne șl internaționale. „Poli" fi- 
guirînd cu 83 de partide dispu
tate, inclusiv, cele oficiale. O a 
doua cauză principală a nelmn1'. 
ziirior : tensiunea și încordarea 
nervoasă, apărute din frămînl’rl 
și probleme interne care au re-

car- 
mai 

________ , ne-au 
să prezentăm cel mai 

bun „11° de care dispunem ; scă
derea de formă a lui Fan ici, 
care s-a resimțit în realizările 
ofensive.

2. Starea disciplinară -
punzătoare. Unii arbitri 
Insă cu multă ușurință 
nașul galben oaspeților. ___
noastră, a antrenorilor, este că 
nu ne-am ocupat suificient cu 
educarea jucătoriilor în ceea ce 
privește conduita lor, respecta
rea deciziei arbitrilor și a adver
sarilor în teren.

3. Universitatea Craiova, F. C. 
Argeș, Corvinul. Tinere reale ta
lente : Szabe, Fodor, de Cos
te!, Balint, Țicleanu, Cîrțu, 
Klein, Văetuș, Gabor, Băluță, 
lorgulescu.

GHEORGHE STAICU 
t,U" Cfuj-Napoco)

1. Ceea ce am reaUzaf ta
ma parte a campionatului, 
pierdut In retur! Adică : c 
chipă-Iamiite, Încrezătoare 
forțele el, cu dragoste față de 
club, e formație care să res
pecte sarcinile de joc. Cauzele 
neîmplintrilor din primăvară î
Am crezut, uneori, ta valoarea 
unor jucători care. .. nu au 
valoare. Ne-au lipsit, de aseme
nea, rezerve competitive.

2. Bună. Puteam evita unele 
cartonașe galbene.

3. Echipa națională și Dinamo. 
Dintre jucători l-am reținut pe 
Kleto, Al. Suciu» Balint, Fodor, 
Alexa, Gafencu»

VIOREL MATEIANU 
CProgresuI-Vulcan)

1. Am dorit întotdeauna 
contribui Ia imlbunătățirea___
seriei _ de antrenor, a calității 
jocului. In acest sens, am incer-

căr os-
acordă 
carto 

Vina

prd- 
am 
e- 
în

să 
mo

- u Dulia,
cat să găsesc șl eu • soluție 
optimă de joc, car» să valorifi
ce cei mai bine un grup de ju
cători. Am avut anumite satis
facții în această direcție, mal 
cu seamă la capitolul presing.

2. Consider că 2n această pro
blemă trebuie luate Imediat mă
suri exemplare» pentru că mul
te lucruiri nu se realizează toc
mai din cauza stării disciplina
re, aflată Sn suferință la unele 
echipe.

3. F. C. Argeșul Iul Halagiam, 
Craiova lui Oblemence, Spor
tul studențesc al lui Veica sl 
Corvinul lui Lucescu. Am spe
cificat antrenorii respectivii, pen
tru că el — în primul rînd 
au foarte mari merite în 
Uzările echipelor amintite.

LEONID ANTOHI 
(Politehnica lași)

1. Ne propusesem.. . loeuj 
datorită clasării pe poziția a 
ta în ediția an terfoarfi, c_ 
datorită visatei întăriri a

rea-

4,
Oip- 

dar șl 
i io-

tului cu Buitufel, Lică și Radu 
(de la Suceava), care devenise
ră studenți. Dar nu numai că 
nu am putut beneficia de cei 
trei, care s-au pregătit e pe
rioadă cu noi, însă, în retur,' 
i-am pierduit și pe Cernescu și 
Coraș, în locul cărora n-am pri
mit nimic ! Cu forța de atac 
înjumătățită, cu o linie ofensivă 
din rindul căreia în retur 
marcat nimeni, exceptîndu-l 
Costea, cu fluctuații mari 
formă ale portarilor, fără 
bilizarea tuturor în partidele 
decisive, de la Bacău și Bucu. 
rești, cu Progresul-Vulcan, cu 
puncte pierdute acasă în fata u- 
nor echipe sub valoarea noastră 
potențială (F.C.M. Brasov și Poli 
Timișoara) am. .. părăsit Divizia 
„A" !

2. Disciplina s-a îmbunătățit. 
Puzderia de cartonașe îi acuză 
mai mult pe arbitri, care au a- 
buzat de avertismente.

3. Remarc Corvinul, care a 
promovat în nuimăr masiv ju
cători tineri din județ. Mj„au 
plăcut Minoa, care nu știu de 
ce a dispăruit în final,' Hie Cos- 
tel, Lasconi șl M. Radu, ulti
mul nepntlnd fi folosit, prac
tic, de noi, din cauza progra
mului naționalei de juniori șl 
acciden țărilor.

