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NICOLAE CEAUȘESCU Ji

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, miercuri, 15 iulie, o 
vizită de lucru în județul Con
stanța.

Împreună cu secretarul gene
ral al partidului se află, to
varășa 
varășii 
Constantin, 
Ion Pățan, Petru Enache.

Vizita din această zi a fost 
consacrată în bună parte exa
minării unor probleme esen
țiale ale dezvoltării producției 
de nave, a activității portua
re, potrivit prevederilor planu
lui pe anul 1981, ale întregului 
cincinal. Această analiză cu
prinzătoare s-a desfășurat pe 
teren, in importante unități de 
profil. Ia ea participind cadre 
de conducere din economie, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și 
și muncitori.

In toate 
zeci de mii 
municipiul și județul Constan
ța au întimpinat cu bucurie și 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și, 
rect și cald, satisfacția și i 
drla de a-i primi din nou 
oaspeți dragi și stimați, 
primirea însuflețită ce 
fost făcută și-au găsit o 
brantă expresie sentimentele 
de profundă dragoste și priete
nie pe care cetățenii acestor 
străvechi meleaguri românești 
Ie nutresc, asemenea întregului 
nostru popor, față de partid și 
secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și stalului au vizitat 
la Mangalia nave și mijloace 
de luptă din dotarea unităților 
de marină — multe realizate 
de industria națională —, s-au 
interesat de performanțele a- 
tinse, de caracteristicile acestor 
mijloace tehnice, precum șl 
de stadiul capacității de • pre
gătire a efectivelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mers apoi Ia șantierele na
vale din Mangalia. Oamenii 
muncii de aici au făcut 
secretarului general al partidu
lui o caldă și entuziastă pri
mire, intimpinindu-I cu flori, 
cu bucurie în inimi, cu satis
facția datoriei împlinite.

Pe timpul vizitării Șantieru
lui naval Mangalia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat de preocupările colectivului 
pentru introducerea celor 
eficiente 
reducerea 
teriale și 
producție.

Elena Ceaușescu, to- 
Emil Bobu, Nicolae 

Gheorghe Oprea,

de stat, specialiști

locurile vizitate, 
de locuitori din

dl- 
min- 

ca 
In 

le-a 
i vi-

mai 
procese tehnologice, 
consumului de ma- 
a cheltuielilor de 
Apreciindu-se suc-

cosele obținute, s-a cerut să se 
acționeze cu perseverență și 
fermitate pentru ca noua cali
tate să-și găsească reflectarea 
în realizarea 
caracteristici 
tehnice.

Elicopterul
zează apoi pe unul din tere
nurile situate în raza Consiliu
lui unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Valu Iui Traian, 
pe parcela fermei nr. 1 din 
cadrul Stațiunii de cercetări 
pentru culturi irigate „Dobro- 
gea“. Numeroși lucrători ai 
ogoarelor, cercetători, precum 
și numeroși locuitori ai sate
lor învecinate au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat o primire pli
nă de căldură și entuziasm.

Portul Constanța, cea mal 
mare poartă maritimă a țării, 
prin care se realizează peste 
60 Ia sută din volumul comer
țului exterior al Rom&niei, a 
constituit următorul obiectiv al 
vizitei de lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre dezvolta
rea continuă a flotei comerciale 
românești, ilustrată prin parti
ciparea ei într-o proporție tot 
mai mare la realizarea schim
burilor comerciale 
nale ale 
preciind 
mii ani 
noastre 
general al partidului a 
niat faptul că sint încă 
ve de folosire eficientă 
velor și a cerut să fie 
măsuri in acest sens.

Șantierul naval Constanța — 
puternică unitate industrială, 
unde se realizează mai mult de 
jumătate din producția noastră 
de nave de mare capacitate — 
a fost ultimul obiectiv înscris 
pe itinerarul vizitei de luctu. 
Și aici, ca în toate celelalte 
unități vizitate, miile de cons
tructori și-au exprimat bucuria 
și deplina satisfacție de a se 
reintilni cu secretarul general 
al partidului.

La încheierea vizitei, în in
cinta șantierului naval dom
nește o atmosferă de puternic 
entuziasm. Navele aflate in ra
da portului și la cheiurile șan
tierului marchează cu sunete 
prelungi de sirene acest mo
ment. Toți cei prezenți ovațio
nează îndelung, pentru partid și 
secretarul său general, 
exprimă, astfel, și cu 
prilej, dragostea 
față de conducătorul iubit 
partidului 
cunoștința 
ceea ce 
Ceaușescu 
vederea înfloririi patriei noas
tre socialiste, pentru fericirea 
și bunăstarea întregului popor.

de nave cu înalte 
și performanțe

prezidențial aterl-

internațio- 
tării noastre. A- 

crestcrea în ulti- 
a capacității flotei 

comerciale, secretarul 
subli
re zer- 
a na- 
luate

Ei iși 
acest 

nețărmurită 
al 

și statului nostru, re- 
profundă pentru tot 

tovarășul Nicolae 
a făcut și face in
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ANTRENAMENTE INTENSE DIN ZORI SI PÎNĂ-N SEARĂ!«

® Baschetbalistele noastre sini gata pentru bătălia afirmării ® Caldă
mulțumire pentru ospitalitatea Bucureșliului • 14-8 pentru poloiștii 
noștri în „amicalul14 cu Japonia • Zheng Tahzen — urmașa celebrei

recordmane mondiale Cen Fen Yung ?

legele lor. 
lâ,

n timp 
rilor 
lei afluența este din ce în ce mai mare. Pro

gramul antrenamentelor începe in zori și se încheie 
seara tîrziu, intre cei care-șl desăvirșesc preparativele 
in vederea startului în întrecerile celei de a 
ediții a Universiadei aflindu-se, deopotrivă, 
campioni ai mapamondului și tineri care acum 
la gloria sportului. Chiar și numai din ambiția 
guința cu care se antrenează viitorii competitori se 
poate anticipa nivelul disputelor care vor începe luni.

Intensa activitate de pe bâzele sportive răspîndite 
in toate colțurile Bucureștiului prilejuiește reporteri
lor noștri posibilitatea de a-i cunoaște pe studenții 
partieipanți la J.M.U. și, firește, prilejul de a-i pre
zenta cititorilor. Iată — și astăzi — transcrise citeva 
file din bloclc-notes-urile lor.

Intilnire cu baschetbalistele

ce la aeroportul Otopeni ritmul sosi- 
a întețit, pe bazele sportive ale Capita-

se pre- 
zor și 
studen- 
baschet 

noastre, 
două ori

Rapid, 
sosit in 
din au- 

coborit

Xl-a 
mari 

aspiri 
și slr-

lingă Podul Grant...
un cuplu. sudat, brașo- 
Magdalena Pali și Ca-

Bedros Bedroslan, cel mal 
bun săritor de triplu ro
mân al momentului, asis
tat de antrenorul său Ca
rol Corbu, recordman na

țional al probei

TENISMANI DIN TOATE CONTINENTELE

în noua sală de 
sport de lingă Po
dul Grant 
gătesc de 
echipele 
țești de 
ale țării 
De cite
pe zi, un autobuz 
străbate traseul 
Satul Universitar 
— sala 
Cind a 
fața sălii, 
tocar au
Rodica Armion — 
căpitanul echipei, 
Mariana Bădinici, 
Magdalena Pali, 
Elena Filip, Mag
dalena Szekely, 
Iliana Balas si co- 

Intrat apoi in sa- 
lă, Întregul lot s-a a- 
liniat in fața antrenorilor Tra
ian Constantinescu și Gabriel 
Năstase. Se anunță tema lec
ției și imediat se intră în... 
subiect.

Fetele fac o încălzire mi
nuțioasă, îndelungată. Apoi au 
apărut și mingile. Driblinguri, 
aruncări la coș, schimbări de 
direcții, sprinturi. Rodica Ar
mion și Mariana Bădinici for-

mează 
vehcele 
melia Solovăstru se completea
ză reciproc, la fel ca și clu- 
jencele Virginia Popa 
dica Ciubăncan

O comandă scurtă 
tivele se împart în 
chipe. La un panou 
rul Tr. Constantinescu 
sează cu jucătoarele înalte, care 
recuperează baloanele aruncate 
spre "coș de antrenor. La ce
lălalt panou „secundul" G. 
Năstase a format două echipe 
din baschetbalistele „mici" și 
repetă nenumărate depășiri și 
aruncări la coș. La orice ine
xactitate exercițiul este reluat.

La capătul lungilor minute 
de antrenament, Rodica Ar- 
mion, mărturisește : „Am mun
cit mult pentru întrecerile U- 
niversiadei. Toate fetele au fă
cut tot ce le-a stat in puteri 
pentru a fi Ia înălțime în tim
pul meciurilor oficiale. în ur
mătoarele zile se vor stabili 
cele 12 componente (din 14) ale 
reprezentativei noastre studen
țești. Dar, oricare vor fi aces
tea, toate sint hotărîte să nu 
precupețească nici un efort pen
tru clasarea cit mai onorantă 
a echipei României".

