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BUN VENIT ȘI SUCCES
participanților la cea mai mare competiție

sportivă mondială a

îmi face o deosebită plăcere să 
adresez un caid sahit ți urarea de 
succes deplin miilor de 
participanți la cea de-a Xl-a edi
ție a Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară, care se vor desfășura 
în capitala Republicii Socialiste 
România.

Prin marele număr de țări re
prezentate, precum ți prin obiecti
vele pe care ți le propune, „Uni
versiada*  — amplă întrecere spor
tivă internațională - constituie un 
eveniment de seamă in viața ti
neretului studențesc de pretutin
deni, o puternică manifestare a 
dorinței sale de a se cunoaște mai 
bine, de a întări legăturile priete
nești și conlucrarea pe cele mai 
diverse planuri.

In actualele imprejurări, cind pe 
plan mondial are loc o agravare a 
situației internaționale, cind se 
amplifică pericolele la adresa pă
cii ți libertății popoarelor, a secu
rității tuturor națiunilor, este mal 
necesar ca oricind ca popoarele, 
forțele inaintate de pretutindeni 
să-ți unească eforturile ți să con
lucreze tot mai strins pentru a opri 
evoluția periculoasă a evenimen
telor spre confruntare ți război, 
pentru a impune afirmarea ți con
tinuarea fermă a politicii de des
tindere, independență, 
ți pace.

Tineretul constituie - 
idealurile și aspirațiile 
uriașă forță a păcii și 
contemporan. Acționind 
nerația tinără poate juca un rol 
determinant in afirmarea unui curs 
nou în viața internațională, poate 
asigura — împreună cu celelalte 
forțe inaintate ale lumii de azi — 
triumful politicii de pace ți des
tindere, de înțelegere ți conlucra
re fructuoasă intre națiuni. Noi 
credem ferm în capacitatea tine
retului lumii de a-ți asigura viito
rul liber ți fericit. Credem în ca
pacitatea lui de a găsi cele mai

sportivi

cokiborare

prin înseși 
sale - o 
progresului 
unită, ge-

corespunzătoare forme ți mijloace 
de a acționa cu forțe unite pentru 
a-ți realiza idealurile de pace ți 
progres ce-I animă.

De aceea, salutând cu bucurie 
prezenta sportivilor studenți din 90 
de țări la „Universiada ’81 * -
găzduită de capitala patriei noas
tre - vă chem, dragi prieteni ti
neri, să faceți ca această mare 
reuniune sportivă internațională să 
afirme puternic dorința studențimii 
de colaborare, prietenie și pace, de 
a acționa tot mai unită sub stea
gul nobil al luptei pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe pla
neta noastră.

Fie ca întrecerile sportive stu
dențești să demonstreze cu putere 
adevărul că cea mai rațională, 
rodnică ți frumoasă competiție in
tre popoare, indiferent de orindui- 
rea lor socială, trebuie să fie aceea 
a păcii ți colaborării, a luptei 
pentru un viitor mai bun, de înțe
legere ți conlucrare pașnică între 
toate națiunile lumii I

Sint încredințat că, întrecindu-vă 
pe terenurile de sport, vă veți cu
noaște mai bine, veți lega pne- 
tenii trainice, care vor servi, fără 
îndoială, cauzei generale a păcii 
ți conviețuirii pașnice a tineretului, 
a tuturor popoarelor lumii. Dorim 
ca „Universiada 'SI*  să vă ofere 
un bun prilej de a cunoaște tine
retul României socialiste, viața sa 
nouă, condițiile in care crește, se 
formează și se afirmă, dorința sa 
fierbinte de prietenie cu tineretul 
de pretutindeni, contribuția activă 
pe care o aduce la politica de 
pace ți progres în întreaga lume.

Fie ca „Universiada ’81» să se 
înscrie ca o nouă contribuție la 
promovarea prieteniei și înțelegerii 
dintre 
aport 
păcii

Cu 
deplin 
această

tinerii din toate țările, ca un 
de seamă la cauza nobilă a 
ți colaborării internaționale I 
aceste ginduri, urez succes 

tuturor participanților la 
mare întrecere sportivă I

Ne aflăm în ajunul 
deschiderii unei com
petiții sportive gran

dioase. Înconjurată de uri 
Interes ce se extinde cu 
adevărat la scară mondia
lă. o competiție care — 
prin numărul țărilor în
scrise și al sportivilor par
ticipant!. prin valoarea a- 
cestora — îsl confirmă au
ra de cea mai mare între
cere sportivă din lume în
tre două ediții ale Jocu
rilor Olimpice : MÎINE, LA 
ORA 16, LA BUCUREȘTI, 
PE MARELE ȘI MODER
NUL NOSTRU STADION 
„23 AUGUST". VA AVEA 
LOC FESTIVITATEA DE 

A CELEI 
EDITH A

DESCHIDERE 
DE-A XI-A 
J.M.U.

Competiția i 
chide miine i. 
la 30 iulie va polariza a- 
tentia întregii lumi spor
tive. atît pentru numărul 
mare al participanților (a-

care se des- 
Si care oină

Droaoe 5 000) cit si pentru 
valoarea acestora (vor lua 
startul zeci si zeci de cam
pioni sl recordmani mon
diali sau continentali) se 
bucură de marea cinste de 
a se desfășura SUB ÎNAL
TUL PATRONAJ AL PRE
ȘEDINTELUI ROMÂNIEI 
SOCIALISTE, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Această mare reuniune 
a studenților sportivi de 
pe toate meridianele glo
bului este, totodată cea 
mal mare manifestare 
sportivă internațională or
ganizată vreodată de tara 
noastră si ne facem un 
punct de mlndrle din a 
sublinia că acordarea orga
nizării acestei ample com
petiții capitalei Republicii 
Socialiste România este ur

marea prestigiului mișcă
rii sportive din patria 
noastră, a contribuției sale 
la progresul sportului mon
dial. la înfăptuirea obiecti-

anului!
velor organizătiilor Inter
nationale de specialitate- 

în același timp, alegerea 
Bucurestiului ca loc de 
desfășurare a „Universia
dei ’81“ este o nouă re
cunoaștere. o confirmare sl 
de către F.I.S.U. (Federația 
Internațională a Sportului 
Universitar), a capacității 
mișcării sportive din Româ
nia de â găzdui competiții de 
mare anvergură atît prin 
baza materială de care dis
pune. cit sl prin competen
ta si hărnicia tehnicienilor 
sportivi din tara noastră, 
prin cunoscuta ospitalitate 
a poporului român

Bogata listă de partici
pare. faptul că programul 
cuprinde zece ramuri spor
tive (dintre acestea, nouă 
olimpice, cea de a zecea 
fiind un sport de mare răs- 
pîndire mondială tenisul)

(Continuare in pag 4—5)

„GAUDEAMUS IGITUR“
Multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, 

Nadia Comaneci, cea mai bună gimnastă a lumii, se 
află acum în fruntea echipei noastre la startul în
trecerilor Universiadei, competiție în care, practic, de
butează. Am solicitat-o 
împărtășească gindurile 
petiții :

De 
ei

NADIA COMANECI să ne 
înaintea acestei mari com-

„lată-ne in ajunul 
nei competiții sportive 
mare anvergură, o Între
cere care reunește cele mai 
puternice forțe ale spor
tului studențesc mondial, 
o competiție cu frumoase 
tradiții și cu un bilanț re
marcabil al culorilor româ
nești, UNIVERSIADA. Cin
stea de a găzdui această 
a Xl-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare re
vine Capitalei noastre 
dragi, ale cărei baze spor
tive au îmbrăcat frumoase 
haine sărbătorești. Această 
onoare de a organiza un 
concurs de o atit de mare 
amploare a reprezentat un 
mare stimulent pentru 
sportivii români care au 
primit misiunea de a re
prezenta culorile patriei și 
sint convinsă că toți

ti
de

de luni di- 
angajați in 

intre- 
temei-

legii mei, care 
mineați vor fi 
dirzele fi dificilele 
ceri, s-au pregătii 
nic, cu maximă responsa
bilitate, pentru ca in să
lile de sport sau pe sta
dioane să-și valorifice pe 
de-a-ntregul potențialul 
tehnic 0 tactic, astfel in
cit delegația noastră, la 
fel ca la Sofia, in 1977, 
sau Ciudad de Mexico, in 
1979, să obțină un bilanț 
prestigios, cu cit mai mul
te medalii strălucitoare.

In ce ne privește pe 
noi, gimnastele, ne-am 
pregătit cu maximă serio
zitate, avem exerciții noi, 
cu multe elemente cotate 
la cel mai înalt nivel de 
codul internațional de 
punctaj, am muncit enorm 
pentru perfecționarea fie-

cărei mișcări, îndeosebi a 
momentelor celor mai gre
le, astfel că avem toate 
motivele să privim cu în
credere participarea noas
tră la Universiada de la 
București. Ne revine — 
mie, Rodicăi Dunca. Du- 
mitriței Turner și Emiliei 
Eberle — sarcina de o- 
noare de a continua șta
feta medaliilor de aur 
cucerite la edițiile ante
rioare de Alina Goreac 
(la Sofia) și Teodora Un- 
gureanu . (la Mexico)

li asigurăm pe iubitorii 
gimnasticii că vom lupta 
din toate puterile noastre 
pentru a reprezenta cu 
succes școala românească 
de gimnastică, al cărei 
renume este binecunoscuJ 
pe plan mondial"
'.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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NICOLAE CEAUȘESCU ca

întrecerile

Din sumar:

UNIVERSIADA

sint gata

de start
(pag. 4-5)

Marele stadion „23 August" din Capitală, gata să-i primească pe zecile de mii de spectatori ai festivității de deschidere

de la „A“ la „Z
(peg. 2)
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Sportivii

Satul

Universiadei

înaintea

startului



Alma MATER — expresie 
•**des  întrebuințată de poe

ții latini pentru a simboliza 
patria, astăzi însă această ex
presie este sinonimă cu Uni
versitatea.

D UCUREȘTI — capitala Re- 
publici! Socialiste Româ

nia este gazda celei de a Xl-a 
ediții a Jocurilor Mondiale U- 
niversitare. Longitudine estică 
26°06’ si latitudine nordică 
44"24’. Așezat în Cîmpia Du
nării. la 60 km nord de Dună
re și la 100 km sud de Carnalii 
Meridionali ; 70—90 m altitu
dine medie fată de nivelul Mă
rii Negre ; clima temperai-con- 
tinentală ; suprafață-circa 1 000 
de kilometri2, peste 2 mi
lioane de locuitori. Numele 
său a fost întilnit pentru pri
ma oară intr-un hrisov dat de 
Vlad Țepe^ș. domnul Tării Ro
mânești. la 20 septembrie 1459. 
cercetările arheologice atestă 
însă că teritoriul pe care se 
află orașul a fost locuit neîn
trerupt încă din epoca paleoli- 
Hcă. Potrivit recensămîntujui 
din 1798. Bucurestiul avea peste 
6000 de case si circa 50 000 lo
cuitori. După Unirea Tării Ro
mânești cu Moldova. în 1862 o- 
rasuil București a devenit ca
pitala noului 6tat. România. 
Cel mai important centru po
litic. cultural, științific si eco
nomic al tării. Ou o importan
tă zestre de baze sportive. A 
organizat de-a lungul anilor 
numeroase competiții sportive 
de anvergură, campionate mon
diale si europene etc.

BUDAPESTA — capitala R.P. 
Ungare, a găzduit în anul 1965 
întrecerile celei de a IV-a edi
ții a Universiadelor. Cu acest 
txrilej sportivii români au cu
cerit medalii de aur prin : Mi- 
baela Penes — atletism (suliță 
— 59,22 m). Ion Tiriac — tenis 
(simplu) și Tiriac cu Judit Di- 
bar-Gohn — tenis (dublu 
mixt). 3 medalia de argint și 
4 medalii de bronz.

CENTRUL DE PRESĂ AL 
UNIVERSIADEI — ae a- 
flă în, clădirea Conservatorului 

bucurestean „Ciprian Porum- 
bescu" din str. Știrbei Vodă. El 
oferă servicii complexe pentru 
buna desfășurare a activității 
ziariștilor români si străina a- 
creditati la această mare com
petiție sportivă a tineretului 
studios.

CIUDAD DE MEXICO — 
gazda celei de a X-a Univer
siade. la succesul căreia. se 
poate spune, sportivii români 
au adus o însemnată contribu
ție. Au cucerit medalii de aur: 
atletism : Ilie Floreiu (5 000 m 
— 14:12,9 și 10 000 m — 2956.1). 
Paul Copu (3000 m ohst. — 
8:58,7). Natalia Mărășescu (1500 
m — 4:13,9) și Eva ZSrgS — 
Raduly (suliță — 67,20 m); gim
nastică : Teodora Ungureanu
(individual compus — 39,050 p, 
paralele — 19,400 n împreună 
cu sovietica Filatova, bîrnă — 
19,600 p). Ion Checicheg (inele 
— 19.100 p împreună cu sovie
ticul Kiajnikov) ; înot : Car
men Bunaciu (spate. 100 m — 
1:03,35 și 200 m — 2:16,20) ; te
nis : Virginia Ruzici si Floren
ța Mihai (dublu femei), Ruzici 
și Traian Marcu (dublu mixt). 
Au mai fost obținute 3 medalii de 
argint și 15 de bronz. în clasa

Caleidoscop UNIVERSIADA
fi Primul aur românesc ta Universiadă a 

fost cel al medaliei de la săritura ta înălțime, 
cucerit tn 1969, la Torino, de Iolanda Ba
laș, performanță repetată după doi ani. la 
Sofia. In afara lolandd, cite 2 medalii de 
aur mal dețin șl alițl sportivi români : Dan 
Grecu gimnastică — indie (1973 șl 1077), 
Carmen Bunaciu — toot, 100 m șl S00 m 
spate (1979), Florența Mlhal — tenis, dublu 
femei (1977 și 1979), Corneliu Marin — scri
mă, sabie individual șl echipe (1977), Ion 
Tiriac — tenis, simplu și dublu mixt (1965), 
Die Florolu — atletism, S000 m și 10 000 m 
(1979), Alina Goireac — gimnastică, tad. 
compus șl paralele (1977). ^Recordul" este 
Insă de I medaHi șl • este dețintat de Teo
dora Ungureanu — gimnastici, tod. cam
pus, paralele șl bSrnă (1979) și Virgini*  
Ruzici — tenis, dublu femei (1977 șl 1879)

I

mentul — neoficial — ne na
țiuni România a ocupat locul 3.