TRAIAN IVĂNESCU 
(F. C. Baia Mare)

1. Cind am înțeles că nu mai 
putem scăpa de retrogradare, am 
împrospătat lotul, prin integra
rea unor jucători tineri, tn ve
derea îndeplinirii obiectivului de 
viitor : promovarea, la anul, in 
prima divizie. Principalele cau
ze ale nerealizăritor din ulti
mul campionat au fost : lipsa 
unei pregătiri fizice generale 
și specifice solide ; starea de u- 
zură pronunțată a unor jucători 
ca urmare a disputării meciu
rilor cu aceiași 13—14 jucători : 
lipsa unui regim de viață ordo
nată la umil jucători.

2. Satisfăcătoare, în general,' 
6pre bine la sfîrșitul campiona
tului.

3. Universitatea Craiova șl 
Corvinul ; lorgulescu, ea fun
daș central, Klein, Bumbescu șl 
Cîmpeanu II.

CONSTANTIN TEASCĂ 
(F.C.M. Galoți)

1. Nu numai că nu am reali
zat absoluit nimic ca ANTRE- 
NOR-PROFESIONIST, dar nici 
măcar n-am putut păstra si in 
al doilea an consecuitiv echipa 
fin Divizia, „A° — elemeinit de 
„pură“ performanță în Galați, 
unde „se lucrează0 trei orașe 
(cel de baștină, universitarul și 
cidcruirgistul — al patrulea, cel 
al constructorilor de nave, fiind 
deocamdată la pupă. și nu la 
proră). Cauze bizare, pe care le 
voi puncta, cu atit mai mult cu 
cît personal mi-e rușine sâ arăt 
că : a) de doi ani nu &-a fă
cut măcar © analiză a activității 
noastre, măcar pentru- ca ju
cătorii să cunoască membrii clu
bului și invers ; b) în sezonul 
competition al 1980/81 n-am puituit 
obține prezența întregului lot 
pentru o ședință teoretică, nici 
chiar în ziua meciului, cind u- • 
nii lipseau ca studenți, alții. . . ; 
c) schimbarea foarte des a bi
roului clubului, a dus, în ianua
rie ’81, la constituirea celui 
mai reprezentativ birou (plin de 
personalități). organism care 
nu s-a întrunit o singură dată, 
nici măcar la... constituire !

2. Privită prin prisma carto
nașelor. concluzia pste înșelă
toare, In fapt, jocul brutal pen
tru anihilarea adversarului a 
fost cartea de vizită a multor 
echipe. în ceea ce mă privește, 
n-am contribuit negativ cu ni
mic la starea disciplinară din 
teren.

3. C^va de talia lui 
n-am văzut! Prea mulți 
n-au intrat tn scenă (țnă 
dese la naționala „A") și 
teamă că „trufandalele44 vot veș
teji în vrej. Totuși, Hunedoara 
(cu elemente locale 6au impor- 
iQt-e) pare a juca un rol deose
bit în viitorul campionat.

n-a 
pe 
de 

mo-

Dobrin 
tineri 

gîn- 
mi-e

Campionatul văzut de pe banca antrenorilor Diviziei „A" 
dezvăluie plusuri ți minusuri. îmbucurătoare este, credem, 
sinceritatea celor mai mulți antrenori, atitudinea Jor critică 
ți autocritică, convingerea că ultima ediție putea fi valori
ficată superior de tehnicieni ți jucători. De asemenea, reți
nem preocuparea majorității pentri realizarea unei idei sta
bile de joc, pentru un fotbal modern, competitiv pe pian 
internațional. Totodată, subliniind carențele ultimei ediții 
(jocul ofensiv, eficacitatea, finalizarea, fluctuațiile de for
mă, viteza ți forța de joc reduse etc.), antrenorii n-au făcut 
decît să stabilească... obiectivele campionatului care va în
cepe la 8 august. Am reținut, de asemenea, constatarea îm
bunătățirii disciplinei campionatului ți, în mod special, a 
moralității întrecerii. Ceea ce nu înseamnă că problema 
este peste tot rezolvată. Jucătorii și arbitrii apar și ei ca 
frîne ale unui progres în această direcție, ceea ce invită 
la schimbarea „opticii". In privința revelațiilor, unii dintre 
antrenori au remarcat echipele (Universitatea Craiova ni 
se pare o... axiomă), alții și jucători, dintre care Țicleanu, 
Klein, Fodor, Gabor, Mihai Marian, Suciu, lorgulescu (pe 
post de fundaș central), Bumbescu, Vlătănescu, Petcu, Ba- 
lint, Sertov, Băluță, Iovan, Szabo, Lasconi sînt nume care 
apar des in „selecția" participanților la ancheta noastră 
Așteptăm confirmarea lor (și a altor tineri) in ediția pentru 
care au și început pregătirile! Cum de Ia cei consacrați 
așteptăm... pașaportul „tricolorilor" pentru Spania !