și Mă’i-
și spor- 
două e- 
antrer.o- 

exer-

i“

ÎN LUPTĂ PENTRU 5 TITLURI
La sfîrșitul săptămânii trecute, pe splendida arenă timișo

reană, experții tenisului românesc mărturiseau că privesc cu un 
ochi la atractiva partidă de Cupa Davis cu echipa Argentinei, dar 
că celălalt ochi l-au și îndreptat spre turneul Universiadei de la 
București. Această divizare de atenție și interes era justificată 
de importanța pe care o comportă o competiție reunind în ca
pitala României cele mai bune forțe studențești ale tenisului 
mondial.

Virginia Ruzici, o prezență 
aplaudată pe toate eourtsurile 
lumii, e hotărîtă să-și apere 
acasă titlul de dublă campioană 
mondială universitară și să 

atace proba de simplu

Rapelul la meciul România
— Argentina este necesar pen
tru că întîlnirea aceasta ne-a 
dat posibilitatea să verificăm
— in condiții optime de joc și 
tensiune — stadiul de pregă
tire a principalilor noștri can
didați pentru Universiadă, ti
nerii studenți la I.E.F.S. Flo
rin Segărceanu și Andrei 
Dîrzu. Ținînd seama de va
loarea recunoscut superioară a 
adversarilor lor (celebrii Guil
lermo Vilas și Jose Luis Clerc, 
clasați printre primii 10 jucă
tori ai lumii) putem aprecia că 
tinerii noștri reprezentanți au 
făcut figură onorabilă în par
tidele de simplu și că i-au în
trecut la dublu pe argentinieni 
prin coeziune și o prestație 
tehnică de bună calitate. Te- 
nismanii români au primit, di
rect și indirect, laudele adver
sarilor lor. Clerc a vorbit pre
sei prezente la Timișoara, iar 
Vilas a elogiat însușirile lui 
Segărceanu in interviul telefo
nic pe care 1 l-a solicitat de 
la Buenos Aires faimosul co
mentator de radio Munoz (cel

cu explozia vocală „Arrr-hen- 
tina goool 1“ la ultimul cam
pionat mondial de fotbal).
Medaliile de la Mexico 

obligă...
Dincolo de opiniile altora, să 

vedem ce putem reține noi-în- 
șine din evoluțiile tenismani- 
lor noștri. Florin Segărceanu a 
dovedit, ca în atîtea meciuri 
de Cupa Davis, că este capa
bil să se mobilizeze exemplar 
Înaintea partidelor cu miză 
mare, să facă abstracție de fai
ma adversarului și să încerce 
să-și depene jocul independent 
de arsenalul oponent. El a 
reușit și de astă dată (pînă la 
un punct), mai puțin în fața 
lui Clerc (extrem de puternic 
și de abil) și ceva mai mult 
în fața lui Vllas, căruia i-a 
luat un set, căruia putea să-i 
mai ia unul și căruia oricum 
l-a făcut viața grea pînă spre 
sfîrșitul meciului. Cu serviciul

Victor BĂNCIULESCU

în sala din șoseaua Ștefan cel Mare, gimnastele șl gimnaștii cuba
nezi au lucrat intens tn orele rezervate antrenamentelor înaintea 

startului oficial.

Trei rachete din Indonezia

(Continuare in pag 2-3)

Prezențe inedite pe terenu
rile de tenis din parcul spor
tiv Progresul : au venit la an
trenamente sportivii indone
zieni. Sint trei jucători (in 
întrecerea feminină Indonezia 
nu și-a înscris participantei 
care vor evolua in proba de 
simplu și in cea de dublu. Nu
mele lor : Tarik Yustedjo, A- 
rianto Tintus și D. Wailan.

Remarcăm de la bun în
ceput ușurința cu care se miș
că pe teren, forța loviturilor, 
ca șl serviciile cind „tăiate",

incit mingea se „culcă" pe zgu
ră, cind trimise din rachetă ca 
niște adevărate ghiulele. Toți 
trei joacă aproximativ la fel, 
dovadă a faptului că au pre
gătit minuțios examenul pe 
care — împreună cu ceilalți te- 
nismani — îl vor începe luni. 
Aflăm de la oaspeți că. pentru 
a ajunge să reprezinte Indone
zia la întrecerile de tenis al" 
Universiadei, cei trei jucători

(Continuare in pag a i-a)
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Valoare

Cînd s-a hotărît înlocuirea, 
din echipa de baschet a 
U.R.S.S., a celebrului Serghei 
Belov cu anonimul Valdis 
Valters, de bună seamă că 
antrenorul Aleksandr Gomels- 
kl șl-a asumat o %iare răs
pundere în ceea ce privește 
viitorul formației sovietice. 
Belov, o celebritate a bas
chetului mondial (printre al
tele, component al reprezen
tativei campioană olimpică în 
1972 și în 1980), avea să-l ce-

de uriaș! - - - - - - - - - - - - -
deze locul lui Valters, con
ducătorul de joc al unei e- 
chipe — V.E.F. Riga — clasa
tă modest 
unional.

Schimbul 
(ambii jucători poartă tricou
rile cu numărul 10) s-a dove
dit, însă, de la început ex
celent. Competiția de debut 
a lui Valters — campionatul 
european din acest an — a 
prilejuit tânărului sportiv 
(născut în anul 1057) o preș-

in campionatul
Intre „decari"

tațle de excepție, contribuind 
ca selecționata Uniunii So
vietice să câștige titlul de 
campioană a Europei (în în
trecerea desfășurată la Pra- 
ga).

Valdis Valters se dovedește, 
la cei numai 1,94 m, cit mă
soară, un uriaș al baschetu
lui. Ne vom convinge de a- 
ceasta cu prilejul Jocurilor 
Mondiale Universitare, unde 
îl vom vedea ca jucător de 
bază în selecționată U.R.S.S.

Să

De ieri, si voleibaliștii lo
tului nostru au poposit în Sa
tul universitar, în așteptarea 
startului marii competiții mon
diale. Echipa pregătită de an
trenorul emerit Nicolae Sotir, 
ajutat de Stelian Tudor, revi
ne de la Focșani, unde a sus
ținut cîteva antrenamente co
mune cu formația de speran
țe a Belgiei, care a efectuat un 
turneu în tara noastră. „Uni
versitarii" români, în frunte cu 
Enescu, Gîrleanu, Stoian, Vrin- 
cut, Macavei, Căta-Chitiga, F. 
Ionescu și Mina au susținut si 
trei partide amicale în sala 
„Vrancea". în fata echipei bel-

giene. partide pe care le-au 
cîstigat. firește. cu ușurință 
în cite trei seturi. în a- 
ceste ultime verificări ale lo
tului, jucătorii noștri s-au 
cat bine, ceea ce ne dă 
rante într-o evoluție pe 
sura obiectivului stabilit 
tru importanta competiție mon
dială studențească. Antrenorul 
N. Sotir ne mărturisea la in
trare în „sat" că așteaptă de la 
iucătorii noștri. în aceste ul
time zile de antrenament. o 
sporire a ritmului de ioc. ca 
o consecință directă a acumulă
rilor substanțiale făcute în pre
gătire.

miș- 
spe- 
mă- 
pen-

De fiecare dată cînd 
scriem sau vorbim de ■ 
marea dispută pe care 
o va oferi săritura cu 
prăjina, avem în ve
dere doar pe Poliakov 
și pe Vigneron, pînă 
una alta singurii care 
au trecut peste 5,80 m, 
dar uităm alțl atleți, 
flecare cu șansa lui și

care, cu siguranță, vor 
avea un cuvînt de spus 
în întrecerea respecți-* 
vă. Unul dintre aceș
tia, spre exemplu, este 
șl săritorul francez 
Philippe Houvion care, 
cu un an în urmă, 
era recordmanul mon
dial al probei cu un 
rezultat de 5,77 m și

care poate reuși orldnd 
să redevină liderul 
plutonului.

Philippe (născut la 5 
octombrie 1957; 185 cm, 
82 kg; student în edu
cație fizică) este antre
nat de tatăl său Mau
rice Houvion, el însuși 
fost săritor cu prăjina, 
de mal multe ori

campion al Franței 1
In cariera sa spor

tivă reținem cîteva e- 
tape mai importante ;
1976 (19 ani) — 5,00 m,
1977 — 5,35 m, 1978 — 
5,53 m, 1979 — 5,65 m, 
1930 — 5,77. Anul aces
ta a realizat mai mul
te sărituri în jurul a 
5,70 m.

TENISMANI DIN TOATE CONTINENTELE
(Urmare din pag. 1)

începutul a fost ..Cupa mondiala"
Este mai presus de orice 

îndoială că Li Yuejiu e cel 
mai reprezentativ gimnast 
chinez la era actuală, ale că
rui rezultate Internaționale au 
reactualizat interesul pe plan 
mondial pentru gimnastica 
din R.P. Chineză. Intr-adevăr, 
tncă de la Campionatele mon
diale de acum doi ani. de 
la Fort Worth. Li Yuejiu s-a

impus atenției „ 
specialiștilor prin ________
sale de mare spectaculozitate 
si de înalt nivel tehnic, mai 
ales la paralele și sol. Atunci, 
în ’79. Li s-a situat pe locul 
13 la individual compus, iar 
în finala de la sol s-a clasat 
pe locul 6. Un an mai tir- 
ziu, el concurează la «Cupa 
mondială" de la Toronto unde

generale a 
evoluțiile

forța sa impresionantă 
Jorlfică în primul rind 
rasele, probă pe care 
tlgă cu brio, înaintea 
mari campioni. In 
concurs evoluează si _ 
nala de la sol. în care se si
tuează pe locul 2. Este stu
dent la Institutul de educație 
fizică din Beijing (n. — 1957, 
Înălțime 1,53 m, 51 kg).

se va- 
la pa- 
o cis- unor 
aed a si 
în fi-

nou titlu de campion
Zilele trecute a avut loc la Eberstadt, In R.F. 