COMITETUL EXECUTIV AL 
F.LS.U. — organul de conduce
re a Federației internaționale a 
sportului universitar, este alcă
tuit din 19 personalități. Func
ția de președinte este deținută 
de dr. Primo Ncbiolo (Italiâ), 
primul vicepreședinte este 
Serghej Ivanov (U.R.S.S.). iar 
vicepreședinți : Constantin A- 
nastasov (Bulgaria). Gunther 
Eglin (R.F. Germania). Nicho- 
Iaos Rodis (S.U.A.) si Gilbert 
Schwaar (Elveția). Secretar ge
neral este Roch Campana (Bel
gia). Membru în acest comitet 
este si Constantin Nicolae, re
prezentant al U.A.S.C.R. Comi
tetul executiv al F.I.S.U. a ho- 
tărît. la 9 decembrie 1979. să 
încredințeze comisiei sportive a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, man
datul de a organiza la Bucu
rești. între 19 si 30 iulie 1981, 
întrecerile celei de a Xl-a edi
ții a Universiadei. Comitetul 
Executiv al F.I.S.U. a Instituit 
Comisia internațională de Con
trol (C.I.C.) pentru Universia
dă (președinte Constantin A- 
nastasov) care controlează va
liditatea înscrierilor, califica
rea universitară a concurentilor. 
naționalitatea, statutul de ama
tor al concurentilor etc. De 
asemenea a fost constituită Co
misia Tehnică. Internațională 
(C.T.I.) — nrxSbdinte Emanuele 
Scarpiello (Italia), care axe sub
comisii pentru fiecare dintre 
cele 10 ramuri de sport prevă
zute în programul întrecerilor.

COMISIA TEHNICA INTER
NAȚIONALĂ a FJ.S.U. este 
menită să asigure cadrul teh- 
nic-regulamentar al Întrecerilor 
în concordantă cu regulamente
le în vigoare afle Federațiilor 
sportive internaționale si ale 
FJ.S.U. Membrii comisiei sini: 
Emanuele Scarpiello (Italia) — 
președinte, atletism — Heiner 
Henze (R.F. Germania), baschet
— Roberto Outeirino (Spania), 
gimnastică — Gerndt Schindler 
(Austria). înot — Charles Butt 
(S.U.A.), lupte — Alexandr 
Rounov (U.R.S.S.). polo — Pie
rre Clemanțon (Franța), sări
turi — Richard Gilbert (S.U.A.). 
scrimă — Iozas Udras (U.R.S.S.). 
tenis — Jean Brechbuhl (Elve
ția). volei — Lornes Savulu 
(Canada), reprezentantul C.N.O.
— Titus Deac.

COMITETUL NATIONAL DE 
ORGANIZARE (C.N.O.) — or
ganism complex, reprezentativ, 
care a asigurat, pe toate pla
nurile. activitatea de pregăti
re a bunel desfășurări a Uni
versiadei HI. Președinte al 
C.N.O. este tovarășa Cornelia 
Filipas. viceprim-mlnistru al 
Guvernului.

CRONOMETRAJ — în pro
bele de alergări la atletism si 
în toate probele de înot erono- 
metrarea se va face electronic, 
în sutimi de secundă.

F) ELEGATI OFICIALI —
fiecare federație sportivă 

internațională și-a desemnat re
prezentanții la întrecerile Uni
versiadei : atletism — Leonid 
Homenkov (U.R.S.S.) — prim- 
vicepreședinte al F.I.A.A.. re
prezentant oficial si John B. 
Hoit (Marea Brltanie) — secre
tar general F.IJț.A.. delegat 
tehnic; baschet : dr. Radomir 
Shaner (Iugoslavia) — președin

muft de 
singuri 
încheie-

te-

iAm convingerea că Universiada de 
Sntr-a sărbătoare a păcii șl prieteniei*,-

l

Io București va uni tineretj! lumii

Dr. PRIMO NEBIOLO
Președintele Federației Internaționale 

a sportului universitar (FXS.U.)

ffLaJJ rezultat Întrecu*  «bl*  dupA 1B *nl,  ta 
Mexico, de vest-eermanuă Gerd Nagel 
(X28 m).

fi De-a lungul «nfler au Juat parte la ta- 
îreceri mal minte perechi de frați, surori 
șL_ soți. Remarcăm, totre acestea, pe cea 
* tenismanelor japoneze Kazuko șl Junlko 
Sawamatsu. medaliate cu argint, la dublu, 
la Torino ta 1970, pe polteștdl români Flo
rin șt Die Stivei, campioni mondiali uni
versitari la Șefia, ta tim, pe săritorii ta 
înălțime Șerban șl Virginia Ioan. Șerban 
tețtae medalie de bronz de la Torino — 
1970, iar Virginia pe cea de aur de te 
Moscova — 1973,

■jb Dintre oele 1» ramuri sportive care fi- 
jfureazâ astăzi pe programul totrecerHor, 
atletismul, baschetul, taotul, potoul, scri
ma. tenisul șl voleiul a-au desfășurat chiar 
te la prima ediție a Universiadei din 1959, 
te te Torino. Dta 1*61,  de la Sofia, datea- 
râ gimnastica șl săriturile ta apj. Al 
te-îea sport, la alegerea organizatorilor, a 
apărut ta program abia ta 1973, la Mosco
va. Cu acei prilej organizatorii au ales 
luptele, greco-romane șl libere, ca șl bul
garii te 1*77,  șl românii, acum, ta 1SS1. In 
1*79,  ta Ciudad de Mexico s-a desfășurat 
fotbalului, tar peste 2 ani, ta Edmonton, va 
svesi loc un ooncurs de ciclism 1

tele Comisiei tehnice a F.I.B.A.j 
gimnastică : Maria Simionescu 
(România) — vicepreședintă a 
comitetului tehnic feminin al 
F.I.G. si Alex Lylo (Cehoslo
vacia) — președintele comite
tului tehnic masculin al FJ.G.: 
natatie: Mustapha Larfaoui
(Algeria) — vicepreședinte al 
F.I.N.A. ; lupte: dr. Maileo 
Pellicone (Italia) — membru al 
biroului F.I.L.A. ; scrimă t 
Edoardo Mangiarotti (Italia) — 
secretar general al F.I.E.: te
nis : Captain M. B. Gibson 
(Marea Bcitanie) — reprezen
tant oficial al F.I.T. ; volei 5 
Arturo Cortes (Spania) mem
bru în consiliul de adminis
trație al F.I.V.B.

Ața arată medalia cu care vor 
fi răsplătiți sportivii cei mai 

merituoși

Federația interna
țională a sportului 
UNIVERSITAR (F.LS.U.) -

reorganizată în 1948 la Luxem
burg. are afiliate organizații 
sportive si uniuni naționale stu
dențești din întreaga lume. O- 
tnectivele principale ale 
F.LS.U. sîn<t: dezvoltarea spar
tului în rindurile studenților si 
lărgirea cooperării în domeniul 
aportului universitar. F.LS.U. 
organizează, în mod obișnuit. 
Universiade de vară șl de iar
nă. campionate mondiale si 
concursuri Internationale stu
dențești la diferite discipline 
sportive, conferințe și semina
lii pe diferite probleme ale 
spartului universitar. Pină în 
prezent, sub egida F.I.S.U., au 
fost organizate 10 ediții ale U- 
niversiadelor de vară și 8 edi
ții ale Universiadelor de iarnă, 
în activitatea sa F.I.S.U. cola
borează cu Consiliul Internatio
nal pentru Educație Fizică si 
Sport (C.I.E.P.S.). UNESCO. U- 
ntunea Internațională a Studen
telor (UIE) etc. România este 
membră a F.I.S.U. din anul 
1957. ier din 1961 Uniunea A- 
sodatiilar Studenților Comu
niști din România este repre
zentată în Comitetul Executiv 
al Federației.

AUDEAMUS IGITUR — 
vechi imn studențesc ; va 

fl Intonat la toate festivitățile 
de premiere la Universiadă.

I IMBILE OFICIALE — 
pentru Universiada de la 

București stat franceza, engleza 
ei româna.

IVI OSCOVA — gazdă a în- 
trecerilor celei de a Vil-a 

Universiade, ta 1973. Au cucerit 
medalii de aur următorii spor
tivi români : atletism : Virginia 
Ioan (înălțime — 1,83 m). gim
nastică : Dan Grccu (inele — 
19,250 p). lupte greco-romane i 
Gheorghe Berceanu (cat. 48 kg), 
scrimă (echipa Suzana Arde- 
leanu. Ecaterina Stahl. Ileana 
Gyulai-Jeneî. Magdalena Bar- 
tos-Chezan si Viorica Draga- 
Turcan), 7 medalii de argint «1 
8 bronz au completat bilanțul 
succeselor sportivilor români, 
ceea ce a făcut ca România sa. 
se claseze pe locul al IlI-lea, 
pe națiuni.

NT EBIOLO PRIMO — pre- 
ședințe al F.I.S.U.. din 

anul 1965. este, de asemenea, 
președinte al Federației italiene 
de atletism si principalul can
didat la funcția de președinte 
al Federației internaționale de 
atletism. Este delegatul oficial 
al F.I.S.U. Ia Universiada '81.

P ALATUL SPORTURILOR 
* ȘI CULTURII — va fi 

gazdă a competiției de gimnas
tică și a finalelor turneelor de 
baschet (6.5 km depărtare de 
„satul Universiadei").

PARCUL SPORTIV »23 AU
GUST" — va fi unul dintre 
principalele centre ale întrece
rilor. Pe marele stadion vor 
avea loc ceremoniile de deschi
dere si închidere, concursul de 
atletism, la bazin — probele de 
înot, pe patinoar — concursul de 
lupte iar în sala de atletism — 
competiția de scrimă (9 km de
părtare de -sat“).

PARCUL SPORTIV PRO
GRESUL — gazdă a turneului 
de tenis iar în sală var avea 
loc meciuri de baschet (3 km 
depărtare de _sat“).

PETITJEAN JEAN (Fran
ța) — inițiatorul Jocurilor Mon
diale Universitare a căror pri
mă ediție a avut loc la Paris 
în 1923. Alte ediții s-au desfă
șurat la : Varșovia — 1924 Pra- 
ga — 1925. Roma — 1927 Pa
ris — 1928. Darmstadt — 1930, 
Torino — 1933. Budapesta — 
1935. Paris — 1937. Monaco — 
1939. După război a avut loc 
o ediție în 1947 la Paris, după 
care cîtiva ani au avut loc în
treceri paralele (1949 — Buda
pesta. 1951 — Berlin si 1954 — 
Budapesta : respectiv 1949 —
Merano. 1951 — Luxemburg, 
1953 — Dortmund si 1955 — 
San Sebastian) si apoi, din nou 
la Paris, ta 1957. cînd membrele 
F.LS.U. si ale U.I.E. au dus 
bazele viitoarei activități si au 
stabilit organizarea, din 1959, 
a Universiadelor.

PISCINA DINAMO — locul 
de desfășurare a meciurilor din 
cadrul turneului de polo (8 km 
depărtare de „sat").

PORTO ALEGRE — capitala 
statului federal Rio Grande do 
Sul (Brazilia) a găzduit Uni
versiada a IlI-a. în 1963. Spor
tivii români nu au participat.

Recorduri mondiale 
UNIVERSITARE — ne 
tabelul acestora au figurat, 

de-a lungul anilor, mai mult! 
sportivi români. în prezent mai 
întîlnim pe : Natalia Mărășescu 
8:54,09 la 3000 m — 1975. Eva 
ZSrgS-Radtily 67.20 m la su
liță — 1979. Carmen Bunaciu 
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1:03.35 la 100 m spate si 2:16,20 
la 200 m spate — ambele în 
1979.

RECOMPENSE — tradiționa
lele medalii de aur. argint si 
bronz vor recompensa si acum 
pe primii trei clasați la fiecare 
probă. în bilanțul sportului 
românesc figurează 139 medalii, 
printre care 41 de aur. 41 de 
argint și 57 de bronz.

ROMA — stadionul olimpic 
din -Cetatea eternă" a găzduit 
în 1975 Jocurile Mondiale Uni
versitare, dar numai la atle
tism. care tin astfel locul Uni
versiadei a VIII-a. Natalia Mă
rășescu cîștigătoare la 3000 m.

QALA — pentru diferitele 
'“'întreceri ale Universiadei 

vor fi folosite următoarele săli: 
baschet : Rapid (2,5 km), Poli
tehnica (0,400 km), Construcția 
Vitan (9 km) și Progresul (3 
km) — finalele (1—6 la bărbați și 
1—4 la femei) la Palatul Spor
turilor si Culturii (6.5 km) ; 
volei : Floreasca (9,2 km), Olim
pia (8,7 km). Dinamo (8 km). 
Agronomia (11 km) (distante 
raportate la „sat").

SATUL UNIVERSIADEI — 
în cartierul „Regie". întreg 
complexul studențesc a devenit 
acum ..satul Universiadei", o 
adevărată localitate multifunc
țională. înzestrată cu tot ceea 
ce este necesar pentru odihnă, 
masă, activități recreative, pre
gătire etc.

SISTEM DE CALCUL — 
pentru realizarea sistemului in
formational al Universiadei ’81 
se utilizează sistemul de calcul 
Hewlett-Packard 2000 și siste
mul de copiere si tipărire Ricoh.' 