Anchetă realizată de Mircea M. [ONESCU



în „Cupa Davis"

VEDETE DE FRîEM MĂRIME MONDIALĂ LA GIMNASTICĂ
(Urinare din pat). 1)

După trei zile de joc adesea cu admirabile virtuți spectaculare, 
echipa Argentinei (valorificind clasa superioară a componenților 
săi, aflați printre primii 10 jucători din lume) cîștigă sfertul de 
finală cu echipa României și se 1 !4,! 1~ ■’
Davis, în cadrul căreia va întîlni

SEGARCEANU - CLERC 
4-6, 2-6, 0-6

Reluată sîmbătă la ora amie
zii. oartjda dintre cei doi li
deri ai ’echipelor României si 
Argentinei nu a oferit ce pro
misese în primul set. de vi
neri. Florin Segărceanu. mai 
puțin sigur pe sine, manites- 
tînd aceeași cunoscută labilita
te psihică derutat de cîteva 
mici inexactități de arbitraj (în 
scaun, italianul Giuseppe di 
Stefano : meciul din prima zi. 
dintre Dîrzu si Vilas l-a avut 
în scaun pe un alt arbitru 
italian, Gabriele Maldini'.. a 
cedat prea ușor, a renunțat a- 
dică la arma sa principală — 
spiritul de luptă, agresivitatea 
în ioc. Nu-i mai puțin ade
vărat că nici serviciile sale nu 
au mai fost eficace. în schimb, 
parcă în compensație. Jose Luis 
Clerc a avut servicii excelen
te. retururi puternice în lung 
de linie si surprinzătoare. Ma
rea sa clasă s-a dovedit si în 
plasament, avantajat de înălți
me (1.85 m) si de o aloniă res
pectabile. Pînă la ultima min
ge a jucat cu furie furia unui 
mare jucător care nu cedează 
nimic din prestigiul său. Cu 
două breakuri în setul doi și 
cu trei în ultimul. Clerc a în
cheiat conturile în exact o oră 
de la reluarea partidei. adu
cînd Argentina la conducere cu 
2—0.
SEGARCEANU, DÎRZU - VILAS, 

CLERC 4-6, 10-8, 6-3, 7-5
în ambianta toridă a după- 

amiezii de sîmbătă. s-a întîm- 
plat ceea ce nimeni nu mai 
credea posibil : coeziunea celor 
doi tineri jucători români a 
reușit să învingă marile indi
vidualități ale cuplului argen
tinian. după o partidă care a 
durat istovitor, la peste 30 
grade Celsius, aoroaoe 4 ore.

După un prim set pierdut la 
limită (4—6). dar net. jucăto
rii noștri precipitîndu-se în 
momentele decisive, ei au strîns 
din dinți, s-au ambiționat si au 
continuat lupta mult mai ho- 
tărîti. bătîndu-se pentru fiecare 
minge. Obțin primul lor break 
la 2—1. pe al doilea la 7—7 
si ultimul la 9—8. cîstigind 
tul secund (10—8) după o oră 
si 20 de minute de ioc. 
treilea set este presărat 
splendide dueluri la fileu, 
au fost cele care au dus 
piui român la conducere 

pe urmă la cîstigarea 
(6—3).
pauza regulamentară, 
setului 4 a mai durat 
Argentinienii tot mai

califică pentru semifinala Cupei 
echipa Angliei la Buenos Aires.

se
A1 
cu 

cum 
cu- 
cu

4—1 si 
setului

După 
bătălia 
o oră. 
puțin siguri pe execuții, deși

•TELEX•
ATLETISM • La Oslo englezul 

Sebastian Coe a stabilit un nou 
record mondial în proba de 1 000 
m, în 2:12,18 (v.r.'îi aparținea cu 
2:13,4). Alte rezultate : 400 m gar
duri : Edwin Moses (S.U.A.)
47,99 ; 100 m plat : Lewis (S.U.A.) 
10,19 ; 800 m : Robinson (S.U.A.) 
1:44,95 ; Triplu salt : Banks
(S.U.A.) 17,28 m ; 10 000 m : Mar
tie Vainio (Finlanda) 27.45,50 ; 
disc : Ben Plucknett (S.U.A.)
68.94 m .