Germania, un concurs internațional tn care, 
conform unei adevărate tradiții, capul de afiș 
l-a constituit proba masculină de săritură tn 
înălțime. învingătorul întrecerii a fost, tn mod 
neașteptat, elvețianul Roland Dalhăuser cu 2,31 
m, rezultat egal, dealtfel, cu cel al următoru
lui clasat, vast-germanul Gerd Nagel (născut tn 
1957), student al universității din Frankfurt pe

Main, care ji-a înregistrat cu acest prilej re
cordul carierei sale.

Pe Nagel 11 vom urmări peste etteva zile, la 
București. El este, la această oră, unul dintre 
cel mai valoroși săritori tn înălțime din lume, 
deținător al recordului mondial universitar cu 
2,2S m (realizat tn 1979 pe stadionul olimpic din 
Ciudad de Mexico).

Virtuozitate tehnică
Intre echipele de 

marcă ce vor evolua 
la București In cadrul 
turneului feminin de 
volei se numără, de 
bună seamă, cea a Cu
bei, în rîndurlle căreia 
figurează majoritatea 
componentelor primei 
reprezentative, dețină-

toarea titlului de cam
pioană a lumii. O e- 
chlpă care va fi ur
mărită cu justificat in
teres și care se înscrie 
între candidatele la 
medalii. Intre jucătoa
rele de bază pe care 
antrenorul echipei uni
versitare (șl, totodată,

al reprezentativei țării), 
Eugenio George Laffi- 
ta, le are la dispoziție 
pentru Universiadă, un 
rol de primă însemnă
tate revine ridicătoarei- 
coordonatoare Imilcis 
Tellez. Studenta 
I.S.C.F. (facultatea 
educație fizică)

la 
de 

din

Havana, în vlrstă de 
25 de ani, avînd înălți
mea de 1,74 m, este ® 
dirijoare de mare fi
nețe, stăpânind la nivel 
de virtuozitate tehnica 
de joc, ceea ce este 
important pentru rolul 
său în sextet.

încă perfectibil (mai ales în 
privința preciziei execuției pri
mului), cu retururi în forță 
(cel de dreapta a stîmit admi
rația lui Clerc), cu voleuri 
strălucite (uneori executate din 
zbor la fileu), dar și cu mai 
multă stăpînire în momentele 
de cumpănă inevitabile, Florin 
Segărceanu poate fi purtătorul 
nr. 1 de speranțe al tenisma- 
nilor noștri și la Universiadă. • 
Bine s-a comportat și Andrei 
Dîrzu. culmea contribuției 6ale 
trebuind căutată în partida de 
dublu, în care — ca și în mar
tie, împotriva 
— partea sa 
cut odată cu 
și a seturilor, 
te bine, ceea 
anumit avantaj incipient, retu
rurile sânt bunicele dar este 
nevoie imperioasă, urgentă, 
să-și însușească loviturile de 
void și smeci, eare-1 fac de
ocamdată vulnerabil în jocul 
la fileu. Capacitatea sa morală 
și supunerea la indicațiile an
trenorului emerit Alexe Bar- 
dan îl așează printre elemen
tele de nădejde în turneul uni
versitar. Mai ales că posesia 
medaliilor de bromz de la Me
xico (la simplu și Ia dublu 
Segărceanu) îl obligă.-

In luptă pentru al treilea 
titlu

echipei Braziliei 
de merit a eres- 
trecerea timpului 
El servește foar- 
ce-i creează un

Palmaresul tenisului româ
nesc la Universiade este însă 
mai bogat ornat la coloana ju
cătoarelor. După performantele 
anterioare ale Julietei Namian- 
Boboc, regretatei Mina Ilina și 
ale Judithei Dibar-Gohn. iată, 
la ultimele două__editii cam
pioane în proba' de dublu au 
fost componentele aceleiași 
formații : Virginia Ruzici și
Florența Mihai. Nu vedem nici 
un impediment ca ele 
poată înscrie pentru a 
oară numele pe lista învingă
toarelor în această probă. încă 
mai mult — pe temeiul ascen
siunii sale valorice spectacu
loase în ultimii doi ani, pe 
temeiul poziției ei stabile prin
tre primele 10 jucătoare ale lu
mii — ar fi normal ca Virgi
nia Ruzici (anul acesta, prac
tic, învinsă în marile turnee 
europene doar de tenismana 
nr. 1 a lumii Chris Evert- 
Lloyd) să aspire la câștigarea 
turneului universitar de simplu. 
Ea va fi talonată de Lucia 
Romanov, de asemenea ou bu
ne rezultate pe plan interna
tional și un salt între primele 
30—40 de jucătoare ale lumii.
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CU Campionii Europei 
la start

NUME DE REFERINȚĂ IN DELEGAȚIA
In această grupă de 106 

sportivi bulgari, care se pre
gătesc pentru plecarea spre U- 
niversiada de la București, se 
găsesc multe nume cunoscute, 
alături de acelea ale unor de- 
butanți sau tineri aflați pe ca
lea consacrării. In categoria din 
urmă poate fi situată repre
zentativa universitară de bas
chet feminin a Bulgariei, de 
fapt echipa sofiotă „Akade- 
mik“, pe coeziunea căreia mi
zează in special antrenorul 
Neicio Neicev, același care 
s-a aflat la cîrma formației la 
ultimele trei ediții ale marii 
competiții. El nu vizează poate 
un loc pe podium, dar dorește 
să convingă elita baschetului 
prezentă în turneul bucureștean 
că are la dispoziție un colec
tiv de valoare, în frunte cu 
deja cunoscutele Vania Der- 
mendjievn și Anghelina Mi
hailova.

La atletism, probabil, pre
tențiile noastre sînt mai mari. 
Chiar acum cîteva zile, cam
pionul țării la decatlon, Ata- 
nas Andonov, a depășit o 
„graniță de aur" a celor 10 
probe, totalizînd 8 099 p in
tr-un concurs la Malmo. Pro
misiune bună și pentru Bucu
rești, unde acest nume poate 
apare pe lista de onoare ți 
într-o probă feminină... Intr-a
devăr, din primăvară, săritoa- 
rea în înălțime Ludmila Je- 
ceva (1,93 m) a devenit soția 
decatlonistului și se va numi 
de aci încolo Ludmila Ando
nova. Cum specialiștii i-au pre
vestit în curînd trecerea pes
te ștacheta de 2 m, ea speră să 
realizeze performanța 
apropiatele întreceri.

tn lotul scrimerilor 
cei mai buni sabreri 
i-a avut vreodată Bulgaria, 
frații gemeni Vasil și Hristo 
Etropolski. Aceștia au adus e- 
chipa bulgară pe locul 4 in re
centele campionate mondiale 
de la Clermont Ferrand, la 
egalitate da puncte cu pose-

chiar in

se află 
pe care

BULGARIEI” "' >
sorii medaliilor _ . _
sălile de scrimă se glumește 
pe socoteala lor, spunînd că 
ei se deosebesc mai bine a- 
tunci cînd poartă mască! In 
realitate, numai în asalturi poți 
să observi diferențe la cei doi 
frați. Vasil este un intuitiv, 
inspirat, Hristo mai mult ce
rebral.

Dacă sportul luptelor a adus 
Bulgariei numeroase trofee 
pînă acum, trebuie precizat câ 
la Universiadă nu vor concu-

de bronz. în

SPERANȚELE SPORTIVILOR FRANCEZI
Sportivii francezi au privit 

cu mare interes participarea 
la cea de a Xl-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
vară, pentru care s-au pregă
tit cu mult • entuziasm și res
ponsabilitate, dorința fiecăruia 
dintre ei fiind aceea de a avea 
la București o comportare cit 
mai bună în disputa cu cole
gii lor sportivi din toată lu
mea.

Iată o scurtă trecere în re
vistă a activității din ultimele 
zile: echipa de volei, care se

Corespondențe speciale pentru „SPORTUL"

ra cei mai experimentați re
prezentanți ai săi, ci luptători 
tineri. O excepție este însă Ni
kola Dinev, cel care l-a detro
nat pe multiplul campion mon
dial Tomov de pe postul de 
titular al celei mai grele ca
tegorii. Dinev dorește să con
firme și pe saltelele întreceri
lor bucureștene.