SOFIA — de două ari gazdă 
a Universiadei în 1961 și in 
1977. De fiecare dată studenții 
noștri sportivi au concurat re
marcabil : 20 de medalii)
(6+6+8). respectiv 35 de me
dalii (11+10+14). țara noastră 
fiind clasată pe locul II în 
1961 și pe IV în 1977. Au cu
cerit medalii de aur : • 1961 :
Iolanda Balaș — atletism (înăl
țime 1,85 m). Sorin loan — at
letism (triplusalt 15,93 m). San
da Iordan — înot (200 m bras 
2:59,6). Mina Ulna șl Julieta 
Namian-Boboc — tenis (dublu 
femei), echipa Olga Szabo. Ma
ria Vicol. Ana Ene-Pascu și 
Denisa Varvarichi — scrimă 
(floretă), echipa masculină de 
volei cu Drăgan. Derzsi. Cor- 
beanu. Ferariu etc ; 1977 gim
nastică : Alina Goreac — in
dividual compus — 76,65 p șl 
paralele — 19,650 p. Dan Grc
cu inele — 19,500 p. lupte gre- 
co-roimane: Constantin Alexan
dru (cat. 48 kg). Ion Păun (cat 
62 kg). Ion Draica (cat. 82 kg); 
polo : Florin Slavei. Doru Spî- 
nu. Dinu Popescu. Ilie Slăvei, 
Cezar Răducanu, Viorel Rus, 
Adrian Schervan, Adrian Nas- 
tasiu. Radu Mirea. Csongor 
Gyarfas, Ivan Fejcr ; scrimă 5 
Cornel Marin (sabie). echipa 
Dan Irimiciuc, C. Marin. loan 
Pop. Marin Mustață. Ion Pan- 
telimonescu (sabie) si echipa 
Liviu Angelescu. Costică Bără
gan. Constantin Duțu. Ion Po
pa, Octavian Zidaru (spadă) ; 
tenis : Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai (dublu femei).

ȘTRANDUL TINERETULUI 
— va adăposti întrecerile „ica- 
rflor". săritorii de la trambuli
nă —3 m si platformă —10 m 
(10,5 km).

'T' OKIO — capitala Japo- 
niei a organizat în 1967 

Jocurile celei de a V-a Univer
siade. la care nu au participat 
însă sportivii din țările socia
liste.

TORINO — de două ori gaz
dă a Universiadelor. în 1959 a 
primei ediții a acestei grandi
oase competiții si în 1970. La 
ediția inaugurală România a 
obtinut medalii de aur prin să
ritorii în înălțime Iolanda Ba- 
laș-S5ter (1.80 m) și Cornel 
Porumb (2,01 m). o medalie de 
argint șl 2 de bronz. în 1970 
bilanțul participării sportivilor 
noștri a fost concretizat în 4 
medalii de argint și 2 de bronz.
f J NIVERSIADA — denumi-

rea Jocurilor Mondiale 
Universdltare (seria nouă, inau
gurată în 1959). însoțită, nu’ o 
dată si nu întîmplător. date fi- 
îndți-i proporțiile, valoarea teh
nică si chiar universalitatea, de 
apelativul „Mica Olimpiadă".

ILNIC — posturile noas- 
tre de radio si televiziune 1 

vor transmite aspecte de la în
trecerile din cadrul celei de a 
Xl-a Universiade.

Faginâ realizată de
Romeo VILARA
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ÎNTRECERILE, ZI CU ZI
DUMINICA, 19 iulie

• Festivitatea de deschidere a ce
lei de a Xl-a ediții a Jocurilor Mon- 
diale Universitare — stadionul „33 
August", ora 16-

LUNI, 20 iulie

• Scrimă: concurs individual sa
bie, grupe eliminatorii (9—11, 12—14 
și 15—17), floretă feminin individual 
— eliminări directe șl recalificări 
(15—18), finală (19—21).

• Tenis : dublu bărbați, dublu fe
mei și dublu mixt — turul I (9—12 
și 14-19).

• Volei : meciuri în cadrul grupe
lor eliminatorii (de la ora 9 șl d« 
la ora 15).

I
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• Baschet: jocuri in cadrul gru
pelor preliminare. în sălile 
Politehnica. Progresul și Construcția 
(orele de începere a reuniunilor 10— 
12—16—18—20).

• Gimnastică : concursul masculin 
individual și pe echipe (15—16 30 ) 
wria I 17—18,30 : seria a 11-a, 
19—20,30 : seria a III-a) — Palatul 
Sporturilor și Culturii.

• Lupte : meciuri în cadrul cate
goriilor 48, 57, 68, 82 și 100 kg
(10—12,30 și 17,30-20) la Patinoarul 
„23 August" — greco-romane.

• Polo : meciuri in cadrul grupe
lor preliminare (9—13 și 16—20) I*  
bazinul Dinamo.

• Sărituri : trambulină (fete, seri*  
I), de la ora 10 și trambulină (fete, 
seria a Il-a) de la ora 17 — Ștran
dul Tineretului.

• Scrimă: floretă masculin indi
vidual, turul I grupe eliminatorii 
(9—11), II (12—14) șl III (15—17) — 
sal*  de atletism din complexul „23 
AU*UIenis : simplu bărbați turul I șl 
simplu femei turul I (9—12 șl 14—19) 
— la- terenurile de la Progresul.

• Volei : meciuri în cadrul grupe
lor eliminatorii (de la ora 9 șl de 
la ora 15) în sălile Floreasca, Dina
mo, Olimpia, Agronomia.

MARȚI, 21 iulie

JOI, 25 iulie

• Atletism : 100 m S heptatlon,
înălțime (b) calificări, prăjină cali
ficări, greutate (b) calificări (ora 10), 
100 m (f) serii (10,20), 100 m (b) 
serii (10,40), triplu salt calificări (10,50) 
400 mg (b) serii și greutate heptat
lon (ora 11), HO mg serii șl înăl
țime heptatlon (18), 400 m (f) serii 
(18,20), 100 m g serii și greutate (b) 
finală (18,40), 1 500 m (f) semifinală 
(19), 1500 m (b) semifinale și su
liță (f) calificări (19,15), 400 mg (b) 
semifinale (19,35), 100 m (f) semi
finale (19,55), 100 m (b) semifinale 
(20 10), 200 m heptatlon (20,20) șl 
10.000 m finală (20,40) — la stadio
nul „23 August".

• Baschet: jocuri în grupele eli
minatorii. ■ . . .• Gimnastică : concursul feminin 
individual și pe echipe (16—17': se
ria I, 17—18,30 : seria a Il-a, 19—20 ) 
seria a IlI-a).• Lupte : meciuri în cadrul cate
goriilor 52, 62, 74, 90 și +100 kg, 
precum și continuarea concursului la 
48, 57, 68, 82 și 100 kg (10—12,30 șl 
17,30—20). , .

• Polo : meciuri în grupele elimi
natorii (9—13 și 16—20). .

• Sărituri : trambulină (f) sena I 
și seria a Il-a — finale (ora 17).

Z • Scrimă: floretă feminin indivi
dual, grupe eliminatorii (9—11, 12—14 
și 15—17) și floretă masculin indivi
dual, eliminări directe și recalificări 
(15—18), precum și finalele (19—21).

• Tenis : simplu bărbați, simplu 
femei turul II (9—12 și 14 19).

• Volei : meciuri în cadrul grupe
lor eliminatorii (de la ora 9 și de 
la ora 15).

MIERCURI, 22 iulie

• Atletism : 100 m — decatlon,
lungime (b) calificări (10), 200 m (f) 
serii (10,20), 200 m (b) serii, disc 
fete calificări (10,40), lungime — de
catlon (10,50), greutate — <1—--—
(11,40), prăjină finală (16), 1(10 mj 
finală, ........ ’
20 km

șj ____  • —
finală (19,15), 400 m (b) serii (19,30), 
5 000 m semifinală (19,45), 400 m de
catlon (20,15).

• Baschet: meciuri în cadrul gru
pelor preliminare.
• Gimnastică: concurs feminin fi

nal pe aparate 13—18,30 sărituri, 18,30— 
19 paralele inegale, 19—19,30 bîmă, 
19,30—20 sol.

• înot : 200 m spate femei serii, 
200 m spate bărbați serii, 1500 m li
ber bărbați serii (de la ora 10), 100 
m liber femei finală, 100 m liber băr
bați finală, 200 m spate femei finală, 
200 m spate bărbați finală și ștafeta 
4X200 m liber bărbați serii (de la 
ora 18).

• Lupte : meciuri în cadrul cate
goriilor 52 kg. 62 kg, 74 kg, 90 kg 
și +100 kg (10—12,30), finalele la ca
tegoriile 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg 
și +100 kg (17,30-20).

• Sărituri : trambulină bărbați, fi
nală, seria I și a Il-a (ora 17).

• Scrimă: grupe eliminatorii, tu
rurile I (9—11), II (12—14) și III (15— 
17) la floretă masculin echipe, eli
minări directe șl recalificări (15—18), 
precum și finala (19—21) la sabia 
individual.

• Tenis : turul III la simplu băr
bați și simplu femei, turul II la du
blu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt, turul I la consolare bărbați 
(9—12 și 14—19).

• Volei : meciuri în cadrul tur
neelor finale. Reuniunile încep la ora 
9 și ora 15.

(10,50), greutate
înălțime — decatlon (18,30), 
marș (18,40), 400 m fete fi- 
disc fete finală (19), 100 m g

VINERI, 24 iulie

g

• Atletism : lungime heptatlon (10),
suliță heptatlon (11,15). înălțime (b) 
finală, disc (b) calificări (18,30). 110 
m g semifinale (18,45), 1 500 m (f) fi
nală (19), 100 m g semifinale (19,15), 
1 500 m (b) finală și triplu salt fi
nală (19,30). 400 m (f) semifinale
(19,45), 400 m g (b) finală și suliță 
(f) finală (20), 800 m heptatlon (20,15), 
100 in (f) finală (20,30), 100 m (b) fi
nală (20,40). 3 000 m obstacole semi
finale (20,50).

• Baschet: meciuri în cadrul gru
pelor preliminare.

• Gimnastică : concurs final pe *-  
parate masculin : 17—17,30 sol, 17,30— 
18 cal cu minere. 18—18,30 inele,
18.30— 19 sărituri, 19—19,30 paralele șl
19.30— 20 bară.
• înot : 100 m liber fete serii. 100 

m liber băieți serii, 100 m bras fete 
serii și 100 m bras băieți serii (de 
la ora 10), 100 m liber fete semifina
lă, 100 m liber băieți semifinală, 100 
m bras fete finală și 100 m bras 
băieți finală (de la ora 18) — ta 
piscina din complexul sportiv „23 Au
gust".

• Lupte : meciuri în cadrul tutu
ror categoriilor la greco-romane (10— 
12,30), finalele la categoriile 48, 57, 
68. 82 și 100 kg (17,30—20).

• Polo : meciuri în cadrul grupe
lor preliminare (9—13 și 16—20).

• Sărituri : trambulină băieți, se
ria I (ora 10) și trambulină băieți, 
seria a Il-a (17).

• Atletism : ciocan — calificări 
(9,30), 110 mg decatlon, Înălțime fe
mei — calificări, greutate femei ca
lificări (ora 10), 400 mg femei semi
finale, lungime femei calificări, disc 
— decatlon (ora 11), suliță băieți ca
lificări (12), prăjină — decatlon (ora 
12,15), 400 m (b) semifinale, lungime 
băieți finală, suliță — decatlon (ora 
18), 800 m (b) serii (ora 18,15), 800 m 
(f) serii (ora 18,35), 200 m (f) semi
finale (ora 18,55), 200 m (b) semifi
nale și disc fete finală (ora 19,15), 
3 000 m obstacole finală (ora 19,30), 
3 000 m (f) semifinale (ora 19,45), 
1500 m decatlon (ora 20,10), ștafeta 
4X400 m băieți semifinale (ora 20,30), 
ștafeta 4X400 m femei semifinale (ora 
20,45).

Baschet : meciuri in cadrul grupe
lor preliminare.

înot : 100 m fluture băieți serii, 100 
m fluture femei serii, 200 m bras 
băieți serii, 200 m bras femei serii 
(ora 10), 100 m fluture băieți finală, 
100 m fluture femei finală, 200 m 
bras băieți finală, 200 m bras femei 
finală, ștafeta 4X200 m liber băieți 
finală (de la ora 18).

Polo : meciuri în cadrul turneelor 
semifinale.

Scrimă : grupe eliminatorii turul I 
(ora 9—11). II (12—14) și III <15—17) 
la floretă femei echipe, eliminări di
recte, sferturi de finală (ora 10—12), 
eliminări directe semifinale și întîl
niri preliminare pentru locurile 5 6 
(ora 12,30—14,30), întîlniri pentru 
locurile 3—4 și 5—6 (ora 15—17) și 
finala (ora 19—21) la floretă băieți 
echipe.

Tenis : simplu femei și dublu băr
bați semifinale, dublu femei turul II 
(ora 9—12 șl 14—19).

• Volei : meciuri în cadrul tur
neelor finale. Reuniunile încep la ora 
9 și ora 15.

SÎMBĂTĂ, 25 iulie
• Atletism : ciocan finală (ora 

17,30), 400 mg finală (ora 19), 200 m 
(b) finală și lungime femei finală 
(ora 19,15), 200 m (f) finală și greu
tate femei finală (ora 19,30), 800 m 
femei semifinale (ora 19,45), 800 m 
(b) semifinale (ora 20), 400 m (b) 
finală (ora 20,15), ștafeta 4X100 m 
băieți semifinale (ora 20,30), ștafeta 
4X100 m femei semifinale (ora 20,45).

• Baschet: meciuri in cadrul 
pelor preliminare.

• înot : 200 m mixt femei 
200 m mixt băieți serii, 800 m liber

gru-
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femei serii (de la ora 10), 200 m 
mixt femei finală, 200 m mixt băieți 
finală, 1 500 m liber finală (ora 18).
• Lupte : meciuri la categoriile 

48 kg, 57 kg, 68 kg. 82 kg și 100 kg 
la lupte libere (ora 10—12,30).

• Polo : meciuri în cadrul turneelor 
semifinale.

• Sărituri : 
și ora 17).
• Scrimă : 

rul I (ora
11.30— 12,30) și
spadă individual, 
sferturi (ora 10,30—12,30), 
directe semifinale și întîlniri pentru 
locurile 5—6 (ora 13—15), întîlniri
pentru locurile 3—4 și 5—6 (ora
15.30— 17,30) și finala (ora 19—21) la 
floretă femei echipe.
• Tenis : semifinale simplu femei 

și dublu bărbați, dublu femei turul 
(ora 9—12 și 14—19).