3ASCHET • în turneul mas
culin de la Alger, S.U.A. a în
trecut cu 91—73 selecționata Iu
goslaviei. Echipa U.R.S.S. a cîș- 
tigat cu 88—64 partida disputată 
cu o selecționată africană. • în 
turneul feminin la Haskovo : 
Bulgaria — Cuba 68—02 (36—38); 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 85—«4 
(47—20).

CICLISM • Pre ba de viteză 
din cadrul campionatelor mon
diale pe pistă, pentru juniori, ce 
se desfășoară la Leipzig a fost 
cîștigată de Obf Arndt (R.D.G.) 
urmat de italianul Rampazzo și 
francezul Bannes. în finală, în
vingătorul a parcurs ultimii 200 
m în 11,23. Proba de semifond 
cu adițiune de puncte a fost cîș
tigată de italianul Fabio Lana, 
cu 24 puncte. Au urmat în cla
sament Matthias Lange fR. F. 
Germania) — 18 p și Kenneth 
Bering (Danemarca) — 15 p.

SCRIMA • Proba de sabie pe 
echipe din cadrul C.M. de la 
Clermont Ferrand a revenit echi
pei Ungariei, care în finală a 
învins cu 9—6 selecționata 
U.R.S.S. Medalia de bronz a 
fost cucerită de echipa Poloniei.

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Gstaad (Elveția), 
Fibak a dispus cu 7—6, 6—2 de 
elvețianul Heinz Gunthardt. iar 
Noah l-a eliminat cu 6—7, 6—4, 
6—2 pe brazilianul Carlos Kir- 
mayr.

conduc cu 5—4. nu pot infrin
ge dîrzenia cuplului român, bi
ne condus tactic de căpitanul 
nejucător Alexe Bardan. Cu un 
break 
ceanu 
(7—5). 
moașă 
lor. a 
de Cupă Davis pe care am a- 
vut-o vreodată. Astfel, 
gentina conducînd doar 
meciul era. cel puțin, 
relansat.

SEGARCEANU - 
4—6, 4—6, 6—3,

Din nou început 
lui Segărceanu. care 
tează (după un break încura
jator la 2—1) cu 4—1. dar in
consecventa în concentrare si' 
solicitările tot mai severe la 
care-1 supun mingile liftate si 
tăiate cu mult efect de Vilas 
fac ca scorul să fie răsturnat: 
6—4 pentru argentinian. Apoi 
în setul 2. cu un break tim
puriu (1—0). Vilas îsi asigură 
conducerea, dar Segărceanu a- 
vea posibilitatea să egaleze la 
5—4. cînd 
avantaj si 
ocazie de 
de ioc.

In setul 
sau 3—3 a dat toată măsura 
frumuseții acestui meci. în care 
retururile dirijate ale Iul Se
gărceanu au tinut piept ir.ultă 
vreme capacității motrice a Iui 
Vilas. Din păcate, după 23 de 
schimburi (cu 2 situații de a- 
vantai). Segărceanu a pierdut 
ghemuL La fel. lupta pentru 
5—3 sau 4—4. cu diferența că 
de astă dată, reușind breakul. 
Segărceanu și-a asigurat con
ducerea după schimburi de 
mingi de mare tensiune. După 
acest break, el valorifică una 
din cele 3 situații de avantaj 
Si cîstigă entuziasmant setul.

După pauză, cu un break 
important la 2—1 și altul de
cisiv la 4—1 Vilas cîstigă setul 
4 si meciuL aducînd Argentinei 
victoria.

Meciul — extrem de dispu
tat si deseori aplaudat la sce
nă deschisă — a opus doi 
luptători prin temperament, dar 
Vilas tvea de partea sa expe
riența si evident un arsenal 
tehnic superior.
DIRZU - CANO 6—4, 2-6, ab.
într-un meci fără miză si 

lipsit oarecum de valoare spec
taculară (întrucît J. L. Clerc 
a cedat locul său rezervei Ri- 
chardo Cano). Andrei Dîrzu a 
mai adus echipei României un 
punct de onoare. Servind bine 
si jucînd concentrat, echipierul 
nostru cîstigă primul set prin- 
tr-un break decisiv. în schimb 
în al doilea argentinianul, sta- 
bilizîndu-si jocul la linia de 
fund. îl depășește pe Dîrzu. La 
începutul setului 3. jucătorul 
oaspe anunță că au mai poate 
continua jocul, fiind accidentat.