MARGARITA RANGHELOVA
„Start" — Sofia

confundă cu prima reprezen
tativă națională, s-a reunii 
pentru un stagiu de pregătire 
la Institutul național de spori 
și educație fizică; luptătorii, 
sub conducerea antrenorului 
Jean-Paul Brard, s-au aflat in 
pregătire la Vittel (Gourdin, 
Lacaze, Lassuye și Naboulet) ) 
gimnaștii au avut ca loc de 
antrenament Montceau-les-Mi- 
nes, coordonator fiind vechiul 
campion Henry Boerio. Vor 
face deplasarea Perrault, Ger-

Thoulă 
au fost

main, Gourmelon, 
Martrer. Înotătorii 
cantonament la 
locul lor preferat, 
tat zeci și zeci de 
bazin Carole Amoric și Isa
belle Dabernat (100 m liber), 
Veronique Stephan (200 m li
ber), Sylvie Testuz (100 m spa

te), Claire Lemaire (100 m 
bras), Sophie Falandry (100 m 
fluture) etc.

Din cele 4 echipe de scrimă, 
mulți concurenți s-au aflat re
cent pe planșele „mondialelor*  
de la Clermont Ferrand. Vede
ta nr. 1 a scrimei franceze, 
campioana olimpică Veronique 
Trinquet va fi purtătoarea 
speranțelor noastre la Bucu
rești.

In sfîrșit, vom aminti că din 
numerosul lot al atleților fran
cezi fac parte și cei doi să
ritori cu prăjina Thierry Vig
neron și Philippe Houvion, 
foști recordmani mondiali ai 
acestei probe.

Pregătirile sînt, la această 
oră, ca și încheiate. Așteptăm 
cu nerăbdare, acum, startul in 
importantele întreceri din ca
pitala României...

MICHEL THIERRY 
„L’Equipe"—Paris

in
Bombannes, 
Au execu- 
lungimi de

ACTIVITATE INTENSĂ ÎN CADRUL COMISIILOR TEHNICE
Pentru buna desfășurare a în

trecerilor, există numeroși tehni
cieni. pe ramuri de sport, care 
vor supraveghea nu numai desfă
șurarea disputelor propriu-zise. 
dar vor asigura, din punct de 
vedere tehnic si cadrul organi
zatoric. optim. Prin regulament 
au fost stabilite subcomisiile teh
nice internaționale, care var 
funcționa tn cadrul Departamen
tului tehnic. Ele au rolul de a 
aproba programul detaliat al 
sportului respectiv, de a alege 
un juriu de apel conform regu
lamentelor în vigoare, de a de
semnă arbitri si judecători pen
tru toate competițiile pe baza 
propunerii Comisiei tehnice a Co
mitetului de organizare a spor
tului respectiv. Din aceste sub
comisii tehnice fac parte ; re
prezentantul F.I.S.U.. al federa-

tlel române de specialitate, al 
C.N.O.. al federației internațio
nale si 3 membri din nartea ță
rilor participante. Astfel, pînă a- 
cum din aceste subcomisii au fost 
desemnați să tacă parte : 
Gerndt Schindler (Austria), Ni
colae Vieru (România). Gheorghe 
Ghișoiu (România) — gimnastică. 
I. Runov (U.R.S.S.). I. Comeonu 
(România). V. popovicl (Româ
nia) — lupte ; Gh. Butt (S.U.A.), 
V. Maltopol (România). I. Dîn- 
ga (România) — înot : I. Udraa 
(U.R.S.S.). D. Tepșan (România). 
C. Costescu (România) — scri
mă : J. Brcchbuhl (Elveția). Al. 
Lăzăreseu (România). I. Opri- 
șescu (România) — tenis ; R. 
Gilbert (S.U.A.). C. Mihai (Româ
nia). Gh. Crețuleșteanu (Româ
nia) — sărituri In apă: R. Oute- 
rino (Spania). G. Popescu (Româ
nia). AL Dănilă (România) —

baschet ; P. Clemencon (Franța), 
A. Lâptolu (România). I. Jl- 

van (România) — polo : L. Sa- 
wula (Canada). M. Petrescu 
(România). O. BânAțan (Româ
nia) — volei, la care ur
mează să se adauge reprezentan
ții federațiilor internaționale șl 
cei al țărilor participante, came 
vor fi cunoscutl înaintea Întrece
rilor.

Conform programului stabilit, 
primele ședințe ale subcomisiilor 
tehnice internaționale vor avea 
loc tn preziua debutului comne- 
titional al fiecărui sport. cînd 
urmează să se facă si validarea 
sportivilor, după care ele se vor 
reuni zltadc pentru omologarea 
rezultatelor din concurs si stabi
lirea oficialilor care vor con
duce întrecerile din ziua urmă
toare.

Dar exprimând încrederea 
noastră în posibilitățile jucăto
rilor noștri, să vedem și cărei 
opoziții vor avea să-i facă față. 
Chiar la prima vedere, turneul 
de tenis al Universiadei se a- 
nuntă de un bun nivel, cu 
multe candidaturi nu lipsite de 
garanția palmaresului propriu 
bogat. In competiția masculină 
se cunosc pînă la această oră 
60 de concurenți din 23 
târî. iar In cea feminină 
peste 40 de jucătoare din 
târî.

In fruntea competitorilor 
tabloul masculin trebuie așezat 
campionul european de ama
tori. Vadim Borisov (U.R.S.S.), 
jucător redutabil, un specialist 
al meciurilor de Cupa Davis, 
în cadrul cărora a pierdut pu
ține seturi. Imediat alături 
l-am situa pe Thomas Em. 
mrich (R. D. Germană), cam
pionul suprafețelor rapide, câș
tigătorul multor turnee inter
naționale în tara noastră. Din
tre ceilalți aspiranți să mai 
notăm pe : Jiri Granat (Ceho
slovacia), Aleksandr Zverev 
(U.R.S.S.), Xie Zhao (R.P. Chi
neză)', Ferenc Csepai (Ungaria), 
Nandal Bal (India), David Pat
terson (Noua Zeelandă) etc.

Tabloul feminin — la prima 
vedere domiat de jucătoarele 
românce — are de 
privilegiul prezentei 
nei continentale Evghenia E- 
liseenko (U.R.S.S.), ca și a u- 
nor jucătoare cu nume cunos
cute în turneele internaționale; 
Anna-Maria Fernandez (S.U.A.), 
Chen Juan (R. P. Chineză), 
Iva Budarova (Cehoslovaci^, 
Marina Kondova (Bulgaria). 
Annina von Planta (Elveția) 
etc.

Este aproape inutil să adău, 
găm că paleta turneului uni
versitar va fi îmbogățită de 
prezența unor jucători sau ju
cătoare din Cuba, Indonezia, 
Malta, Japonia, Franța, Belgia, 
Marea Britanie, Sudan, Libia, 
Italia, Zambia sau Niger. Ori
cum cele 10 zile ale concursu
lui de tenis, vor fi pline 
evenimente sportive 
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ăritorilor in apă

ECHILIBRATE
dul v. O frumoasă performan- 
âis- tă, pe care o reușește în chiar 
Da- ziua cînd își aniversa împlini- 
nar rea a 22 de ani. Strînsă a fost 
re- si disputa pentru locurile 3—4. 
im- dar cu toate strădaniile. Isabe-
Jni- la Bercaru (C.S.S. Triumf
tot București) n-a reușit să refacă 
de handicapul de 3,12 p care o 

>eti- despărțea de colesa sa de club, 
tivi, Cristina Timar.
ser- La platformă. întrecerea bâ
ntui ietilor a fost dominată de A- 
tată iexandru Bagiu (Crișul Ora- 
bu- dea), care îsi adaugă la actuala 

ediție încă un titlu, după cel 
re- cucerit marți la trambulină 3 

am- m. De notat că. cu un triplu
i — salt si jumătate contra plat-
rcu- formei, executat foarte bine, a 

o primit cea mal mare notă din 
ren- concurs. Pentru celelalte locuri 
lato- însă, mai ales pentru 3—4. dis- 
de... pută a fost echilibrată.
lări- REZULTATE TEHNICE: 
mele trambulină fete — 1. Ruxandra 
ițele. Hociotă (C.S.Ș. Sibiu) 511,47 p
ri (5 — cajmpioană a „Daciadei" si a
încă tării. 2. Felicia Cîrstea (Lie. 2

1 de- București) 507,57 p. 3. Cristi-
l.S.Ș. na Timar (Triumf București)
(Lie. 428,41 p. 4. Isabela Bercaru

vins“ (Triumf București) 428,41 p, 5.
bune. Rodica Vrînceanu (C.S.S. Si-
hnică biu) 393,04 p. 6. Anca Beres
>ă e- (C.S.M. Cluj-Napoca) 381,54 ;
a.ef? platformă — băieți — 1. AL

j Bagiu (Crișul Oradea) 606,96 p
. insi — campion al „Daciadei" si al

pro- tării, 2. M. Kaiss (C.S.M. Si-
-ade- biu) 534,07 p. 3. C. Pop (Pro-
Fie- greșul București) 521,34 p, 4.

ortive a. Cherdu (Triumf București)
cît 520,78 p. 5. Fl. Avasiloaie (Lie.

2 București) 406.98 p, 6. N. Le- 
sigură Pădus (Lie. 2 București)
cîsti- 397,60 p.

e 3.90 Emanuel FANTÂNEANU

CĂLĂREȚILOR JUNIORI
Sibiu 
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Marginalii la anul competitions! 1930/81

DOUĂ MARI SURPRIZE (olăcute) 
ALE UNEI SELECȚIONATE 

DE JUNIORI FRĂMÎNTATE...