DUMINICĂ, 26 iulie

platformă femei (ora 10

grupe eliminatorii tu-
8,30—10,30), II (ora 
III (ora 14,30—16,30) la 

eliminări directe 
eliminări

II

m liber băieți serii și ștafeta 4x100 
m liber femei serii (de la ora 10), 
400 m mixt băieți finală 400 m mixt 
femei finală și 800 m liber 
finală (de la ora 18).
• Lupte : meciuri în cadrul 

turor categoriilor (10—12,30) și 
lele la categoriile 48, 57, 68, 82 și 100 
kg (17,30—20).
• Polo : meciuri in cadrul turne

elor finale.
C Sărituri : platformă bărbați pre

liminarii (10 și 17).
• Scrimă: eliminări directe sfer

turi (12—14). eliminări directe semi
finale și întîlniri pentru locurile 5—6 
(14—16), întîlniri pentru locurile 3—4 
și 5—6 (16—18) și finala (19—21) la 
sabie echipe.
• Tenis : semifinale la dublu mixt 

(10—12), finale simplu femei și dublu 
bărbați (14—19).

© Volei : reuniuni finale (cu înce
pere de la orele 9 și 15).

femei
tu- 

fina-

• Atletism : maraton, înălțime fe
mei finală (18,00), 800 m (b) finală, 
suliță băieți finală (19), 800 
nală (19,15), ștafeta 4x100 m 
nală 
finală 
finală 
finală 
(20,15),
• Baschet : turneul final 

locurile 1—6 la Palatul Sporturilor și 
Culturii, turneul final pentru l<»?urile 
7—12 in sala Rapid, turneul final 
pentru locurile 13—18 la sala Politeh
nica și turneul final pentru 
19—24 la sala Progresul, 
culine programate 
și 20.

• înot : 200 m
200 m liber băieți , 
femei serii, 100 m spate băieți serii 
(de La ora 10), 200 m liber femei fi
nală 200 m liber băieți finală. 100 m 
spate femei finală, 100 m spate bă
ieți finală (de la ora 18). ,

• Lupte : meciuri în cadrul tuturor 
categoriilor (10—12,30 și 17,30—20).

• Polo : meciuri in cadrul turne
elor finale.
• Sărituri : platformă femei finale 

(de la ora 17).
• Scrimă : grupe eliminatorii tu

rul I (9—11). turul II (11,30—13,30), și 
III (14—16) la sabie echipe, elimi
nări directe și recalificări (15—18) și 
finala (19—21) la spadă individual.

• Tenis : semifinale la simplu băr
bați și dublu femei, turul IV la dublu 
mixt (14—19).
• Volei : meciuri în cadrul turne

elor finale în sălile Floreasca, Di
namo. Olimpia si Agronomia, 
unile încep la orele 9 Si 15.

MARȚI, 28 iulie

(19,30), ștafeta 4x100 :
(19,40), ștafeta 4x400 
(19,50). ștafeta 4x400 
(20). 3 000 m femei 
5 000 m-finală (20,30).

m (f) fi- 
băieți fi
rn
m
m

femei 
femei 
băieți 
finală

pentru

la

liber 
serii,

locurile 
Jocuri mas- 

orele 16. 18,

femei serii,
100 m spate

Reuni-

LUNI, 27 iulie
pentru 

_______ , _ la Pa
latul Sporturilor (1—6 m și 1—4 f.), 
sala Rapid (7—12 m și 5—8 f), Poli
tehnica (13—18 m și 9—12 f) si Pro
gresul (19—24 m și 13—16 f) progra
mate la orele 10 — 12 — 16 — 18 
și 20.
• înot : 400 m mixt băieți serii, 

400 m mixt femei serii, ștafeta 4x100

• Baschet: turneele finale 
echipe feminine și masculine

® Baschet : meciuri în cadrul tur
neelor finale feminine și masculine.

® înot : 200 m fluture femei serii, 
200 m fluture băieți serii (de la ora 
10), 200 m fluture femei finală 200 
fluture băieți finală, ștafeta 4x100 
liber femei finală, ștafeta 4x100 m 
ber băieți finală (de la ora 18).

• Lupte : meciuri în cadrul catego
riilor 52. 62 74. 90 si +100 kg
(10—12,30) și întîlniri finale în 
acelorași categorii (17,30—20).
elor

m 
m 
H-

Polo : meciuri în cadrul 
finale.
Sărituri : platformă băieți

cadrul
turne-
finale

(17).
rul I (9—11), II (11,30—13,30). și III 
(14—16) la spadă echipe.
• Tenis : finală dublu mixt (9—11). 

finale simplu bărbați și dublu fete 
(14—19).
• Volei : reuniuni finale (cu înce

pere de la orele 9 și 15).

Scrimă : grupe preliminare tu-

MIERCURI, 29 iulie

g

g

în cadrul tur-
(15 — 17 — 19
și Culturii. 14 

Rapid. Politeh-

• Baschet : meciuri 
neelor finale masculin 
la Palatul Sporturilor 
— 16 — 18 la sălile 
nica și Progresul.

• înot : 400 m liber băieți serii. 
400 m liber femei serii, ștafeta 4x100 
m mixt băieți serii, ștafeta 4x100 m 
mixt femei serii (de lă ora 10), 400 m 
liber băieți finală. 400 m liber Zmei 
finală, ștafeta 4x100 m mixt băieți fi
nală, ștafeta 4x100 m mixt 
finală (de la ora 18).
• Scrimă : eliminări directe 

turi (10—12) eliminări directe

femei

sfer- 
semi- 

finale și întîlniri pentru locurile 5—6 
(12,31)—14,30). întîlniri pentru locurile 
3—4 și 5—6 (15—17), finala (18—20) la 
spadă echipe.

O Volei : ultimele meciuri 
uniunilor finale.

JOI, 30 iulie
• Festivitatea d<- închidere 

de-a Xl-a ediții a Jocurilor 
diate Universitare — 4
„23 August".

g

g

ale re-

a celei 
Mon- 

stadionul
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SPORTIVII UNIVERSIADEI
DUPĂ PREGĂTIRI INTENSE-ÎN

Cu h-aîne noi, modeme, sta
dionul „23 August" este gata 
să-și facă o intrare spectaculoa
să în circuitul atletismului in
ternational. Va găzdui, începind 
de marți, cel mai frumos con
curs atletic al anului, un con
curs cum publicul bucureștean 
de atletism, mai tînăr sau mai 
virstnic, nu a avut niciodată 
prilejul să vadă pe vreun sta
dion românesc. Atletismul do
mină afișul Universiadei. așa

m — 20,36) și Cliff Willey (400 
m _ 44,70), sovieticii Aleksandr 
Aksinin (campion olimpic la 
ștafeta 4x100 m). Vladimir Mu
raviov (200 m) șl Viktor Mar
kin (campion olimpic la 400 m), 
portoricanifl Jesus Cabrera (9,9 
și 20,0), polonezul Leszelf Du. 
nccki sînt vedete de notorietate1 
mondială.

Primii au venit la București 
atleții americani. Stăm de vor
bă, la antrenamentul de vineri

Atleții 
Carter

americani la antrenament pe Stadionul tineretului: Mike 
(greutate), Jeff Phillips (200 m) Ji Larry Cowling, ală

turi de antrenorul Dean Hayes (dreapta).
face, de fiecare dată, la 
mare competiție poli-

cum o 
oricare 
sportivă.

Cîteva probe, cite va nume 
mari retin in mod deosebit 
atenția. Nu le putem aminti, In 
«cest spațiu, pe toate. Le veți 
vedea, între 21 și 26 iulie, pe 
stadionul „23 August". Să ale
gem. totuși, cîteva 
misiuni. Prima este, 
săritura cu prăjina, unde 
dimir Poliakov și Thierry 
neron pregătesc un duel 
mare înălțime. Konstantin 
kov, Philippe Houvion și 
Olson nu sînt însă dinainte în
vinși. Sprintul masculin oferă 
un buchet de mari 
Americanii Mei Lattany 
m — 10,06), Jeff Philips

mari pro- 
desigur, 

Vla- 
Vig- 

la 
Vol- 
Bili

talente. 
(100 
(200

TRAMBULINEI
Activitate intensă la bazi

nul de la Ștrandul tineretului. 
Rind pe rînd, săritorii din cele 
18 țări participante efectuează 
orele de antrenament, fiecare 
căutind să se acomodeze dt 
mai bine cu condițiile de con
curs, să fie în cea mai bună 
formă, luni dimineață, la ora 
•tartului. Aproape în fiecare lot 
figurează sportivi care au în- 
•crise in palmares numeroase 
succese internaționale, ceea ce 
face ca săriturile să se bucure 
de atenție. Printre sportivii de 
renume, se află, desigur, re
prezentanții U.R.S.S.. campio
nul olimpic Aleksandr Portnov 
șl colegul său Vladimir Aleinik, 
medaliat cu bronz la Montreal 
și cu argint la Moscova, deți
nător al titlului de campion 
mondial universitar la platfor
mă. Cum, de asemenea, șl Ol
ga Dimitrieva, Irina Sidorova 
(trambulină). Liana Totadze — 
locul 3 la J.O., Elena Matu- 
șenko (platformă) sînt cotate 
printre favorite. Antrenorul cu
banez Fernando Guerra nu pri
didește cu indicațiile. „Dorim 
«a sportivii noștri să evolueze 
și la București pe măsura posibi
lităților" — ne spune. Cu un 
bogat palmares se prezintă la 
start Milqroș Gonzales (cam
pion național, locul 4 la „Cupa 
mondială" 1981), Rolando Ruiz 
(multiplu campion național, 
medaliat cu argint la J.M.U. 
1977 și 1979, locul 4 la Jocu
rile panamericane) și Enrique 
Cortina (campion național), spe- 
rlnd ta noi succese. Pînă a- 
tunci. Insă, antrenamentele con- timiA .

Em. FÂNTANEANU j

dimineața, eu antrenorul-sef al 
delegației atleților, Larry Ellis, 
cel care l-a descoperit șl l-a 
pregătit pe faimosul Bob Bea
mon în perioada ctad record
manul mondial al săriturii in 
lungime era junior. 11 rugăm 
să ni-i prezinte pe cei trei 
lideri ai sprintului. „Mei Lat- 
tany este o mare promisiune. 
Poate alerga „suta" în mai pu
țin de 10 secunde. Phillips este, 
probabil, cel mai bun sprinter 
alb din S.U.A. în ultimul dece-

iar Willey, după numai 
cîteva curse de 400 m, a ajuns 
la... 44,70". Alte valori T „ 
lori sînt multe. 31 dintre . 
aproape 70 de atlet! afla ți 
București au făcut parte din 
echipa națională pentru meciul 
cu U.R.S.S. de la Leningrad. 
Notați-i totuși pe Willie Banks 
(triplusait), Tony Campbell și 
Larry Cowling (110 m.g.), Mike 
Carter (greutate), John Gre- 
gorek (3 060 m obstacole), Da
vid Lee (400 m.g.), Doug Pa
dilla (5 000 m) Jim Spivey 
O 500 m), Tyke Peaopck și Leo 
Williams (înălțime)".

„.Pe pistele Bucurestiului va
lori întîlnești. de fapt, la tot 
pasul ;$i în delegația R.P. Chi
neze (Zhu Jianhua — înălțime, 
Liu Yuhuang — lungime, Zhou 
Zhenxiăn — triplusait. Zheng 
Tahzen — Înălțime), și în cea 
a Poloniei (Boguslaw Maminski 
— 3 000 m obstacole, Mariusz 
Trzepizur — înălțime, Lucyna 
Langer și Elzbieta Rabstyn — 
100 m.g., Ursula Kielan — 
înălțime), a Japoniei (Jun-ichi 
Usui — lungime), a RD. Ger
mane (Martina Stenk — 200 m, 
Helma Knorseheidi — greu
tate)...

Sîmbătă și în zilele ptnă la 
Btairtul probelor vor veni noi 
stele : echipa U.RJS.S. (cu Lud
mila Kondratieva, Natalia Bo- 
cina. Irina Nazarova, Giana 
Romanova, Galina Savinkova, 
Aleksandr Demianuk, Ghenadi 
Valiukevici, Dainis Kula etc.), 
a Italiei, cu Sara Simeon! *1  
Gabriela Dorino, a R.F. Ger
mania cu Gerd Nagel (2,31 m 
la Înălțime) și Klaus Ploghaus 
(80,56 m la ciocan). Alături de 
vedetele noastre, Anâșoara Cuș- 
mir, Vali Ioneseu Bau Florența 
Crăciun eseu, ei vor oferi pu
blicului bucureșteen un specta
col de mare calitate. O adevă
rată .„săptămînă de vis" a at
letismului...

Vkteimir MORARU

ÎN PISCINĂ, PE FIECARE CULOARJ

UN RECORD!
1 Recordmani și campioni olim
pici, recordmani și campioni al 
hunii șl ai conltimenhulul și ală
turi de el, alți înotăltori aflați în 
top-urrHe celor 24 de probe In
dividuale — iatl ce vom putea 
urmări, timp de opt rile, la pis
cina „23 August". Ediția din 
acest an. a Universiadei pro
gramează cefl. mad interesant con
curs de înot din istoria compe
tiției Si în mod sigur că în sea
ra zilei de 29 Iulie, tabela re
cordurilor universitare va avea 
cu totul alte nume și reziufltate.

Ieri s-au perindlajt prin bazinul 
de concurs mai toate vedetele 
înotului universitar. Primii au 
fost chiar sportivii din S.U.A., 
un ii dintre protagoniștii întrece
rilor. Nu am mai Intfllnit prin
tre ei ,copil minune", ca la ul
tima ediție a „mondiad-eflor". Bă
ieții și fetele sdnt în pragul ma
turizării, ceea ce nu U Împiedi
că însă să înoate ca niște mo
torașe bine reglate. Urmăirim, pe 
rînd. pe Chris Kirchner, Andy 
Schmidt, Bill Paulus, Nick Ne
vid șl alți uriași (media de 
înălțime depășește 1,90 m). Ne
Impresionează prin ușurința a- 
luneeărli, tehnica aproape per
fectă a mișcării brațelor. Aten
ție, recordurile la cnaul și flu
ture sint în mare pericol I Fetele 
înoată aproape la fel de repede. 
Kim ' Ltoeham, recordmani a 
lumii, face repetări aproape în 
același tempo japonezii de
pe culoarele alălturate. O căutăm 
cu insistență pe Sue Walsh, cam
pioana spatisteler, principala ad
versară a lui Carmen Bunaciu, 
atit la 100 m cît și la 200 m 
spate. NI se spune că este în 
formă bună șl foarte aproape 
de recordurile țării sale. Jill 
Sterkel sprin.tează fantastic; cote 
capabilă de rezultate în tur de 
56,0.

l-am urmărit cu atenție șl pe 
sportivii sovietici, venițl la Bucu
rești cu un k>t foarte puternic. 
Punctele lor forte: Serghei Fe
senko, campion olimpic la 200 m 
fluture șl Aleksandr Kaev (me
dalie de argint ia J.O. în pro
ba de 1500 m), capabil să atin
gă cede 15 minute în. jnarato- 
noî- celor 15 suta, O adevărată 
revelație — brasul Iul Aleksandr 
Fedwrovskl șl Ghenadi Utenkov 
pentru care • lungime parcursă

in 30—31 de secunde pare na 
simplu divertisment I

Peter Szmidt, recordman uS în
miii la 400 m liber fi Graham 
Smith, eix-recordmanul mondial 
la 200 m mixt stat talerii „plu
tonului" (foarte numeros) cana
dian. aflat ta formă excelentă. 
Stall foarte încântați, ca șl Nancy 
Gar-apick, Cheryl Gibson, Claus 
Bredschneider de calitatea bazi
nului șl speră ta rezultate de 
mare valoare.
' Rtad pe rtad, după un program 
foarte riguros, avtad tn vedere 
marea afluență, au intrat ta apă 
fi „delfinii" japonezilor, *1  bra- 
sista chineză Liang Welfen, șl 
cel doi „canguri" de la Antr,- 
Graham Brewer șl Bon McKeon, 
adversari de temuit pentru crau- 
Eștll americani.