Victor BANCIULESCU

decisiv la 5—5. Segâr- 
Si Dîrzu obțin victoria 
probabil cea mai fru- 
victorie din palmaresul 
celei mai tinere echipe

reve- 
mondiale

care vot 
Univer-

că în în-

cu Ar- 
cu 2—1. 
teoretic.

VILAS
1-6
superb 
se distan-

al

ratează 3 situații de 
astfel pierde o bună 
egalare după o oră
3. lupta centru 4—2

ALTE REZULTATE
Meciul de tenis dintre echipele 

S.U.A. șl Cehoslovaciei, din sfer
turile de finală ale „Cupei Da
vis”, a oontlnuat la New York 
cu partida de dublu, în care 
cuplul american Stan Smith — 
Bob Lutz a învins cu 9—7, 6—3, 
6—2 perechea Ivan Lendl — To- 
mas Smld. Selecționata S.U.A. 
conduce cu 2—1.

★
La Baastad (Suedia). în meciul 

dintre echipele Suediei și Aus
traliei, scorul este favorabil cu 
2—1 tenismanilor australieni. In 
partida de dublu, perechea sue
deză Anders 
Simonsson a 
8—6, 6—2,
McNamee —

Jaerryd 
învins

6—2 
Peter

★
La Christchurch (Noua ZeeLan- 

dă), echipa Angliei a învins 
Noua Zeelandă cu 4—1, calificin- 
du-se pentru semifinalele compe
tiției. La dublu : J. Smith, A. 
Jarrett — Ch. Lewis, R. Simpson 
6—3, 6—4, 6—4.

Hans 
cu 7—9, 3—6, 
cuplul Paul 
McNamara.

dială în 1979 — pe echipe si la 
sărituri). Rodica Dunca, 
latia Campionatelor 
din 1979. clasată pe locul 5 la 
individual compus, medaliată 
cu bronz la bîrnă la Campiona
tele europene de la Madrid — 
1981. iată „cărțile de vizită" ale 
gimnastelor românce 
evolua la întrecerile 
siadei.

Să mai menționăm
trecerea feminină va fi prezen
tă si gimnasta din R. P. Chi
neză Zhu Zheng, clasată pe lo
cul 3 la paralele la ..Cupa Mon
dială" din 1980. de la Toronto. 
De asemenea, nu sînt de negli
jat nici șanseîe gimnastelor din 
Japonia, forță tradițională in 
sportul mondial, care not aspi
ra cu îndreptățire Ia o clasare 
bună în ierarhia studențească 
internațională. ,

Iată. deci, suficiente motive 
să apreciem că concursul femi
nin de marți si joi va fi unul 
din cele mai puternice organi
zate pe plan internațional, un 
veritabil spectacol de înaltă mă
iestrie si valoare tehnică, aș
teptat cu justificat interes, deo
potrivă. de publicul spectator 
Si specialiști.

în ce privește întrecerea mas
culină. este de retinut faptul 
că ea reunește. între alții, ne 
cîtiva dintre cei mai buni gim- 
nasti ai recentelor Campionate 
europene de Ia Roma, ceea ce 
îi asigură, de la bun început, 
o cotă valorică ridicată. îi a- 
vem în vedere. în primul rînd. 
pe gimnastul sovietic Iuri Ko
rolev. medaliat cu argint la in
dividual compus la ultima în
trecere continentală, sportiv 
care. împreună cu Bogdan Ma- 
kut. s-a aflat în permanentă 
în prim-planul întrecerilor eu
ropene. Valori autentice sînt si 
Guczoghy Gyorgy, din echipa

Ungariei, campionul Europei la 
cal cu minere, sportiv care — 
atît la Essen. în 1979. cit și Ia 
Roma. în 1981 — a etalat o im
presionantă gamă de elemente 
tehnice de mare dificultate în 
proba socotită cea mai grea a 
gimnasticii masculine.