0 p (28 s), 3. Adrian Lunel 
(Olimpia) cu Scrum 0 p (28,5 
s) ; juniori 18 ani — 1. Titel 
Răducanu cu Bucium 0 p (29,5 
s), 2. Florin Cherățoiu (C.S.M. 
Sibiu) . cu Handicap 0 p (33,6 
s), 3. Silvana Todea cu Far
mec 8 p ; echipe — 1. C.S.M. 
Sibiu (Octavian Mănescu, Flo
rin Cherățoiu, Ionel Bucur) 0 p 
(58,6 s), 2. Olimpia 0 p (62,5 s), 
3. Steaua 4 p ;

FETE : cat. ușoară» — 1.
Gioconda Pînzaru (C.S.M. Iași) 
cu Argint 3/4 p, 2. Silvana To
dea cu Farmec 4 p — d.b., 3. 
Monica Zoller (C.S.M. Sibiu) 4 
p ; cat. semimijlocie — 1. Gio
conda Pînzaru cu Argint 0 p 
(30,4 s), 2. Monica Zoller cu 
Artist 0 p (32,6 s), 3. Giocon
da Pînzaru cu Razbeg 0 P 
(33,4 s).

S-au disputat, de asemenea, 
două probe pentru începători, 
cîstigate de R. Pândele (Cen
trul de călărie Lugoj) cu în
zestrat — dresaj si de P. O- 
teanu (Steaua) cu Bibelou — 
obstacole.

„Radiografia" ceîor 18 divizionare ,,A‘‘

! ISPIR, BOLONI ET COMP. TREBUIE 
( SĂ-ȘI POTRIVEASCĂ CEASUL

13. A.S.A. 34 14 4 16 50-56 32
• Puncte realizate acasă: 29; puncte realizate în deplasare: 3.
• Golgeterii echipei: Fanici 14 goluri, Biro I 9, Brtloni 6, 

Hajnal 5, Fodor, Szabo, Vigu șl Both II — cite 3, Fazekaș 2, 
Gali și C. Hie — cite 1.
• Jucători folosiți: 19; Szabo 33 de meciuri; Ispir și Fodor 

— cite 32; Biro I, Vigil, Boloni, Fanici și Varo — cite Si; 
Hajnal 30, Both II 29; Fazekaș 25; Unchiaș 23, C. llie 16; 
Muntean 14; Gall și Dulău — cite 13; Biro II 6; Pbslaru 5; 
Gllgore 1.
• Jucători eliminați: Szabo (etapa I), Pîslaru (etapa a 12-a), 

Biro I (etapa a 12-a), Dulău (etapa a 23-a).
• Cartonașe galbene: 27 — 11 jucători. Cele mal multe : 

Fodor, Unchiaș, Both II șl Boloni — cite 4.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 5 transformate 

(Boiam 3, Fanici 2), una ratată (Fanici). A fost sancționată 
cu 7 penalty-uri: 6 transformate, unul ratat.

I 
I 
I 
I■
I
I
I
I
I 
I

trecuți, el complăcindu-se, parcă, 
ta... media de virstă a echipei. 
La această comportare sub va
loare a lui Boloni a contribuit, 
credem, pierderea locului ta e- 
chipa națională și, dacă ne este 
permis, un anume sentiment de 
„cerc încheiat", odată cu absol
virea Facultății de Medicină șl, 
nu ta ultimul rind, odată cu fe
ricitul eveniment al căsătoriei, 
care, după cum se știe, influen
țează — prin schimbarea modu
lul de viață — comportarea șl 
randamentul ta fotbal.

In al treilea rind, anul m plus 
care a grevat cuplul Unchiaș— 
ispir a contribuit la scăderea si
guranței In apărare, care reușise, 
un timp, să ascundă trecerea de 
la echipa „U.E.F.A." la cea de 
astăzi.

in aceste condiții, nivelul de 
joc al echipei a scăzut, ta du
da faptului că A.S.A. a reușii 
să găsească doi tineri fundași 
foarte talcntați (Fodor a făcut 
o bună Impresie chiar la Craio
va, m fața lui Crișan). Semnifi
cativ este și faptul că valoarea 
acestor doi fundași este confir
mată și de o situație destul de 
rar tatîlnitâ ta fotbalul nostru. 
Szabo șl Fodor au marcat cite 
3 goluri, ceea ce le conturează 
profilul ofensiv.

In perspectiva campionatului 
care Începe, A.S.A. are datoria 
să-și fixeze ca reper elanul și 
tinerețea lui Fodor ți Szabo, doi 
fundași care pot să-i dea aripi.

Sigur că o echipă nu se poa
te schimba peste noapte. Nld nu 
e cazul. Un Boloni, un Both, un 
Fanici, ca să nu mai vorbim de 
Biro sau Varo, stat jucători cu 
un potențial tineresc, ta ciuda 
vîrstetor diferite. Acestora 11 se 
pot adăuga orlctad un Hie Cos
ted șl un Dulău, care stat ta pli
nă ascensiune. Rostind aceste 
nume — care nu exclud neapă
rat altele — am și pus pe ,jna- 
sa verde" a gazonului • serie de 
piese care pot forma • echipă 
cu adevărat competitivă. Impor
tant e ea Aiă. să fie conștien
ta că trebuie să iuțească metro
nomul șl să acorde mai mult 
credit tinereții. Un credit care 
ar putea fi decisiv, mal ales tn 
capacitatea de luptă a echipei.

loan CH1RILA

Selecționata de juniori 
U.E.F.A. ’81, echipa care a par
ticipat la prima ediție a Cam
pionatului european de juniori 
I, s-a iormat greu, după nu
meroase trialuri după o sume
denie de convocări și renun
țări la jucători. Ea și-a în
ceput... cariera la „Turneul 
Prietenia" din vara trecută, a 
fost modelată, cu priceperea 
și experiența Iui recunoscute, 
timp de cinci luni, de antre
norul Ion Nunweiller, după 
care a intrat pe miinile unui 
alt tehnician apreciat, Mircea 
Răduicscu. La o analiză foarte 
atentă efectuată în ianuarie, 
noul antrenor al echipei afir
ma ca un răspuns la cei ce 
vedeau atunci totul numai în 
negru : „Eu nu cred că to- 
tu-i pierdut. Va trebui, însă, 
să muncim mult pentru a ne 
putea îndeplini obiectivele pro
puse". Iar principalul obiectiv 
de pe agenda echipei era CA
LIFICAREA la faza finală a 
campionatului european. în iar
nă la Singeorz-Băi și la Timi
șoara, lotul e-a pregătit bine, 
a avut ca partenere, în meciu
rile de verificare, echipe din 
toate eșaloanele noastre divi
zionare, după care a susținut 
primele partide internaționale. 
Cele trei înfrângeri consecutive 
la limită (tabelul alăturat) nu 
lăsau să se întrevadă ceea ce 
se va întâmpla la Mako și la 
Hunedoara. în preliminariile 
C-E. Mobilizîndu-se la maxi
mum, respectând întocmai indi
cațiile antrenorului lor, auto, 
depășindu-se, juniorii noștri 
AU REUȘIT SA OBȚINĂ CA
LIFICAREA. eliminînd puter
nica selecționată a Ungariei, în 
rândurile căreia Se aflau nu 
mai puțin de șase jucători di
vizionari „A". Aceete două me
ciuri au constituit explozia de 
ambiție a unei echipe în care 
nu se investeau mari speranțe. 
Se aștepta de la ea și— confir
marea. Primul prilej era tur
neul final al campionatului eu
ropean. Dar la turneul din R.F. 
Germania, după un prim pas 
bun, cel din partida cu Ceho

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
0 PERIOADA DE TRANS

FERĂRI se va încheia ta ziua 
de 21 iulie, ora 16. Federația 
nu va lua în considerație ac
tele de transferare trimise prin 
poștă.

• OMOLOGAREA TERENU
RILOR NOILOR PROMOVA
TE în Diviziile „B“ și „C“ se 
va face în această lună și in 
august, în felul următor : pen
tru echipele care vor activa in 
„B", pînâ U 1 august, iar 
pentru cele care vor activa în 
„C“, pînă Ia 15 august. Clubu

slovacia. au urmat doi pași 
stângaci, supărător de nesiguri: 
înfrângerea în fața Poloniei, 
viitoarea finalistă, și un egal 
cu Suedia. Clasarea pe locul 
trei în grupă n-a mai satisfă
cut. firește. De nimeni. Dim
potrivă a lăsat tuturor un gust 
amar și a ridicat din nou un 
semn de întrebare asupra ta
lentului, asupra însușirilor 
componenților selecționatei pro
moției de juniori ’81, care. în 
cele mai multe meciuri a evo
luat în următoarea formulă de 
echipă ; Gh. Popa — Roman, 
Balint, Preda. Eduard — Cio- 
roianu, Stoica Hanghiuc — 
Iancu (M. Radu), Sertov, Udri- 
că. Revenind. însă, de la cam
pionatul european cu marea 
majoritate a componenților a- 
cestei echipe s-a întîmplat un 
lucru... aproape de necrezut : 
treptat AU FOST PROMOVAȚI 
ÎN DIVIZIA „A“. Gh. Popa și 
Iancu — la S.C. Bacău. Balint 
și Sertov — la Steaua. Eduard 
— la F.C. Argeș, Cioroianu — 
la Univ. Craiova, Hanghiuc — 
la F.C.M. Galați, M. Radu — 
la Politehnica Ia,,. Cum și 
Udrică este dorit (și probabil 
va fi legitimat la Hunedoara) 
de Mircea Lucescu, iată că, în 
proporție de 80 la sută junio
rii selecționatei U.E.F.A. ’81 au 
oferit a doua mare 6urpriză 
plăcută a carierei lor de jucă
tori...