Cel din jurul pfectad • urmă
resc cu atenție șl pe Carmen 
Bunaciu, purtătoarea marilor spe
ranțe ale tacitului românesc In 
această competiție de amploare. 
Nu are declt un ' singur gtad: 
locul I șl un nou record.

Adrian VASIUU

ÎNALTA MĂESTRIE A GIMNASTICII
După aproape • săptămtnă de 

antrenamente ta căli ale cluburi
lor sportive bucuireștene — ta 
perioada 13—ta iulie echipele și 
sportivii indlviiduall participanțl 
la UnlverBladă l-au pregătit la 
Dinamo, Stadionul tineretului șl 
ăa aala Clubului sportiv școlar 
nr. 3 —, iată că ieri după-amia- 
ză, conform regulamentului de 
desfășurare a tatreceril, gimnastil 
«tu fost primii, care au inaugurat 
ta mod «ficlal antrenamentele la 
Palatul aporturilor, aooto unde 
luni va avea toc șl concursul ge
neral al echipelor masculine par- 
ttripaiite ta cea de-a xi-a edi
ție a Jocurilor Mondiale Univer
sitare. La aceleași ore șl fa a- 
eefeașl grupe care au fost alcă
tuite pentru concursul general 
de luni, taceptod de ta ora 19 
șl pînă la 20^, echipele șl gim- 
naștll individuali au efectuat pro
gramul de exerciții biber alese ta 
toate cele șase aparate.

La alcătuirea grupelor a-a ți
nut seama — așa cum ee proce
dează ta orice mare competiție 
—■ de rezultatele obținute la pre- 
eedentele ediții ale Universiade
lor, astfel că pe fanroriți, gim- 
aaștii <Mn Uniunea Sovietică, 
B. P. Chineză, Bomânia, Canada, 
Balta și Mexic (a absentat doar 
echipa Ungariei, care oosește azi 
după-amlază), l-am urmărit ta 
reuniunea de seară șl nu de pu
ține ori am avut, din nou, con
firmarea autenticei valori a mul
tora dintre gtamaștli prezențl ta 
aceste zile la București. Șl a- 
ceasta, pentru Că ruri Korolev, 
«nul din fruntașii recentelor 
campionate europene de la 
Roma, Li Yucjtu, câștigătorul 
„Cupei mondiale" la paralele ta 
1980, la Toronto, Ktrrt SziJller, 
multiplul campion al țării noas
tre și medaliat cu argint la cal 
cu minere la C.F, de ta Roma, 
Peter vidinar, cel mal valoros 
component al echipei statelor 
Unite (campion absolut al S.U.A. 
ta I960), au făcut din plin do
vada talentului șl pregătirii tor, 
prezentând exerciții de ridicat 
nivel tehnic șl spectacular, care 
cu siguranță vor Întruni, șl luni, 
adeziunea unanimă a publicului 
spectator. Campionul ultimelor 
două ediții ale campionatelor 
europene, la cal cu minere, gim
nastul ungur Guczogy Gyftrgy, 
va fi șl prezent hani la Pa
latul sporturilor, dar eă va sosi 
ta Capitală abia ta cursul zilei 
de azi.

Pentru astăzi, staibătă 18 iulie, 
ta Palatul aporturilor stat aștep
tate gimnastele care, la fel ca șl 
băieții, vor efectua un antrena-

ment oficial, la orele șt ta com
ponența pe grupe care va ac
ționa șl ta concursul de marți 
după-amlază. Le vom urmări cu 
mult interes pe Nadia Comă- 
neci, liderul Incontestabil al e- 
chipei noastre studențești, pe 
Emilia Eberle, Modica Dunca, 
Dumltrița Turner șl vom fi 
bucuroși să constatăm că ultima 
■ăptămtaă a fost folosită din 
Pita pentru aducerea ta forma . 
maximă a fetelor noastre, de la 
care așteptăm o evoluție valo
roasă în concursul oficial, cu un 
frumos buchet de medalii. Echi
pa sovietică are ta fruntea sa 
pe binecunoscutele campioane 
Maria Filatova șl Stela Zaha
rova, care acum un an evoluau 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova ta echipa Uniunii Sovietice 
medaliată cu aur. Din formația 
R.P. Chineze se remarcă, prin 
valoarea dovedită ta concursuri 
anterioare, Zhu Zheng, clasată pe 
lacul 3 la paralele la „Cupa 
mondială" de la Toronto șl cam
pioană absolută a R. P. Chineze 
Pe 1979. Să menționăm, de ase
menea, că grupa de elită a În
trecerii feminine, deci șl a an
trenamentului oficial de astăzi, 
este alcătuită din următoarele 
echipe : România, UJ1AA., BJ>, 
Chineză șl S.UA

Constantin MACOVE1

FAVORITELE TURNEELOR DE VOLEI
O mare parte dintre cela M de 

echipe de volei care sl-au anun
țat participarea la Universiadă au 
td sosit, efectuînd antrenamente 
In sălile special afectate (zece) 
șl ta cele pentru concurs (4). 
Firește, favoritele întrecerii au 
fost urmărite cu deosebită aten
ție. în afara reprezentantelor 
noastre, prezente la pregătire atit 
dimineața cit si după-amlaza ta 
sălile Floreasca (băieții) si. res
pectiv, „23 Aguust" (fetele), e- 
ehipele feminine ale Japoniei, 
Cubei. 8.UA., B.P. Chineze an 
stîrnit un viu Interes. acestea 
numărtndu-se printre protagonis
tele competiției. în sala ..Agro
nomia", de pildă, ieri japonezele 
au Impresionat prin frumusețea 
exercițillor efectuate ta cadrul 
unui antrenament început prta- 
tr-o încălzire „yoga", continuat 
cu exerciții lzometrice, ștafete si 
sprinturi și axat apoi pe capi
tole ale locului. „Este uimitoare,

remarca arbitrul tjrgumureșeain 
L. (.run. viteza da mișcare șl 
execuție, virtuozitatea ridlcătoa- 
rel-ooordonatoaire. traiectoria joa
să a paselor șl varietatea combi
națiilor. Va fi o echipă eu în
dreptățite pretenții la una din 
treptele podiumului..." Intr-ade
văr, studenta ta litere Nameka- 
wa, cele ta educație fizică Mltsu- 
ya, Hasegawa, Owada șl cele
lalte stat decise să plece de la 
București cu o medalie™ La rln- 
dul tor. americancele au impre
sionat prin talie si prin fejeri- 
tate ta execuția procedeelor teh
nice, tor cubanezele, cu interna
ționalele Imllcls Tellez. Ana 
Garcia, Ana Ibis Diaz. Josefina 
Capote, Lacllla Urguellcs s-a., 
dovedesc că titlul de campioane 
mondiale. cucerit ta Leningrad, 
se justifică prin calități fizice si 
tehnice remarcabile.„

P Awelxin BREBEANU

Unul 
se va 
ga dur 
Bucura 
zenite 
prograr. 
foarte t 
tă edlti 
tor de 
me bini 
tul spot 
deseori 
lor rati

mă,, e 
Cine dir 
nu-1 cu 
Mersesia 
chiar de 
Fatkulin 
(82 kg), 
pe camt 
<57 kg) 
Dar list; 
internați 
gă. Pe . 
Miadeno’ 
kg), cu 
«8 kg), 
guru! J.
A. Miya
B. Wroc 
rlcanul . 
greco-ron 
lev «8 k 
V. Atana; 
J. Bauhal

In drum i 
la dreapta 
cia fi Mar

IERARHIA LA POLO SE POa
Nu am tatflnlt zilele acestea 

om care la contactul cu piscina 
de dimensiuni olimpice de ta Di
namo să nu aibă o exclamație 
de admirație. Impresionează to
tul. cadrul natural. construcția 
admirabilă, albastrul imaculat (a- 
proape ireal) al apel. Piscina va 
găzdui un eveniment sportiv ex- 
centional : turneul de nolo din 

_ cadrul Universiadei ’81. care pare 
destinat unul mare succes.

„Universitarii" americani, cam
pionii ta exercițiu (Mexico 1979), 
au venit cu intenția mărturisită 
de a-si apăra titlul cu toată e- 
nergla. tn genere. poloistli nu 
sint Derformeri ai probelor cla
sice de tnot, calitățile ior sint 
altele ; americanii fac o excep
ție de la regulă, ca să sbunem 
asa : el au ta formație un me
daliat olimnic (argint) de la 
Montreal, pe Tim Shaw, cel care 
ta 1975 fusese decretat „înotăto
rul anului". Și poloistli sovie-

tlci speră 
El au In i 
naze (fiul 
anilor ’50).
Si mexicanii 
chinezii, ta 
asa cum ne 
deral Anato 
ales iugosla 
ce ? Pentru 
opt dintre t 
echipa care 
tele europen 
Gopcevici ș. 
marele antr 
caracterizeaz 
surprinzător 
vitatea lor. 
combinații". 
„Stat maești 
ne spune toi 
la maximum 
ristică". Ce 
această com; 
LOC INTRE

Echipa feminină de volei a Canadei, la antrenai 
dimineața, in sala Agronomia.

S.UA
8.UA
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onean 
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iazava 
!) sau 
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mume 
i lun- 
rii M. 
ov (68 
svarria 
), un- 
onezul 
onezul

ame- 
— la 

lanku- 
î8 kg), 
ndezul 
di R.C.

Fonseca (74 kg) șl JR. Garcia 
(57 kg), sovieticii A. Sandau (48 
kg), A. Beloglazov (57 kg), M. 
Karaciura (68 kg). M. Magome
dov (100 kg) etc.

Turrueul international al Româ
niei. încheiat luma trecută la 
Brașov, a scos în evidentă noi 
pretendent! la pozițiile fruntașe. 
Trei dintre reprezentanții S.U.A.. 
J. Azevedo (57 kg), D. Shuler 
(82 kg) si M, Evans (100 kg), 
care au lăs-at o excelentă impre
sie (au cîstigat concursul, in- 
vingîndu-i pe A. Neagu — 57 kg 
Si V. Puscașu — 100 kg), se nu
mără printre participant!! la tur
neul de la București.

Așadar, concursul luptătorilor 
student!. găzduit de patinoarul 
„23 August* 4. începind de luni, 
reprezintă o întrecere de nivel 
valoric ridicat, în care învingă
torilor nu le va fi ușor. Aceasta 
este si părerea antrenorului eme
rit Ion Corneanu, care ne-a de
clarat : „Turneul nu va fi de
loc ușor. Există foarte multi 
sportivi care «-au impus si m 
alte mari competiții Internationa
le și. firește, vor lupta și acum 
pentru medalii. Surprizele cele 
mai mari vin însă de La spor
tivii necunoscuți, cei care au 
făcut progrese mari și acum lup
tă pentru afirmare...*.

Mihai TRANCA

să acopere tot 
destinate antre- 
vederea Jocu- 

Universitare :

„Gigantii" sportului, baschet- 
balistii. încep 
mai mult sălile 
namentelor în 
rilor Mondiale
Giulesti, Politehnica (sala ve
che). ele liceelor „I. L. Cara
giale". ..Ion Neculce", Indus
trial M.I.U.. Industrial P.T.T. și 
Industrial nr. 28. Ieri diminea
ță. în cocheta sală a liceului 
„N. Tonitza" i-am văzut la an
trenament pe componentii echi
pei Braziliei. Inalti. solizi, teh
nici. sportivii brazilieni impre
sionau prin gabarit. îndemînare 
si precizie în aruncările la coș, 
Jose Bartos, conducător al lo
tului de baschet, ne-a declarat: 
„Formația braziliană tinteste un 
Ioc fruntaș. Iar valoarea repre
zentativei universitare o îndrep
tățește să spere la realizarea 
telului". Noi vom adăuga că 
Brazilia a fost întotdeauna o 
..forță" a baschetului mondial, 
în acest sens performantele an
terioare fiind elocvente : două 
titluri de campioană a lumii, 
unul de campioană mondială 
universitară, vicecampioană 
mondială Ia juniori.

Dealtfel, valoarea ridicată a 
echipelor de baschet, masculine

si feminine, care vor lua parte 
la Întrecerile Universiadei este 
recunoscută. în primul rînd Prin 
faptul că reprezentativele care 
au cucerit, de-a lungul anilor, 
titluri de campioane olimpice si 
ale lumii, au fost formate. In 
proporție majoritară, din ștu- 
denti. Cele mai concludente e- 
xemnle ne sînt furnizate de cele 
mai bune formații : U.R.S.S. 
(un titlu olimpic, două mondiale 
la băieți, două titluri olimpice, 
cinci mondiale la fete). S.U.A. 
(opt titluri olimpice si unul

Încă de pe peronul Gării de Nard — poartă de intrare im
portantă a Capitalei — urarea de bun venit ii intimpină 

pe participanfii la Jocurile Mondiale Universitare

A

e de antrenament, tenismanii noștri (de 
Florin Segărceanu, Laurențiu Bucur, Lu- 

însoțiți

namente băieții noștri, iar 
courts-ul nr. 2 au venit

de antrenorul Aurel Segărceanu.