Cu justificat interes sînt aș
teptate evoluțiile gimnaștilor 
din R. P. Chineză. După suc
cesul pe care ei l-au obținut la 
Universiadele precedente, după 
performantele repurtate la .Cu
pa Mondială" de la Toronto, de 
anul trecut, este mai mult ca 
sigur că gimnastii din R. P. 
Chineză aspiră la unul din locu-

rile fruntașe ale competiției.' 
Șansele lor sint cu atît 
mari cu cit, din formație, 
parte si unul din cei mai 
gimnasti care au evoluat 
„Cupa Mondială" de la Toronto. 
Li Yuejin, clasat pe primul loc 
Ia paralele si pe locul 2 la 
în întrecerea amintită.

Dintre gimnastii noștri, 
teptăm prestații de ridicată 
loare tehnică din partea meda
liatului cu argint la C.E. de la 
Roma. Kurt Szilier, precum si 
a mai tiner'lor săi colegi Emi- 
lian Nicula si Dan Odorhean. 
mai ales la paralele si. respec
tiv soL

mai 
face 
buni 

la

sol

as- 
va-

DE 14 CARMEN BUNACIU LA ROBERT PINTER
(Urmare din pag. I)

re- 
s-a 
re-
de-

caz. Carmen este foarte aproa
pe de reușită.

Cealaltă speranță a înotului 
feminin pentru Universiadă, 
siteanca Brigitte Prass, ni 
părut foarte obosită. Timpii 
alizați, 1:15,34 — 100 m 
2:42,07 — 200 m bras sînt
parte de propriile recorduri, 
în schimb, din partea „noului 
val" — un mănunchi de promi
siuni: gălățeanca Gabriela Vîr- 
tosu (15 ani) 61,40 — 100 m și 
2:11,46 — 200 m liber. Teodora 
Hauptricht (13 ani) 4:30,51 — 
400 m si Anca Pătrășcoiu (13 
ani) 2:22,90 — 200 m spate.

în continuu progres, Flavius 
Vișan (19 ani) a cîștigat 4 pro
be și a realizat trei recorduri: 
1:57,30 — 200 m, 4:09,38 — 400 
m liber și 2:08,60 — 200 m 
ture. Alături de el, Ștefan Mi- 
tu (2:12,43 — 200 m mixt), 
ria Lucaciu (58,12 — 100 
fluture) și Mihai Mandache 
(60,85 — 100 m și 2:10,00 —

Prolog atletic al J. M. U.

fiu-
Ho

rn

200 m spate) rămîn singurii 
care pot ținti finalele Universi
adei. Meritoriu, progresul tine
rilor Alex. Friedman (2:12,15
— 200 m fluture), L. Tache 
(62,74 — 100 m și 2:13,74 — 200 
m spate) și C. Negrea (1:59,60
— 200 m liber). Marea surpri
ză a competiției a venit însă 
de la Baia Mare, oraș al cărui 
club ființează de 5 ani. în ul
tima cursă a competiției, tînă- 
rul Robert Pinter (13 ani) l-a 
învins de o manieră entuzias- 
mantă pe campionul și record
manul probei de 1500 m liber, 
H. Neagrău. realizînd un salt 
impresionant: de la 17:50,17, în 
1980, la 16:54,68. Astfel, elevul 
lui “■
mai 
din 
Mai 
fost 
Nan
în 1980, la 16:55,10), sosit de a- 
semenea înaintea fostului cam
pion.

Gh. Dimcca devine cel 
tînăr campion de seniori 
istoria înotului românesc! 
mult decit meritorie a 

și evoluția tînărului Eugen 
din Ploiești (de la 17:48,70,

noi sosim

a

echipa u.r.s.s. Învingătoare in meciul cu s.u.a
• A. Demianuk — 2,33 m la înălțime !
La Leningrad s-a încheiat tra

diționala întîlnire atletică dintre 
echipele masculine și feminine 
ale U.R.S.S. șl S.U.A., în compo
nența cărora au figurat nume
roși sportivi care vor participa 
la Jocurile Mondiale Universitare 
de la București. Scorul general 
al meciului a fost favorabil gaz
delor cu 204—178. La feminin au 
cîșggat atletele sovietice cu 
99—60, la masculin atleții ameri
cani cu 118—105. Cel mai bun 
rezultat din ziua a doua a fost 
înregistrat de Aleksandr Demia
nuk (participant în afara meciu
lui) la săritura în înălțime — 
2,33 m, cd mai bun rezultat 
mondial al sezonului. Demianuk 
va participa 7 
la București. 
MASCULIN : 
(S.U.A.) 20,50, 1 
20,97 ; 800 m : I 
1:48,45, Wilson 
Enyeart (S.U.A.) 1:48,78, Litvinov 
(U.R.S.S.) 1:48,79 ; 3 000 m obsta
cole : Gregorek (S.U.A.) 8:22,88,
Ken (S.U.A.) 8:24,22, VorobioJ
(U.R.S.S.) 8:26,17, Prus (U.R.S.S.) 
8:36,15 ; lungime : Tepelev
(U.R.S.S.) 8,08 m, McRea (S.U.A.) 
7,90 m. Grimes (S.U.A.) 7,82 m, 
Anikin (U.R.S.S.) 7,78 m ; înăl
țime : Granenkov (U.R.S.S.) 2,30 
m, Williams (S.U.A.) 2,24 m,
Howard (S.U.A.) 2,21 m, Sereda 
(U.R.S.S.) 2,21 m ; suliță : Ma