Obținînd calificarea dar ra
tând performanța la turneul 
final, titularilor selecționatei 
promoției acestui an li se o- 
feră. deci. ȘANSA SĂ-ȘI CON
FIRME VALOAREA în Divizia 

A"
Lauren țiu DUMITRESCU

Meciuri jucate, ianuarie-iun ie 5 
Turcia — România 1—0
Turcia România 1—0
Bulgaria — România 1—0
Ungaria — România 0—0
România — Ungaria 1—0
România — R. D. Germană 2—0 
România — R.D. Germană 2—1 
Cehoslovacia — România 2—3 
Polonia — România 3—1
Suedia — România 2—2
Bilanț : 10 4 2 4 11—11 

rile sau asociațiile sportivi au 
obligația să facă totul ca tere
nurile să corespundă prevede
rilor regulamentare. în caz con
trar vor fi nevoite să evolueze 
pe alte stadioane.

SELECȚIE LA C.P.B. La baza 
sportivă C.P.B. din Capitală, co
piii tipografilor de la Combina
tul Poligrafic „Casa Sctateli" au 
posibilitatea inițierii ta tainele 
fotbalului. Selecția este deschisă 
celor născuțl între anii 1965— 
1970 șl are loc ta zilele de marți 
și joi, între orele 13—17. (N, To- 
fcacek — coresp.).
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IDWtN HOSES
DE RECORDUL MONDIAL
• în cadrul concursului de 

atletism de la Lausanne, en
glezul Steve Ovețt a cîștigat 
proba de o milă în 3:49,66. La 
prăjină Vigneron (Franța) a 
sărit 5,60 m. Alte rezultate : 
5 000 m — Moorcroft (Anglia) 
13:20,51, lungime — Banks 
(S.U.A.) 8,11 m, la 400 mg — 
Edwin Moses (S.U.A.) 47,14 (la 
o sutime de recordul mon
dial !).

• Pe Stadionul Lujniki din 
Moscova, Anatolii Beskrovni a 
realizat 17,21 m la triplu iar 
la lungime Marina Butkiene a 
intreut-o pe campioana olim
pică Tatiana Kolpakova, cu 
6,77 m, respectiv, 6,75 m.

FOTBAL @ Meciuri amicale : 
F.C. Mulhouse (Franța) — V.f.B. 
Stuttgart 2—3. R.C. Strasbourg — 
S.C. Karlsruhe 3—2, F.C. Lyon — 
F.C. Rijeka 2—2 • In „Cupa
Transatlantică* 4. la Seattle 
(S.U.A.): Seattle Sounders — 
Celtic Glasgow 2—1 • In ..Cupa 
Libertadores4* : Flamengo Rio de 
Janeiro — Cerro Porteno (Para
guay) 5—2.

I A.S.A. Tg. Mureș se salvează 
șl in acest campionat in ultima 
etapă. Victoria asupra anemicei 
echipe timișorene (3—9 pe teren 

I propriu) realizează această „per
formanță", după o salvare simi
lară, anul trecut, etnd victoria 
asupra lui F.C. Olt, la un scor 

Igreu de anticipat — față de ra
portul de forțe dintre cele două 
echipe (7—0) — a fost una din 
„cheile" Întregului campionat. Cu 

IaMe cuvinte, A.S.A. Începe să 
preia din mers, In campionatul 
nostru, profilul de ptaă ieri al 
echipei ieșene, „salvată", de fie- 

Icare dată, la sprintul final. Este
o constatare obiectivă șl, dacă 
vreți, o punere in gardă.

Profilul echipei nl-1 furnizează, 
1 dincolo de cuvinte, cifrele. Așa, 
I de pildă, Intre clasamentul jocu-
• rilor acasă :

17 10 3 1 40—14 M
...și cel al jocurilor In deplasare:

17 1 1 15 10—42 1
este o diferență atât de mare, 
Incit nici nu se poate vorbi da 
un randament cit de cit accep
tabil In campionatul recent În
cheiat.

Prima mare explicație a aces
tei scăderi treptate a echipei mu
reșene ne este furnizată de alte 
căteva cifre. Dacă punem In 
dreptul jucătorilor din formația 
etalon vîrstele lor, ajungem la 
următorul tablou plin de semni
ficații:

Varo 26,
Szabo 23, Unchiaș 31, Ispir 33, 

Fodor 23;
Both H 30, Boloni 29, Vigu 36;
Biro I 24, Fanici 27, Hajnal 31 

(Fazekas 33).
Aceasta ar fi prima explicație. 

Echipa mureșană a lăsat să 
curgă anii peste ea, * *1 anii au 
venit aproape pe neobservate, 
modificindu-1 structural Jocul. 
In ultimul med pe care l-am 
văzut — cei de la Craiova — 
tempoul de joc „s-a aliniat", am 
putea spune, la tempoul Iul Vi
gu, jucător valoros, fără Îndo
ială, dar care, la aproape 36 de 
ani, este uneori departe de ceea 
ce ar trebui Bă fie un dispecer 
care să dinamizeze o echipă.

In al doilea Tind, randamentul 
lui BSlOni, deși continuă să fie 
cel mai bun In cadrul echipei, 
este mult cub valoarea anilor

NATALIE • peter Ward (Ca
nada) cîsti gă titlul national la 
200 m fluture în 2:00,83 (nou re
cord national). în cadrul ace
leiași competiții, la 100 m spate 
Cf). Cheryl Gibson — 1:06,19.

TENIS Q După disputarea a 41 
de turnee. în clasamentul gene
ral Cm) a „Marelui Premiu —

IA
IA 400 m GARDURI

Proba de o milă din ca- 
.,Memorialului Morton", ladrul

Dublin, a revenit americanului 
Steve Scott cu timpul de 
3:54,75.

TURUL FRANȚEI
Etapa a 20-a a Turului ciclist 

al Franței, desfășurată pe traseul 
ATipe d’Huez — Le PQeynel 
(134 km) a revenit rutierului 
francez Bernard Hinault, cu tim
pul de 4.16:43. în clasamentul ge
neral continuă să conducă Ber
nard Hinault, urmat de Loden 
Van Impe (Belgia) — la 12:12, 
Robert Alban (Franța) — la 13:22 
șl Joop Zoetemelk (Olanda) — la 
15 :09.
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„tllPA GALEA" 1N PLINĂ DESFĂȘURARE
PARIS, 15 (Agerpres). — Re

zultate din competiția interna
țională de tenis (masculin, ti
neret) pentru „Cupa Galea" : 
Marianske Lazne (Cehoslova
cia) : Cehoslovacia — Canada 
4—1 ; Danemarca — U.R.S.S. 
3—2 ; Royan (Franța) : R. P.

Chineză — Italia 3—2 ; Fran
ța — Austria 5—0 ; Belgia: 
Australia — Argentina 4—1 ; 
Suedia — Belgia 5—0 ; Kiel 
(R. F. Germania) : R. F. Ger
mania — Chile 4—1 ; Spania — 
R. A. Egipt 5—0.

DE NORD, CENTRALA Șl BAZINUL CARAIBII OR
15 reprezentative naționale 

s-au aflat la startul prelimi
nariilor ta America de Nord, 
America Centrală șl Bazinul 
Caraibilor. Ne ocupăm de 
toate trei la un loc datorită 
faptului că iac parte din a- 
ceeașl Confederație. în toate 
cele trei grupe întrecerile s-au 
încheiat. Trebuie să se mai 
dispute doar turneul final al 
zonei (programat la Teguci
galpa, ta Honduras, între 1—22 
noiembrie 1B31), pentru care 
s-au calificat Canada, Mexic, 
El Salvador, Guatemala, Cu
ba și Haiti. Primele două cla
sate din 
prezente 
Spania.

Guyana 1—0, 4—0. Clasamentul 
subgrupei A:

4 3 1 0 7-0
4 2 11 5-0
4 0 0 4 0—9

7
5
0

-L CUBA
2. Surinam
3. Guyana

Subgrupa
Haiti, Trinidad-Tebago, Anti- 
Jele Olandeze. Rezultatele : 
Haiti: 2—0, 0—1 cu Trtnidad- 
Tobagc, 1—1, 1—0 cu Antilele 
Olandeze; Trinidad-Tobago — 
Antilele Olandeze 0—0, 
Clasamentul subgrupei

B
Trinidad-Tobago, 
Olandeze.