FICA
tat bun. 
Meșveni- 
oloist al 

Kenesz, 
uillar. gi 
5. dar — 
norul fe-
— „Mai 
ezii*.  De 

vin cu 
parte din 
am p io na- 
it : Rojc, 
de însuși 
viei. Ce-i 

rapid, 
ru masi~ 

multe 
ubanezil ? 
aatacului, 

folosind 
caractc- 

nostri In 
să ? ..UN 
PATRU !«
MACHI

Rachete șl echipament de 
toate tipurile, dialoguri în nu
meroase limbi ale globului, o 
zgură de un roșu aprins, invi- 
tîndu-te, parcă, la joc — a- 
ceasta ar fi, redată telegrafic, 
atmosfera din parcul Progresul, 
cu două zile înaintea startului 
Întrecerilor de tenis. Pe „cen
tral*  își fac ohișnuitele antre-

pe. 
la 

pregătiri tenismanii din Marea 
Britanie... Iubitorii tenisului vor 
citi abia in ziarul de luni care 
dintre tenismanii-studenți ai lu
mii var fi desemnați drept fa- 
voriți, unul dintre criteriile du
pă care se poate judeca forța 
unei întreceri de tenis. Dar este 
de presupus că dintre „capii de 
serie" nu pot lipsi deținătorul 
titlului In proba de simplu Ia 
ediția mexicană a Universiadei, 
sovieticul Vadim Borisov, în
cununat, anul trecut, și cu trei 
titluri la campionatele europe
ne ale amatorilor. Iată și alte 
cîteva nume care, după opinia 
noastră, aspiră la locuri cît 
mai bune : Nandan Bal (India), 
Florin Segărceanu și Andrei 
Dîrzu (România), Jirl Granat și 
Miroslav Lacek (Cehoslovacia), 
Aleksandr Zverev (U.R.S.S.), 
Thomas Emmrich (R. D. Ger
mană) — la masculin ; Virgi
nia Raziei și Lucia Romanov 
(România), Evghenia Eliscenko 
(U.R.S.S.), Ana-Maria Fernan
dez (S.U.A.), Yu Liqiao (R. P. 
Chineză) — la feminin. Să aș
teptăm, Insă, pînă luni, cînd 
se var face primele schimburi 
de mingi.

Baschetbaliștii brazilieni — in 
exercițiu sub coș — țintesc un 

loc fruntaș
la băieți, trei titluri 
la fete) si Iugoslavia 
olimpic si două titluri 
la băieți). Lupta Pcn-

Ion GAVRILESCU

CALCULE IN TABĂRA SCRIMERILOR

mondial 
mondiale 
(un titlu 
mondiale ___ ___ ,
tru locurile fruntașe se anunță 
pasionantă, mai cu seamă la 
fete unde, alături de selecțio
natele U.R.S.S. si S.U.A.. au 
mari sanse la locurile fruntașe 
(prin acestea întelegind pe cele 
de pe podiumul de premiere)

Canadei. • 
Chineze. 
Poloniei.

echinele Bulgariei. 
Cehoslovaciei. R. P. 
Cubei. Iugoslaviei. 
Ungariei si României.

Dumitru STANCULESCU
Fotografii de Dragoș NEAGU, 
Ion M1HĂJCA și Vosile BAGEAC

de vineri

La „Steaua", în eleganta sală 
rezervată „mușchetarilor", pre
gătirile pentru startul în Uni
versiadă înregistrează o ca- 
dență sporită. La drept vorbind, 
pentru cele mai multe dintre 
delegațiile sosite la București, 
ele au intrat in... linie dreaptă. 
Acomodarea s-a încheiat, acum 
încep calculele, întrebarea : eu 
ee șanse vom urca, de luni, pe 
planșele de la sala .,23 Au
gust" ? frămîntă pe fiecare...

Atilio Fini, consilierul tehnic 
al forului italian de scrimă 
consideră că toți sportivii cu 
care a făcut deplasarea ia 
București sînt în măsură să ob
țină medalii. Noi anticipăm 
perspective pentru podium mai 
ales floretiștilor, cvartetului 
Angelo Scuri (bronz la Cler
mont-Ferrand, la ultima ediție 
a C.M.), Mauro Numa, Andrea 
Borella și Fredcrico Cervi. La 
ultimele antrenamente toți cei 
patru au făcut o adevărată de
monstrație de virtuozitate.

Masiva delegație a scrimeri- 
lor sovietici a lucrat (depășind 
de fiecare dată „porția" de 
pregătire), sub conducerea an
trenorului emerit Vladimir A- 
lcksandrevici Ganson. Și în a- 
cest caz floreta masculină con
stituie punctul forte, cu Vladi
mir Smirnov (campion olimoio 
și mondial) și Aleksandr Ro- 
mankov. fost dublu campion

mondial Ștafeta Valentinei Si
dorova au preluat-o Larissa 
Țagaraeva si Anna Dumitren- 
ko. Cum este de așteptat, Pas
cale Trinquet va emite și ea 
pretenții (îndreptățite) la fi
xarea ierarhiilor. Din aceeași 
delegație reține atenția prezen
ța lui Aleksandr Mojaev, me
daliat cu argint la Clermont- 
Ferrand, decis acum „să mal 
urce o treaptă pe podium", cum 
ne-a dat să înțelegem antreno
rul Ganson. în schimb, lotul sa- 
brerilor pare cel mal., cuminte, 
fiind și cel mai tînăr (Andrei 
Alșan, Aleksandr Nikisin, Igor 
Lukacer, Serghci Kazakin).

Fostele gazde ale ediției pre
cedente a Universiadei, sporti
vii mexicani nutresc speranțe 
la poziții pe podium, Îndeosebi 
prin viitorul inginer din Gua
dalajara, Francesco Torres ; un 
fel de.„ Kuki al nostru, subtil, 
inteligent, cu o remarcabilă 
mobilitate.

Calcule fac în aceste zile di
naintea startului și i 
polonezi (sabrerul 
Wodke șl-a manifestat 
de a repeta „aurul" 
C.M.), cei unguri (mai 
china de sabie) si multi alții 
pentru care Universiada ar pu
tea să însemne o bună șansă 
de afirmare...

scrimeril 
Dariusz 

: dorința 
de la 
ales e-

Tiberiu STAMA

Ultimele zile'. Ultimele 
are. Capitala României so
cialiste așteaptă cu înfri
gurare marele start.

Autocarele cu sportivi in 
drum spre antrenament 
taie Bucureștiul ca o șta
fetă. Traficul e modificat, 
ici și colo, astfel incit în
tre momentul plecării din 
„Sat" și desprinderea de 
pe blocul de... start să se 
scurgă doar numărul 
minute prevăzut.

Frumosul afișai 
siadei e un decor 
pe toate marile 
Trecătorii se surprind cri
tici de artă. Atrăgătoarea 
semi-hiperbolă a „U“ -ului 
e interpretată ca un mag
net natural pentru studen
ții sportivi din lumea în
treagă. Cele cinci stele de 

sînt, 
spre

de

Univer- 
obișnuit 

artere.

pe bolta albastră 
pentru unii, stelele 
care ajungi „per aspera' 
Pentru alții, albul stele
lor, care a luat locul cu
lorilor reprezentind con
tinentele, e o idee mai ge
neroasă, pentru că nu face 
decit să sublinieze purita
tea acestei întreceri a tine
reții—

Școlarii, care umplu 
locurile din preajma sta
dioanelor și sălilor, au fi 
început să povestească U- 
niversiada în— 
mieră. Așa am aflat 
înotător american 
înotat ieri 50,6 la 
ore după coborîrea 
avion... Povestitorul 
știa prea exact 
„Ceva cu Chris...“. 
tatorul nostru de 
avea să confirme 
manța. înotătorul 
mește Chris Kirchner,

avanpre- 
că un 
ar fi 
cite va 

din 
nu îi 

numele. 
Comen- 
natație 
perfor- 
se nu- 

e 
student in Texas, s-a năs
cut în orașul Solon, din 
Ohio— Un student venit să 
M ia la trintă cu Spitz fi 
cu Montgomery, la doi

a-
la 
la 
e-

pași de patria lui Solon Și 
a Olimpiei...

Au început ofertele de 
schimb. „Dau două bilete 
la finala de volei pentru o 
finală de baschet". Se 
constată o bruscă creștere 
a cererii de bilete de po
lo. Se spune că neaștepta
ta convertire a lui Tim 
Shaw nu e străină de 
ceastă creștere.

Dilemă mare in colț, 
Liceul Racoviță, în cap 
Vatra Luminoasă. Doi
levi zic : „dacă ne așe
zăm ■ la a doua, pe unde 
ies fotbaliștii, prindem 
prăjina de la cîțiva me
tri, dar pierdem toate so
sirile la alergări. Cum să 
renunți, însă, la prăjină, 
mai ales dacă se lungește 
pînă noaptea, ca de obicei, 
și nu mai ai nevoie de 
blitz la aparatul de foto
grafiat, pentru că bate de . 
sus lumina reflectorului 
de la vechea tabelă de 
marcaj ?“ („Cea nouă — 
tot vorba racomțenilor —■ 
e deasupra peluzei de la 
poarta în care Dobrin a 
dat golul cu boltă în me
ciul cu Ungaria").

...Ieri dimineață, pe la 
11, un grup de vreo 20 de 
crosiști alergau prin fața 
„Magazinului tineretului", 
de pe Dorobanți, spre 
Lupoaică, pentru a asista 
la antrenamentul baschet- 
baliștilor, la 
„Iar de acolo, 
mergem și la 
polo"...

In clepsidra 
orele Universiadei au mai 
rămas doar cîteva fire... 
Cîteva fire pînă cînd fla
căra Universiadei va fi 
purtată, în ultimul ei 
schimb, de studenta Nadia 
Comăneci...

„Caragiale". 
încercăm să 
Dinamo, la

care cerne

loan CHHULĂ

BUN VENIT ȘI SUCCES
(Urmare din pag. I)

■ precum si faptul că întrecerile 
sînt deschise studenților, care 
— în marea majoritate a țări
lor — sînt, de regulă, princi
palii performeri, toate acestea 
ne sugerează atît standardul 
superior al „Universiadei "81“ 
cît si efortul deosebit depus de 
organizatori.

Comisia Națională de 
zare a competiției s-a 
pat. de multe luni de 
o mare varietate de _____
ca. de exemplu, amenajarea si 
modernizarea bazelor de con
curs. dotarea acestora cu echi
pamentul tehnic cerut de regu
lamentele federațiilor internațio
nale. organizarea unui primitor’ 
„Sat al Universiadei", instrui
rea carpului de arbitri șl a per
sonalului tehnic auxiliar, asi
gurarea serviciului de transla
tori. montarea unor instalații 
speciale pentru transmisiile de 
radio și televiziune, organiza
rea centrului de presă în carq 
vor lucra sute de ziariști ro
mâni si de peste hotare, pune
rea la punct a serviciilor de 
transport al sportivilor si ofi
cialilor. stabilirea programului 
propriu-zis, asigurarea unor pro
grame de divertisment si cul
tural-educative. a unor mani
festări de artă pentru miile de 
oaspeți ai Capitalei etc. etc. în 
tot acest amplu efort colectiv, 
un important aport l-a qepre- 
zentat munca voluntară depusă 
de mii de studenti. sportivi, ac
tiviști ai mișcării sportive care 
au acționai animați de dorința

Organi- 
nreocu- 
zile. de 
aspecte

l —
de a contribui la succesul „II- 
niversiadei ’81".

Acum, cînd a mai rămas a 
singură zi plnă la ceremonia o- 
ficială de deschidere, imensul 
angrenaj — pentru a cărui pu
nere la punct s-a muncit În
delung si cu meticulozitate — 
este gata să se pună in miș
care. există toate condițiile pen
tru succesul deplin al compe
tiției.

Și cînd vorbim despre acest 
succes ne referim atît la OB
ȚINEREA DE PERFORMANȚE 
VALOROASE, care să contri
buie la creșterea prestigiului 
Universiadelor in contextul com
petițiilor sportive mondiale, cit 
șl la nivelul spectacular, spre 
satisfacția sutelor de mii de 
oameni care vor asista, in cela 
zece zile, la întreceri.

Ne exprimăm, în același 
timp, convingerea că „Univer
siada de vară — București ’81“ 
ișl va atinge din plin șl celă
lalt scop, fundamental, acela 
de a servi la O CÎT MAI BU
NA CUNOAȘTERE ȘI APRO
PIERE, LA LEGAREA DE NOI 
PRIETENII ÎNTRE TINERE
TUL LUMII, ÎN ACEST FEL 
6ERVINDU-SE NOBILA CAU
ZA A PRIETENIEI DINTRE 
POPOARE, A ÎNȚELEGERII 
ȘI COLABORĂRII INTERNA
ȚIONALE, A PĂCIL

Studenții sportivi din Româ
nia «-au pregătit eu atenție 
pentru acest mare eveniment 
al anuluL

Ei sînt animați atit de ambiția 
sportivă de a obține rezultate

cît mai bune pe pista de atle
tism, in bazine, pe planșele de 
scrimă, în sălile de gimnastică, 
volei sau baschet, pe saltelele 
de lupte sau pe terenurile de 
tenis, cît și de dorința de a fi 
gazde prietenoase și ospitaliere, 
în spiritul cunoscutelor tradiții 
românești, pentru colegii lor so
siți de peste hotare.

în edițiile anterioare ale 
„Universiadei", studenții noștri 
s-au făcut de fiecare dată re
marcați, cucerind numeroase 
medalii și contribuind la ni
velul ridicat al competițiilor. 
Avem încredere în compor
tarea lor și la această ediție, 
mai ales că li s-au asigurat 
condiții de pregătire din cele 
mai bune, și sperăm că bilan
țul general cu care delegația 
română va absolvi această edi
ție va fi superior tuturor rea
lizărilor precedente.

Totodată, le urăm „tricolori
lor" ca — alături de sportivii 
de mare renume de peste ho
tare — să contribuie ca cea 
de-a Xl-a ediția a „Universia
dei" să Înregistreze — pe toate 
planurile — cel mai mare suc
ces din Istoria competiției.