la Universiada de 
Rezultate tehnice ; 
200 m : Philips

Muraviev (U.R.S.S.)
Reșetniak (U.R.S.S.) 

1 (S.U.A.) t :43.73,

karov (U.R.S.S.) 83,12 m ; ciocan: 
Sedîh (U.R.S.S.) 77,20 m, Litvinov 
(U.R.S.S.) 77,08 m, Mc.Kenzie
(S.U.A.) 72,30 m — record ;
4 X 400 m : S.U.A. 3:01,07, 
(U.R.S.S) -------- -----—----
200 m 
22,94, 
Mastin (S.U-Ă.) ' 24,15, 
(S.U.A.) 24,25 : 1 500 m : 
(U.R.SA.) 4:00,83,
(U.R.S.S.) 4:02,00. Keyes 
4:15,43, Goen (S.U.A.) _____ _
3 000 m : Pozdniakova (U.R.S.S.)
8:34.80, Iusina (U.R.S.S.) 8:38,35,
Hansen (S.U.A.) 9:20,51, Webb
(S.U.A.) 9:28,32 ; 100 mg : Ani
simova 12,79, Hightower (S.U.A.) 
13,09, Fitzgerald (S.U.A.) 13,24,
Petrova (U.R.S.S.) 13,32 ; 400 mg: 
Kostiețkaia (U.R.S.S.) 55,51, Zu
bova (U.R.S.S.) 57,17, Brown
(S.U.A.) 57,97, Etienne (S.U.A.) 
58,52 ; lungime: Skaciko (U.R.S.S.) 
6,72 — --------------
6,62 m,
6.60 _____ ,______ __  _ .
înălțime : Rltter (S.U.A.) 1.94 m, 
Popkova (U.R.S.S.) 1,91 m, Po-
luiko (U.R.S.S.) 1,88 m, Blum-
stzfn (S.U.A.) 1,85 m ; suliță :
Karin Smith (S.U.A.) 63,16 m. 
Leclkalne (U.R.S.S.) 62,08 m, Sl- 
pova (U.R.S.S.) 59,46, Kathy
Schmidt (S.U.A.) 57,96 m ;
4 X 400 m : (U.R.S.S.) 3:26,52,
S.U.A. 3:30,1a.

77,06
72,30 m

m : S.U.A.
3:02,05 ; FEMININ : 

Anisimova (U.R.S.S.) 
Nasomova (U.R.S.S.) 23,50, 

Polton 
Zaițeva 
Dvirna 

(S.U.A.) 
4:16,92 ;

ni,
(U.R.S.S.)

(S.U.A.)
m, Kolpakova 

McMillan-Ray
Lewis (S.U.A.) 6,55 m

ts.U.A.) 57,96
(U.R.S.S.)

LA AEROPOIHUL OIOPENI
(Urmare din pag t.

Tomiyama (23 de ani. absol
vent al Universității Nihon), 
campion al Jocurilor asiatice, 
campion mondial în 1979 la 
categoria 57 kg. Satoru Goitsu- 
ka (cat. 62 kg), Akira Ota (24 
de ani. asistent la Universitatea 
Waseda) cat. 82 kg. Ne spu
ne — firesc, gîndindu-ne la 
tradiție — cuvinte frumoase 
despre gimnasti si gimnaste 
(Kyoji Yamawaki. Shin.ji Mo- 
risue, Jun-ichi Kitagawa. Yayoi 
Kano. Ayako Saito. Chifumi 
Ikejiri). despre voleibaliști si 
voleibaliste, despre atletii Jun- 
ichi Usui (24 de ani. 8,10 m la 
lungime in 1981). Masamj Na- 
kanishi (23 de ani, 16.76 m la 
triplusalt) si Tomomi Taka
hashi (25 de ani), un săritor cu 
prăjina cunoscut în arena in
ternațională (5,45 m). Ceilalți, 
ne mai spune, sînt in majori
tate tineri, fără experiență 
prea mare, veniti Ia București 
in primul rînd pentru a învăța.