Participante :

0-0. 
B:

o

0

m 
X

acest turneu vor îi 
la Cupa Lumii din

1
1
1

4—2
1—2
1—2

5
4
3

0

•TELEX*
FILT". se menține lider ten is- 
mânui american Jimmy Connors 
(1190 p), urmat de Lendl (1016 p). 
McEnroe (995 p), Tanner (760 p), 
B. Borg (734 p), Noah (667 p), 
Vilas (640 p) etc • In proba de 
dublu în turneul de la Stuttgart, 
Lendl (Cehoslovacia), Schneider 
(Israel) — H. Ismail (Zimbabwe). 
Hie Nătase (România) 6—3. 6—4. 
Rezultate din proba de simplu : 
Maurer — Taroczy 6—3, 7—6. 
McNamara — El ter 7—6, 6—2 9 
La C.E. de tineret (jucători în 
vîrstă de 14 ani) de la Blois 
(Franța) va participa și jucăto

rul român Mihnea Năstase. In 
continuare, Mihnea Năstase va 
evolua la o serie de turnee pro
gramate în R.F. Germania si An
glia.ȘAH • După consumarea a 5 
runde, în turneul internațional 
feminin de la Nalenchowe (Po
lonia) continuă să conducă maes- 
tra româncă Lia Bogdan, cu 4 
puncte, urmată de Fanny He- 
enskerk (Olanda), Hana Gromb- 
cinska și Bojena Sykora (ambele 
Polonia), cu cîte 3 puncte. In 
runda a 5-a, Lia Bogdan, jucînd 
cu piesele albe, a învins-o pe 
Hana Modrova (Cehoslovacia), 
Bodadjeva a cîștigat la Sosnow- 
ska, iar Heenskerk a pierdut 
partida cu Smeczik.

0
ș 
v>

ui 
«-

AMERICA DE 
Participante: Canada, 
Mexic. Rezultatele: 

Canada: o—0, 2—1 cu S.U_A„ 
1—1 cu Mexic; S.U.A. — 

2—1. Clasamentul:

GRUPA 
NORD, 
S.U.A.,

1—1. Mexic 1—5,
1. CANADA
2. Mexic
3. S.U.A.

4 13 0 4—3 5
4 111 8—6 4
4 111 4—8 3

CARAIBILOR, Sub- 
Particlpante: Cuba, 
Guyana, Grenada. 

Guyana — 
calificată: 

Cuba: 
1-0,

GRUPA 
grupa A. 
Surinam, 
Meci preliminar: 
Grenada 5—2, 3—2. 
Guyana. Rezultatele: 
3—0, 0—0 cu Surinam, 
3—0 cu Guyana; Surinam

GRUPA AMERICA
TRALA. Participante: 1
ma, Honduras, Costa 
El Salvador, Guatemala, 
zultatele: Honduras: 2—0, 
cu Panama, 3—2, 2—1 cu Cos
ta Rica, 1—2, 2—0 cu El Sal
vador, 0—0, 1—0 cu Guatema
la; El Salvador: 3—1, 4—1 cu 
Panama, 2—0, 0—0 cu Costa 
Rica, 0—0, 1—0 cu Guatema
la; Guatemala: 2—0, 5—0 cu 
Panama, 0—0, 3—0 cu Costa 
Rica; Costa Rica: 1—1', 2—0 cu 
Panama. Clasamentul:

CEN- 
Pana-
Rica, 

, Re- 
), 5—0

<Ț>
m

0

1. HONDURAS 8 5 2 1 15- 5
2. EL SALVADOR 8 5 2 1 12-5
3. Guatemala 6 3 3 2 10- 2
4. Costa Rica 8 1 4 3 6-10
5. Panama 8 0 1 7 3-24

12
12
9
6
1 0
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(Urmare din pag. I)

au trecut printr-o riguroasă se
lecție, 
liniat 
tineri.

la startul căreia s-au a- 
nu mai puțin de 20 de 
Toți trei vor să trans-

mită organizatorilor mulțumi
rile lor pentru calitatea tere
nurilor, pentru calda ospitali
tate de care s-au bucurat încă 
din primele clipe ale sosirii lor 
în București.

Vlad Hagiu a revenit Intre „tricolori"
de polo a României a 
un nou joc de verifi- 
această dată în com- 
selecționatei nipone.
români și-au concre- 
dese rînduri evidenta 

cu

Echipa 
susținut 
care, de 
pania 
Sportivii 
tizat în 
superioritate și au învins 
14—8. Doru Spînu, în revenire 
de formă, și secundantul său 
Mihal Simion au apărat 
rînd poarta tricolorilor, 
rîndul cărora s-au mai detașat 
Schervan. Rădu ca nu, Costrăș,

Fejer și Gordan. De ieri a re
venit în mijlocul poloiștilor și 
tînărul Vlad Hagiu, unul din 
principalii realizatori ai forma
ției. Datorită îngrijirilor medi
cale la care a fost supus, gol- 
geterul echipei a fost recupe
rat în timp util, el fiind acum 
apt să-și reia locul în centrul 
liniei ofensive, 
de verificare al 
tri — cel cu 
Mexicului.

care atinge această înălțime. 
Anul trecut, cel mai bun re
zultat al său era de 2,25 m. 
Tot anul trecut Zheng Tahzen 
a reușit în aceeași probă 1,92 
m, performanță care i-a adus 
titiul de cea mai bună spor
tivă a anului din R. P. Chi
neză. Ea a fost aleasă, de o 
revistă americană, drept cea 
mai bună atletă din Asia

Baschethaiiștii congolezi

cu atenție antrenamentul 
elevilor săi

Antrenorul baschetbaliștilor con
golezi Albert Mboussa supraveghează .......

5l mirajul...
Sala de sport a Liceului 

(P.T.T.R.) din cartierul Drumul 
Taberei se află la dispoziția 
baschetbalistilor.

Loturile se schimbă din oră 
în oră. După baschetbalistele 
din R. P. Chineză au intrat la 
lucru sportivii din R. P. Congo. 
Jucătorii africani sînt bine dis
puși, mai ales că doar cu cîteva 
minute înainte urmăriseră pe 
terenul de handbal din curtea 
liceului un pasionant meci de 
fotbal între... amatori ocazionali, 
la care, dacă nu ar fi interve
nit antrenorii. baschetbalist!! 
congolezi ar fi participat cu en
tuziasm. în sală, se lucrează în 
liniște. Antrenorii Albert Mbous
sa si Pierre Wamba — care 
răspund de pregătirea echipei 
de la începutul anului 1980. ne 
mărturisesc că elevii lor vor 
face totul pentru a apăra cu 
cinste culorile universitare ale 
tării lor. Lotul nu este prea 
„înalt". Pivotul Bernard Movele 
are doar 2 m. iar în apropierea 
lui se află Maxime Mbcchi 
(1,95) și Servais Gassackis (1,90). 
Căpitanul lor. Zephirin Kim- 
bouri, imprimă un ritm alert 
Se aleargă mult si întregul grup 
impresionează 
ce o arată în 
antrenament, 
sînt studenti 
mice, drept si educație fizică.

fotbalului

Următorul joc 
sportivilor noș- 

reprezentativa

Zhu Jlanhua (2,30 m) și Zheng 
Tahzen (1,92 m), doi săritori in 
înălțime chinezi de valoare mon

dială.

0 mare revelație
în general destul de 
lucruri despre atletii 

Populară Chi-

prin îndemînarea 
joc. Aflăm, după 
că toti sportivii 

la științe econo-

atleyi din R. P. Chineză!
Știm, 

puține 
din Republica 
neză. Tocmai de aceea, pentru 
muiți dintre noi, pentru publi
cul care va fi prezent în tribu
nele stadionului .,23 August", 
întilnirea cu cîțiva performeri 
autentici va fi o adevărată re
velație. Să subliniem, de pildă,’ 
Că la recentele Jocuri asiatice, 
de la Tokio, atletii din R. P.

Chineză au cucerit 7 titluri cu 
performanțe de mare valoare.

Se disting, în primul rînd, 
lui Huang 
săritura în 
a pregătit-o. 
în urmă, pe 

a lumii Cen

cei doi elevi ai 
Jian, specialist la 
înălțime, cel care 
cu mai muiți ani 
fosta recordmană _ _
Fen yung. Zhu Jianhua a să
rit, la 19 ani, 2,30 m (record a- 
siatic) fiind singurul junior din 
lume, după Vladimir Iascenko,

con- 
a- 
cu

1980. Campioni ai 
Jocurilor asiatice au 
fost si Liu Yu- 
huang (22 de ani) 
la săritura în lun
gime, cu 8,05 m 
(record național) și 
Zhu Zhenxian, pri
mul săritor de tri
plu asiatic care 
depășește 17 m 
(17,05 m), precum 
și aruncătorii de 
suliță Shen Mao- 
mao și Tang Guoli, 
ambii deținători ai 
recordurilor 
tinentale în 
ceastă probă
89,14 m și respec
tiv 61,64 m. Toți 
aceștia precum și 
Shen Lijuan (18,15 
m ia aruncarea 
greutății) au fost 
selecționați in re
prezentativa con
tinentului asiatio 
pentru Cupa Mon
dială care se va 
desfășura în luna 
septembrie la
Roma. Pe toți
11 vom putea ur
mări la București 
în întrecerile 1 
Progresul lor 
într-o perioadă 
atit de scurtă face 
ța la Universiadă 
chinezi unul din 
atracție ale programului, 
progresul poate continua 
la București...
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Exercițiu de apărare: Iuliana Enescu șt Vic
toria Georgescu efectuează blocaj la mingii» 

aruncate de antrenorul N. Humă
Universiadei, 

spectaculos 
de timn 

i din prezen- 
*a atleților 
punctele de 

Iar 
chiar

Cătălin Molceanu, aflat pe extremă, a șutat puternic la poarta ni
ponilor. Fază din meciul de verificare România — Japonia (U—t)

J. Roce Ișl amintește de Tlrgoviște...
în liniștea și ordinea specifi

că gimnasticii, în sala din par
cul sportiv Dinamo i-am întîl- 
nit pe gimnaștii (băieți și fete) 
cubanezi efectuind primul an-

Ritmul sosirilor se - accelerează la aeroportul - Otopeni
_ _ — _ _ — __  — _ ____ _ _ _ — _ _ ________  _ — _ _ _ ____ _____ ________ _ w

SARA SIMEONI VA CONCURA LA UNIVERSIADĂ I
„Zj plină", ieri, la Otopeni. 