Adresăm tuturor participan- 
țflor la marea întrecere spor
tivă mondială care se deschide 
mîine un „BUN VENIT11 plin 
de căldura inimilor poporului 
român și URĂRI DE SUCCES, 
pentru gloria sportului univer
sitar. pentru triumful ideilor de 
prietenie între tinerii din în
treaga lume, de înțelegere și 
pace 1
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I UN SPLENDID SUCCES AL TINERELOR CANOTOARE ROMANCE

<• "La Reșița s-au : 
trecerile finale ale .. 

^juniorilor (11—14 ani) la înot. 
■Iată cîteva dintre cele mal bu-_ ___ ____________... /r e M

încheiat în- 
i „Daciadei"

he rezultate : D. Panga (C.S.M. 
'B. Mare) 1:16,34 — 100 m spa
te ; Iulia Mateescu (C.S.Ș. Plo- 

iîești) 1:14,43 — 100 m spate șl 
2:34,03 — 200 m spate (record); 

.JTamara Costache (C.S.Ș. PI.) 
(4:26,55 — 100 m bras (record) 

1:13,21 — 100 m fluture (re- 
jcord) Ia categ. 11 ani; Mihaela 
feăcuieți (C.S.Ș. Reș.) 1:24,40 — 
&00 m bras 5 Rodica Fie (C.S.Ș. 
®eș.) 2:35,48 — 200 m spate î 
sCristina Domocoș (C.S.M. B. 
ÎMare) 4:43,95 — 400 m liber 
îșțrecord) Ia categ. 12 ani ; Noe- 
anl Lung (C.S.M. B» Mare) 
5:16,65 — 400 m mixt; Corne
lia Gherman 69,08 — 100 m 

■ fluture ; Robert Pinter (C.S.M.
B. Mare) 65,86 — 100 m flu
ture și 61,0 la 100 m liber;

Groza (Crișul) 63,94 — 
liber ; Noemi Lung 

— 200 m spate la ca- 
ani ; I. Follert (C.S.M.

Reș.) 58,84 — 100 m liber ; Ga
briela Baka (C.S.Ș. Reș.) 68,38 
— 100 m fluture ; O. Băcuiețl 
63,46 — 100 m fluture (record) ; 
A. Pătrășcoiu 2:26,07 — 200 m 
fluture ; Cr. Ponta 2:19,19 — 
200 m fluture ; Crenguța Gă- 
lătescu (Lie. 2 Buc.) 2:55,04 — 
200 m bras la categ. 14 ani.

Clasament general : 1. C.S.M. 
Baia Mare 1 467 p ; 2. C.S.Ș. 
Ploiești 760 p ; 3. C.S.Ș. Reșița 
825 p ; 4. C.S.Ș. Brăila 259 p ; 
5. Lie. 2 București 258 p ; 6. 
C.S.Ș. 3 Galați 129 p ; 7. C.S.M. 
Cluj-Napoca 107 p ; 8. C.S.Ș. 
l Constanța 80 p ; 9. Crișul C>- 
radea 43 p; 10. C.S.Ș. Si
biu 31 p.

Zilele trecute au avut loc la 
Piestany (Cehoslovacia) — fe
tele si Bydgoszcz (Polonia) — 
băieții, întrecerile tradiționalu
lui „Concurs Prietenia", ajuna 
la a 16-a ediție, care reunește 
in fiecare an la start speran
țele canotajului din 8 țări, prin
tre care R. D. Germană, Româ
nia și Uniunea Sovietică. La 
această ediție, canotoarele ro
mânce, pregătite de Gh. Ispas, 
N. Gioga și Lenuța Sansu, sub 
conducerea directă a antreno
rului emerit Victor Mociani, au 
avut o comportare excelentă, 
ocupînd pentru prima 
cui I în 
țiuni.

Tinerele 
au obținut 
cele șase 
Adriana Chelariu a învins în- 
tr-o manieră categorică în pro
ba de simplu, prjmind și pre-

clasamentul
oară lo
pe na

românce 
trei din

canotoare
victoria în 

probe din program;

miul special al juriului pentru 
cel mai valoros rezultat al 
competiției, Anișoara Sorohan 
și Camelia Diaconescu au cîști
gat finala de dublu vîsle, cel 
de al treilea succes fiind obți
nut de vîslașele din barca de 
4+1 : Aurora Darko, Elisabeta 
Oleniuc, Năstaca Jureka, Viole
ta Oprea și Cristiana Dinu. Am
barcațiunea de 2 f.c. alcătuită 
din Ecaterina Tudorică și Ti- 
tiana Iftime s-a clasat pe lo
cul secund, iar cea de 4+1 ra
me, pe locul III. în clasamen
tul pe națiuni : 1 România cu 
3 medalii de aur și cite una 
de argint și bronz ; 2. U.R.S.S. 
3 0 -2 ; 3. R. D. Germană
0—3—1 ; 4. Cehoslovacia 0—2—0; 
5—6. Bulgaria și R.P.D. Coreea
nă 0—0—1.

în concursul masculin, vîslașii 
din barca de 4 (Iulian Gheor
ghe, Petru Velciov, Otto Kiss

și loan Badea) au ocupat locul 
II, iar ambarcațiunile de 2 f.c. 
(Vasile Tomoioagă și Serghel 
Zvcnigorodschi) și 2+1 (Alex. 
Sincu, Costel Chiriac + Petri- 
șor Niculescu) — locul III. în 
clasamentul general, canotorii 
români (pregătiți de Doina Bă- 
lașa, Nicolae Radu, Dan To
ma șl George Mereuță) au o- 
cupat locul III, după echipele 
U.R.S.S. și R. D. Germană.

TURNEUL INTERNAȚIONAL’
FEMININ DE ȘAH AL ROMÂNIEI

CAMPIONATELE BALCANICE DE CICLISM
Monica
100 m
2:28,23
tcg. 13
B. Mare) 1:14,75 — 100 m bras; 
Cr. Ponta (C.S.Ș. Ploiești) 
4:56,51 — 400 m mixt și 2:20,88 
— 200 m mixt ; Anca Pătrășcoiu 
(C.S.M. B. Mare) 63,36 — 100 
m liber ; Oliviu Eăcuieți (C.S.Ș.

FINALELE „DACIADEI**  
TENIS

Potrivit hotărîrii Biroului Fe
derației române de tenis, fi
nalele pe țară ale ..Daciadei- 
rezervate celor mai buni jucă
tori și celor mai bune jucătoa
re (seniori și senioare) fixata 
Inițial pentru 6—12 iulie, se voi 
reprograma, ela avînd loc la 
București, in luna septembrie,

GABROVO, 17 (prin telefon). 
Vineri dimineață s-a desfășurat 
prima probă a Campionatelor 
Balcanice de ciclism — 100 km 
contratimp echipe seniori sl 70 
km contratimp echipe juniori, 
întrecerile au avut loc pe o 
șosea ușor vălurită, cu trecerea 
prin două comune, concurenții 
seniori trebuind să acopere o 
buclă de 50 da km, de două 
ori. iar juniorii una de 50 km 
și o a doua mal mică, de 20 
km. La ambele categorii pri
mele două locuri au fost îm
părțite între rutierii bulgari sl 
iugoslavi, care au obtinut cile 
o victorie și un loc doL Spor
tivii bulgari au terminat învin
gători la echipe seniori, urmați 
în clasament de reprezentativa 
iugoslavă, in timp ce la ju
niori victoria finală a revenit 
iugoslavilor, iar locul II forma
ției bulgare. în ceea ce ne pri
vește. reprezentativele tării 
noastre s-au situat pa aceeași 
linie valorică modestă. La cele

doui categorii de sportivi, 
chlpeie noastre s-au clasat 
locul 4. seniorii terminînd 
mai mult de 2 minute față 
echipa Greciei situată pe 
cui 3. Șansă reală să urce 
podium au avut-o juniorii.

P*  
la 

da 
lo
ri*  
A- 

ceștia aveau după 50 km par
curși un avana de S minute 
față de echipa Greciei șl după 
modul fei care rula cvartetul 
nostru se părea că merge sigur 
către cucerirea medaliei de 
bronz. Cu 15 km înainte de so
sire, O, Celea, cel mal bun 
dintre echipierii români, a a- 
vut neșansa unei pane. Pini 
»ă schimbe bicicleta timpul a

trecut.^ Iată dealtfel clasa
mentele : seniori 100 km con
tratimp echipe — 1.
2h 00:20, X Iugoslavia 
X Grecia 2h 03:52, 4.
(Romascanu Nicolae, 
Căruțașii) 2h 06:05, 5.
2h 20:02 ; juniori 70 km contra
timp echipe — 1. Iugoslavia 
lh 30:29, X Bulgaria lh 30:50, 
X Grecia lh 33:17, 4. România 
(Celea, Țepurlcă Neagoe, Io- 
niță) lh 33:58, 5. Turcia lh 
39:50.

întrecerile continuă sîmb&tă 
Sd duminică.

Bulgaria 
2h 03:14, 

România 
Lăutaru, 

Turcia

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

DUPĂ DERBY

în saloanele modernului hotel 
,,Roman", din Băile Herculane, 
se desfășoară Turneul interna
țional feminin de șah al Româ
niei care, la actuala ediție, reu
nește 12 jucătoare din 5 țări., in 
mare majoritate reprezentante 
ale tinerei generații. Concursul 
se bucură de o organizare im
pecabilă asigurată prin străda
niile conducerii stațiunii (direc
tor Iile Cristescu, șeful biroului 
de cazare, Radomir Staicovici, 
ambii puternici șahiști și neobo
siți sprijinitori ai șahului).

După 2 runde în fruntea cla
samentului se află 3 jucătoare 
cu un procentaj de sută la sută: 
Margareta Wise (Polonia) — 
care a cîștigat la Maria Grosch 
(Ungaria) și Katino Melașvill 
(U.R.S.S.) —, Margareta Mureșan 
— învingătoare în fața Gabrielei 
Olteanu șl a Măriei Grosch, șl 
Judlta Kantor, care le-a învins 
pe Gabriela Olărașu șl Margare
ta Perevoznic. Marina Pogor evict 
are 1 punct șl o partidă între

itaruptă în poziție superioară 
Gabriela Olteana.

Pentru o normă de maestră 
temațlonalâ sînt necesare, 
acest turneu, 7 puncte.

in
ia
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44 DE ATLET! DIN ASIA VOB
CONCURA LA „CUPA MONDIALĂ”

TURUL CICLIST

Anticipam înainte de disputa
rea derbyulul o comportare me
ritorie a cuplului N. Nicolae — 
Rodion, fapt confirmat cu brl® 
prin cîstigarea titlului. Primind 
acest tonic, N. Nicolae, de data 
aceasta fără Rodion, dar cu 
Percutor („Premiul Ghergani“) șl 
ta ultima alergare a zilei de joi 
cu Gotic („Premiul Gătaia"). și-a 
continuat scria succeselor, dove
dind. » siguranță de invidiat în 
arta conducerii. Palicar, cu V. 
îPătrașcu în sulky, s-a dovedit a 
fi un maestru al alergărilor pe 
distante scurte, făcîndu-si ..pli
nul*  cu ambele hituri. în cursa 
a V-a („Premiul Grădiștea”) D. 
Iorga. cu Plocon, a tinut să de
monstreze publicului cum se 
poate profita de condiții și te
ren nefavorabile, cînd caii înre
gistrează valori slabe si cum. a- 
pol. la prima ieșire publică, să-1 
„salti*  cu nu mai puțin de 9 
secunde și să câștigi, făcînd „vid*  
ta buzunarele spectatorilor. Plo
coane nu glumă I Rezultate teh
nice. Cursa I : 1. Răsad 
Ștefănescu) rec. 1:54,6, 2. 
nic. Simplu 1,40. ordinea 
Cursa a n-a : 1. Toporaș 
Todută) rec. 1:42,8. 2. Sicomor,

(M. 
Vred- 

20.
(D.

3. Papin, Simplu 5. ordinea 
event 10, ordinea triplă 123, Cursa 
a Hl-a : 1, Percutor (N. Nico
lae) perl. 1:32,8. 2. Nuvellsta. 
Simplu 4, ordinea închisă, event 
18. triplu cistigător 245. Cursa 
a IV-a : 1. palicar (V. Pătraseu) 
perl. 1:26,1, 2. Huhurez, 3. Me
lodie. simplu 3. ordinea 52. e- 
vent 84, ordinea triplă 538. Cursa 
a V-a : 1. Plocon (D. Iorga) rec. 
1:34,9. 2. Cochet, simplu 7, or
dinea 95, event 228. triplu ci»- 
tigător 4205. Cursa a vi-a : 1.
Diagrama (Al. Vasile) berf. 
1:29,5, 2. Onagra, 3. Curioasa. 
Simplu 5, ordinea 6. event 92. 
ordinea triplă 86. Cursa a VH-a: 
1. Palicar (V. Pâtrascu) peri. 
1:25,4, 2. Huhurez, 3. Podoaba. 
Simplu 4, ordinea 14. event 7, 
ordinea triplă 62. triplu cîstiaă- 
tor 1120. Cursa a VIII-a : 1.
Gotic (N. Nicolae) rec. 1:35.1. 
Rodită. Simplu 4. ordinea 
event 9.

TOKIO. (Agerpres). în urma 
rezultatelor înregistrate la cea 
de-a 4-a ediție a campionatelor 
de atletism ale Asiei, desfășurată 
la Tokio, au fost alcătuite lotu- 
rile ce vor participa la întrece
rile pentru ..Cupa Mondială-, 
programată în zilele de 4. 5 sl I 
septembrie la Roma.

Au fost selecționați 26 de spor
tivi 
Zhu 
2.30 
Zdu 
17.05
Jaesarapart
la 100 m. Tosih® Toyota (Japo
nia) — 20,99 la 200 m si Gopal 
Saini (India) — 13:52,22. la 5 000 
m — la masculin și Hisayo 
Fukumitsu (Japonia) — 1,93 m la 
săritura ta înălțime. Li Kiaohul 
(R.P. Chineză) — 59.10 m la 
aruncarea suliței. Yukiko Osako 
(Japonia) — 
G-eeta Zutshl 
800 m.

PARIS. 17 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Franței a conti
nuat cu etapa a 22-a contra- 
cronometru, la St Priest (46,5 
km) cîștigată de francezul Ber
nard Hinault, înregistrat in 

IhOl :16,0 (medie orară 45.592 km).

AL TRÂNTEI
L-au urmat belgianul Danie] 
Willems — IhOl :53.0 si olandezul 
Gerrle Knetemann — lh02:19,0. 
Hinault și-a consolidat poziția 
de lider, fiind urmat de Lucien 
Van Impe (Belgia) — la 13:34,0.
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2.
20.