★
Duminică au sosit delegația 

din Venezuela (15 sportivi) si 
4 oficiali din Canada. Tot în 
In cursul zilei de duminică * 
sosit la București Konstantin 
Anastasov (Bulgaria), vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv 
al F.I.S.U. |

VI. M.

LA SOFIA a fost efectuată tra
gerea la sorți a grupelor preli
minare ale C.E. de volei oe vor 
avea loc anul acesta în diferite 
orașe din Bulgaria în perioada 
19—27 septembrie. La masculin, 
România va juca în grupa a 
IlI-a (la Varna) împreună cu 
Bulgaria, Iugoslavia șl Finlanda 
La feminin, selecționata Româ
niei va evolua în grupa I (la 
Pemik) alături de U.R.S.S., Ce
hoslovacia și Iugoslavia. Primele 
două clasate în flecare grupă se 
califică pentru turneele finale.

DUPĂ TREI RUNDE, în turneul 
de șah de la Baden-Baden 
(R.F.G.), conduce englezul Miles, 
cu 3 p, urmat de Honfl (Unga
ria) — 2 p (1), Florin Gheorghiu^

AGENDA SĂPTĂMÎNII
lî.VH TENIS : campionatele internaționale ale S.U.A., la Boston 

(se Încheie la 19.VH)
15. Vn CAIAC-CANOE : campionatele mondiale de slalom nau

tic, la Bala (Anglia)
16. Vn CĂLĂRIE : concurs Internațional, la Deauville (Franța)
18. vn AUTOMOBILISM : „Marele premiu al Marii Britanii",

proba a 9-a a C.M. formula I, la Silverstone
19. vn începe a Xl-a Universiadă la București (se încheie la

30. VID

care In runda a 2-a, Juctad cu 
piesele negre a remizat partida 
cu marele maestru vest-german 
Wolfgang Unzicker, ocupă locul 
5, cu l’/t (1).

IN TURNEUL feminin de șah 
de la Nalenchowe (Polonia), 
după două runde conduce maes
tro româncă 
urmată de 
(Olanda) și 
nia) cu cite 
Lia Bogdan _______
mutări pe poloneza 
prezik.

LA BRNO în concursul de să
rituri în apă, proba de platformă 
masculin (16 m) a fost cîștigată 
de sovieticul Mlnov cu 488,25 p, 
urmat de sportivul român Ale
xandru Baglu cu 473,13 p. Proba 
feminină de trambulină (3 m) a 
fost cîștigată de Grecka. (Ceho
slovacia) — 453 p. Campioana
româncă Florlca Cinstea s-a cla
sat pe locul 4 cu 406,32 p.

LA PIESTIANY (Cehoslovacia), 
în cadrul „Concursului Prietenia” 
la canotaj, junioarele noastre 
au avut o frumoasă evoluție cîș- 
tlgînd 3 locuri I (la schif sim
plu, 2 vîsle, 4+1 vlsle). un ioc 
n (la 2 rame f.c.), un loc HI în 
proba de schit 4+1 rame, pre
cum și un loc V în finala de 
8+1.

TURUL CICLISTj

AL FRANȚEI
Turul

Lia Bogdan cu 2 p, 
Fanny Heemskerk 

Czechoclnska (Polo- 
l’Zc. In runda a 2-a, 
a învins-o în 27 de

Irena Kas-

PARIS (Agerpres). ___
ciolist al Franței a continuat 
cu 
pe 
leș 
rul 
i-a 
cezul Jean-Francois Rodriguez 
și olandezul Johan van 
Velde .
distanța de 231 
de 5h 47:07.

*

etapa a 17-a. desfășurată 
traseul Besanțon-Thonon 
Bains și cîștigată de rutie- 
irlandez Sean Kelly, care 
întrecut la sprint pe fran-

de
toți cronometrați pe 

km cu timpul

a 18-a.
Thonom
(203 km) a fost cîști- 

rutierul francez Robert

Etapa 
traseul 
Morzine 
Bată de 
Alban, cu timpul de 6hl4:29. 
urmat la 2’32” de suedezul 
Sven-Akke Nilsson. Lider al 
clasamentului general se men
ține francezul Bernard Hinault, 
urmat de australianul Philip 
Anderson — la 7:39 și belgia
nul Lucien van Impe — Ia 9 -.38.

desfășurată pe 
les Bains —