Atmosfera Universiadei se 
simte de la poarta aeriană a 
Capitalei. Delegațiile, sportivi 
si oficiali, sosesc acum non
stop. Miercuri, reprezentanții 
Comitetului Național de Orga
nizare a Jocurilor au primit, pe 
rind. grupuri din Coasta de 
Fildes. Finlanda, Indonezia, 
Sudan, Brazilia. S.U.A. (21 de 
sportivi, grupul masiv al de
legației urmînd să sosească as
tăzi). R. F. ' lermania. Luxem
burg, Algeria. Ziua de miercuri 
a fost dominată, numeric, de lo
tul masiv al sportivilor din 
Mexic, sosiți „în plen" — 118
sportivi și sportive (delegația 
numără 146 de persoane). Gaz
dele trecutei ediții a Univer
siadei vor fi prezente la Bucu
rești la toate cele 10 discipline 
ale programului.

Seara, cu avionul de Ia Roma 
a sosit prima parte a delega
ției studenților sportivi din 
Italia. Am așteptat o. cu spe
ranța că o vom putea vedea 
De marea stea a sportului ita
lian. atleta Sara Simeoni re
cordmană mondială si campi
oană olimpică la săritura în 
înălțime. Conducătorul grupu
lui. Carlo Merola. vicepreședin
te al Centrului Universitar 
Sportiv din Italia (C.U.S.I.). ne 
spune că renumita campioană 
nu a sosit cu ..primul trans
port". dar va veni si va concu-

ra la București, ca si Gabriela 
Dorio, o altă vedetă a atletis
mului mondial, medaliată o- 
limpică la Moscova. singura 
semifondistă care a întrecut-o 
în 1980 pe faimoasa Tatiana 
Kazankina. „Din grupul sosit 
acum, ne spune Carlo Merola, 
grup care cuprinde voleibaliști, 
luptători, scrimeri și tenismani, 
vă recomand echipa masculină 
de volei și Iotul scrimerilor". 
Ne conformăm, notînd numele 
scrimerilor : Carola Ciconetti, 
Andrea Borella. Ștefano Bos- 
chi. Federico Cervi. Mauro Nu
ma si Angelo Scuri. Apoi, an
trenorul voleibaliștilor. Adria
no Pavlica, ne prezintă echipa 
care speră la cucerirea __
medalii, „dacă va juca la cea 
mai bună valoare și... dacă va 
avea si putină șansă 
Anastasi, Alberto 
Daniele Berselli.
Errichiello. Alberto 
Alessio Gobbi. Murizio 
Ștefano Reccini, Giorgio Solo- 
mone. Faolo Vecchi. Giancarlo 
Venturi". Cerem tehnicianului 
italian subliniera principalelor 
valori ale formației azzure. 
Zîmbește si ne spune convins : 
„Tutti șono bravi".

Grupul celor 4 tenismani nu 
cuprinde nume de rezonantă ale 
courts-urilor. Elisabeta Lazzari, 
Carla Mel. Angelo Binacchi si 
Raimondo Ricci Britti au venit 
la București în primul rînd

unei

Andrea 
Ancelelli, 
Giovanni 

Favelio. 
Ninfa,

pentru a acumula 
competițiohală. „Să 
surprindă insă dacă 
din ei va ajunge in 
Dcrioare ale turneului de tenis' 
adaugă conducătorul grupului, 
îi cerem apoi lui Carlo Merola 
amănunte despre componenta 
întregii delegații italiene pen
tru Universiadă.
reprezentată 
discipline de 
de sportivi. 
București în 
in funcție de data 
competițiilor. Grupul cel mai 
numeros va fi cel de vineri, cu 
69 sportivi. Duminică 20 iulie 
vor sosi atletii. din care nu 
vor lipsi, asa cum spuneam Ia 
început, Sara Simeoni și Ga
briela Dorio. Păcat că Pietro 
Mennea a abandonat atletis
mul". într-adevăr. păcat, pen
tru că Mennea a fost unul din 
eroii Universiadei din 1979. în 
care a stabilit un extraordinar 
record mondial la 200 m — 
19,72, pe aceeași pistă pe 
Tommie Smith alergase.
JO. din 1968. 19,83...

experiență 
nu vă 

vreunul 
fazele su-

„Italia va fi 
Ia toate cele 10 
un total do 133 

Ei vor sosi Ia 
mai multe etape, 

începerii

trenament de la sosirea în țara 
noastră.

Cînd ultimele exerciții s-au 
încheiat, iar sportivii părăseau 
sala în acordurile plăcute ale 
unei melodii de muzică ușoară 
românească, l-am reținut pen
tru cîteva clipe pe antrenorul 
gimnaștilor cubanezi, Angel 
Franko

— Ce impresie v-a produs 
contactul cu satul Universiadei, 
cu sportivii și tehnicienii ro
mâni ?

— Mă aflu la cea de a doua 
deplasare în țara dv. Am fost 
și anul trecut, la „triunghiu
larul" de gimnastică de la Tîr- 
goviște : România — Cuba — 
Polonia. Pot spune că am ple
cat cu o foarte frumoasă im
presie din România, acesta 
fiind și motivul pentru care 
am venit la București cu mul
tă plăcere

VI.

caire 
la

M.

în cursul zilei de 
pe platoul central din 
niversiadel au avut loc festi
vitățile de arborare a drapele
lor de stat ale Cubei. Austra
liei si Noii Zeelande.

miercuri. 
Satul U-

— Ce șanse acordați elevilor 
dv. la întrecerile de la Bucu
rești ?

— în concursul masculin 
vom participa cu o echipă com
pletă. Am deplasat la Bucu
rești cinci băieți, dintre cars 
se disting Casimiro Suarez, 
Jorge Roce și Roberto Richard.' 
Nu îndrăznesc să Iac pro
nosticuri, deoarece nu cunosc 
valoarea tuturor adversarilor. 
J. Roce a fost și anul trecut, 
la Tlrgoviște, și a ocupat lo
cul 2 la individual.

Fetele vor participa numai la 
concursul Individual, fiind nu
mai două : Tania Gonzales și 
Oricel Martinez. Ultima poate 
să se claseze pe locuri frun
tașe la sărituri și bîrnă.

Arta șl Universiada
Cunoscut în lumea handbalu

lui, antrenorul Artur Hofmann 
este și un apreciat sculptor.

Marele eveniment sportiv pe 
eare-1 găzduiește țara noastră 
nu l-a lăsat insensibil pe a- 
cest sportiv-artist șl astfel 
holul hotelului „TURIST" din 
Capitală, va fi și locul unei 
originale expoziții a sculptoru
lui Artur Hofmann. Vor fi ex
puse, printre altele, două fru
moase cupe de o concepție ori
ginală, pe care autorul le-a 
numit „Fair-Play", o sculptură 
in piatră, foarte semnificativă 
pentru ideea generală a spor
tului, numită „Avînt", 
și o foarte frumoasă și 
sântă cupă, în care se 
armonioș elemente din 
na infinitului" și care 
mină prin<tr-un ,,U’ 
afară de acestea _ . 
alte lucrări, pe care antrenorul- 
sculptor din Ploiești le-a de
dicat ..Universiadei" și care vor 
îmbogăți patrimoniul cultural 
al acestei mari întreceri spor
tive studențești.

precum 
intere- 
îmbină

„Coloa- 
se ter- 

“ uriaș. In 
mai sînt și

Reportaj realizat de : Vladi
mir MORARU, Adrian VASILIU, 
Mihai TRANCĂ, Paul IOVAN, 
Ion GAVRILESCU.

Fotografii de : Dragoș NEA-
GU, Ion MIHAICA, Vasile BA-
GEAC

REUNIUNI ALE F.LS.U.
La 16 iulie 1981, va avea loc Reuniunea Comitetului Exe

cutiv al F.I.S.U., avînd Înscrise pe ordinea de zi numeroase 
puncte, printre care : rapoartele președintelui, secretarului 
general și trezorierului F.I.S.U„ pregătirea Adunării gene
rale a F.I.S.U. de la București, rapoarte asupra organizării 
manifestărilor viitoare ale F.I.S.U.

în zilele de 17 șl 18 iulie 1981, se vor desfășura lucră
rile Adunării generale a F.I.S.U. In care se vor dezbate. 
Intre altele. Raportul de activitate al F.I.S.U. pe perioada 
1979—1981 și planul de activitate și bugetul pe perioada 
1981—1983, precum șl propuneri de primiri de noi membri ai 
F.I.S.U.