Doru lONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA:
f ASTĂZI - ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE I
• Tragerea specială Pronoex- 

pres de mîine. organizată cu 
prilejul Jocurilor Mondiale Uni

versitare de vară, oferă parti-
ciDantilor șanse sporite de a ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ sl 
..Skoda 120 L“. mari cîștiguri în 

>bani variabile si fixe (în frunte 
cu cele de 50.000 lei) sl excursii 

..peste hotare. Nu uitau că nu- 
£ mai astăzi se mal pot procura 
’bilete cu numerele Dreferate. 
"'«Tragerea va avea loc la ora 
,.16.30 în sala Clubului „Finante- 
ȘBăncl" din București, str. Doam
nei. nr. 2 : numerele cîstlgătoare 
urmează a fi transmise în cursul 
serii la televiziune sl radio).
• Concursul Pronosport de 

mîine constituie. de asemenea, 
un bun prilej de mari cîștiguri

• centru cel mal perseverentl iubl- 
tor). de pronosticuri sportive. 

•Reamintim că agențiile Loto-Pru- 
tnosDort mai primesc doar astăzi 
‘’toulettoele de participare.
,^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

ORICINE JOACĂ, POATE |
OBȚINE :

• Autoturisme „Dacia $
1300“, „Skoda ‘
„Trabant 601".
* Cîștiguri în

50.000, 10.000,
LA MUNTE SAU LAMARE, 

agențiile Loto-Pronosport și 
vînzătorii volanțî vă oferă 
zilnic posibilitatea de a vă 
număra printre marii cîști- 
gători la LOZUL VACANȚE!. 
MAI MULTE LOZURI JUCA- 
TE - MAI MULTE ȘANSE 
DE MARI SUCCESE I

NUMERELE. EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 17 IULIE
LOTO
1981

55 24 63 41Extragerea I: 33 8 
18 43 78.

Extragerea a Il-a: 
36 25 20 46 21.

FOND TOTAL DE
838.053 lei din care 52.606 lei RE
PORT CATEGORIA L

37 30 33 33

CÎȘTIGURI:

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
,LOTO 2“ DIN 12 IULIE 1981

Categoria 1: 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ șl 3 va
riante 25% a 17.500 let Cat 2:
3.50 a 26.276 lei; Cat 3: 31 a 
2.9S7 lei; Cat 4: 104,2S a 882 lei; 
Cat. 5 : 259,50 a 200 led; Cat <:
2.275.50 a 100 led.

REPORT CATEGORIA It 12.0S1 
Jel.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
last obținut de PENA NICOLAE 
din București.

„ SURPRIZA SEZONULUI » 
-*  « ESTIVALI K. „10 X*"'  w<“‘' tSTIWM.Hk. ,

t ILOZUL VACANTEI
■A’

temlxlwir \jh\ialti /iinifalti»

' .M

„Dacia
120 L*  și

bani
5.000

de 
lei £

i

Si 18 sportive, printre care 
Jianhua (R.P. Chineză) — 
m la săritura în înălțime. 
Zhenkian (R.P. Chineză) — 
m la trlnlusalt. Schart 

(Thailanda) — 10,53

11,91. la 
(India)

asiatice• Jocurile 
1983 se vor desfășura 
noiembrie sl 4 
Delhi, au anuntat
acestei importante 
polisportive.

— edilia 
între 19 

decembrie la 
organizatori*  

competiții

TURNEUL FINAL
AL „CUPEI GALEA“

PARIS, 17 (Agerpres). Au con
tinuat meciurile pentru compe
tiția internațională masculină de 
tenis pe echipe (tineret) dotată 
cu ..Cupa Galea". Rezultate teh
nice : Marianske Lazne (Ceho
slovacia) : Cehoslovacia — Dane
marca 5—0 ; Kiel (R.F. Germa
nia) : R.F. Germania — Spania 
5—0 : Spa (Belgia); Austria — 
Suedia 4—T : Royan (Franța); 
Franța — R.P. Chineză 4—1.

pentru turneul final, care va 
începe la 21 iulie în orașul fran
cez Vichy, s-au calificat echi
pele Cehoslovaciei. R.F. Germa
nia, Australiei si Franței.

țu
LL

0£UJ 
ta
tu
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9
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Din zona Asia - Oceania vor 
fl prezente la C.M. din 1962 
două reprezentative. Pentru cele 
douâ locuri au concurat inițial 
21 de țări, dintre care la me
ciurile programate In cele pa
tru grupe nu s-au prezentat 
dealt 20, Iranul absentind de la 
turneul din Kuweit al grupei nr. 
3. Un turneu final al zonei va 
reoni câștigătoarele celor patru 
grupe, primele două primind gi
rul de a reprezenta fotbalul a- 
cestei arii atât de întinse la edi
ția a Xll-a a Cupei Lumii. Pînă 
acum s-au calificat pentru amin
titul turneu final al zonei echi
pele din Arabia Sauditâ (gr. 2), 
Kuweit (gr. 3) și R.P. Chineză 
(gr. 4»), in prima grupă întrece
rile fiind în curs de desfășurare.

GRUPA 1. Participante: Indo
nezia, Australia, Insulele Fiji, 
Noua Zeelandâ, Taiwan. Rezul
tatele de pinâ acum: Indonezia: 
0-2 cu Australia, 0—0 cu I. Fiji, 
0-2, 0-5 cu Noua Zeelandâ, 1-0, 
0-2 cu Taiwan; Australia: 3-3, 
0-2 cu Noua Zeelandâ, 3—2 cu 
Taiwan; I. Fiji: 0—4 cu Noua Ze- 
e landă, 2—1 cu Taiwan; Noua 
Zeelandâ — Taiwan 0-0, ’2-0.
Clasamentul:
1. N. ZEELANDA
2. Australia
3. I. Fiji
4. Taiwan
5. Indonezia

Programul 
I. Fiji 
wan — 
I. Fiji, 
I. Fiji, 
tralia,

GRUPA 2. Participante: Arabia 
Saudită, ’rak, Qatar, Bahrein, 
Siria. Rezultatele: Arabia Saudi
tă : 1-0 cu Irak, 2-0 cu Siria, 
1-0 cu Bahrein, 1-0 cu Qatar; 
Irak: 2—1 cu Siria, 2—0 cu Ba-

o
1
1
4
4

26 VI1-14 VIU

5 2 
2 1
1 1
1 1
1 1

18- 3
8- 7
2- 5
5- 1
1-11

12
5
3
3
3

7
4
3
6 
«

viitor:
Australia, 6 VIII Tal*  

I. Fiji IOVI'11 Indonezia — 
17 VIII Noua Zeelandâ — 
30 VIM Indonezia — Aus- 

2 IX Taiwan — Australia.

hrein, 1-0 cu Qatar; Qatar: 3-0 
cu Bahrein, 2—1 cu Siria; Ba
hrein - Siria 1-0. Clasamentul :-------------- 8

4
4
2
0

o
1
2
3
4
Kuweit, 

Malaysia, Tai-

5-0 
5-2 
5-3 
1-6
2-7

o
o 
o 
o 
o

GRUPA 3. Participante: 
Coreea de Sud, 
landa. A absentat: Iran. Rezul
tatele: ---- ~ -
4—0 cu Malaysia, 2-0 cu Coreea 
de Sud; Coreea de Sud: 5—1 cu 

2—1 cu Malaysia ;^Ma- 
Tarlanda ‘

1.
2.
3.
4.
5.

A. SAUDITA 
Irak 
Qatar 
Bahrein
Siria

4
4
4
4
4

4
3
2
1 
O

Kuweit: 6-0 cu Tai landa,

Tai landa, 
laysia — 
mentul:
1.
2.
3.
4.

2—2.
; i*ia-
Clasa-

6
4 
1

I 1
P. 

Hong 
Singa- 

(pen- 
R.P.

KUWEIT 3 3 0 0 12- 0
Coreea da Sud 3201 7- 4
Malaysia 3 0 12 3- 8
Tailanda 3 0 12 3-13

GRUPA 4. Participante: R. I
Chineza, Macao, Japonia, 
Kong, R.P.D. Coreeana,.. 
pore. Meciuri eliminatorii 
tru stabilirea subgrupelor): 
Chineza — Hong Kong IM), R.P.D. 
Coreeana — Macao 3—0, Japonia 
— Singapore 1—0, Subgrupa A, 
rezultate: R. P. Chineză — Ma
cao 3-0, R.P. Chineză — Japonia 
1—0, Japonia — Macao 3-0. Cla
samentul: 1 R.P. Chineză 4 p, 
2. Japonia 2 p, 3. Macao 0 p. 
Subgrupa B, rezultate: Hong
Kong — Singapore 1—1, R.P.D. 
Coreeană — Singapore 1-0, Hang 
Kong — R.P.D. Coreeană 2—2. 
Clasamentul: 1. R.P.D. Coreea
nă 3 p, 2. Hong Kong 2 p, 3. 
Singapore 1 p. Primele două 
din fiecare subgrupă s-au califi
cat pentru semifinale: R.P.D.
Coreeană — Japonia 1-0, R.P. 
Chineză — Hong Kong 5-4 după 
executarea penaltyurilor (0-0 la 
finele prelungirilor). Finala: R.P. 
CHINEZA - R.P.D. Coreeană 4-2 
după executarea penaltyurilor 
(2—2 la sfîrșitul prelungirilor).

t/>
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• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
MOTO » „Marele premiu al 

Elvejlei”, desfășurat la Frauen
feld, contând pentru C.M. clasa 
125 cmc, a fost cîștigat de Ita
lianul Michele Rinaldi. în clasa
mentul general conduce belgia
nul Everts — 124 p, urmat de 
colegul său Velkeneers — 121 p 
șl de italianul Rinaldi — 82 p.

S—3; S.U.A. —
Grecia — Ceho-

• TELEX • TELEX •

NATAȚIE » La Montreal, In 
ziua a treia a campionatului Ca
nadei, Graham Smitn a fost cro
nometrat la 200 m mixt cu tim
pul de 2:05,28. Cameron Men- 
hlng a parcurs 200 m spate In 
2:02.73. Iar Peter Szmldt a cîsti- 
gat cursa de 400 m liber în 
3:57,83. La 200 m spate (f), Che
ryl Gibson — 2:20,61 » Rezultate 
din ziua a doua a turneului de 
pole pe apă de la Alena: Sue-

dia — Canada 
Bulgaria 12—3; 
slovacia 10—6.
i

ȘAH » — In 
turneului de __ _________
Florin Gheorghiu a cîștigat 
Jean-Luc Roos, partida 
Unzicker s-a terminat 
V. Korclnoi a obtinut 
în fata Iul Kestler. 
Ivkov a pierdut la 
clasament conduce 
garia) cu 61/. p. 
Miles (Anglia) 5'A p 
noi 5’/s P. Florin Gheorghiu 5 p.

runda a opta a 
la Baden-Baden, 

la 
Hort- 

remiză. 
victoria 

timp ce 
In

(Un
de

în 
Ribli.

Ribli 
urmat
(1). Korcl-

TENIS » Turneul de la Kltz- 
buehel a programat meciurile 
din turul 3. în proba de simplu 
feminin, Virginia Ruzlci a invin-

s-o cu 6—4, 6—1 pe canadiana
Marjorie Blackwood. Alte rezul
tate : Hanna Marslkova (Cehoslo
vacia) — Petra Delhees (Elveția) 
7—6, 3—6, 6—1; Claudia Kohde 
(R.F. Germania) — Lena Sand in 
(Suedia) 4—6, 6—1, 7—5. Simplu 
masculin: Vilas (Argentina) — 
Benavides (Bolivia) 6—2, 6—4;
Gerulaitis (S.U.A.) — Hutka (Ce
hoslovacia) 6—1, 6—2; Fibak (Po
lonia) — Granat (Cehoslovacia) 
6—3, 6—2; Luna (Spania) — Kir- 
mayr (Brazilia) 3—6, 6—4, 6—3 ; 
Pecci (Paraguay) — Claudio Pa- 
natta (Italia) 6—1, 7—5. • La 
Chestnut HUI, argentinianul Clerc 
l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe Filloi 
(Chile); Cano (Argentina) a cîști
gat cu 6—1. 6—2 jocul cu Nune» 
(Chile).



„Radiograf ia“ celor 18 divizionare „A“

DE LA „CUPA U.E.f.A." LA DIVIZIA „B! „ GRANDOARE Șl DECADENȚĂ DIN NOU... „A.B.B.Ă.“
16. „Poli" lași 34 12 6 Ifi 44-53 30
• Paiete realizate acasă : X ; puncte realizate 

tn deplasare : 2.
• Golgeterii echipei : KomiUĂ » gajuri; Cos

tea 7, Coreț 6, Dănilă fl 6iml«nas — cite 4, Fto- 
rean și Cloacă — cite 3, Utbu »1 Cernescu — ctte 
2, D. lonescu, Oprea fl C. Jonescu — cite 1.
• Jucători folosiți : 13 — Bomllă 34 de me

ciuri. Ursu 33, SLmionaș 32, Oprea, Anton șl Cloa
că — cite 30, Dănilă 26, Cieeirlan 25, C. lonescu 
M, Costea 51 Florean — cite 23, D. lonescu 22, 
Buci și Naște — cite 18, Munteanu W, Coraș 18, 
Cern eseu 11, Agachi », Opaiț 8. Keressi «i M. 
Radu — cite 2, Paveliuc ți Sachelarie — cite L
• Cartonașe roșii : Ciocârlan (etapa a W-a).
• Cartonașe galbene : 22 — 11 Jucători. Cete 

mai multe : Costea și Anton — cite 4.
O A beneficiat de » lovituri de la H m : 8

transformate (RomMă și Oostea — ctte 3, Coras si 
Dânilă). una ratată (Cestea). A iest oanctlonată 
eu 5 penalty -nari : 4 transformate, 1 iratait

Politehnica Iași * * existat 
un conservatorism greu 
de Înțeles sl tineretul nu 
Sl-a tăcut lec I Au fost 
clteva Încercări cu Ke
ressi si M. Radu, dar fără 
roade. Sl timpul, implaca
bil. se scurgea. Anton a 
ajuns la 28 de ani. Ursu. 
tot 1a 28. Clocîrlan — 29. 
Bornllă sl Slmionaș (oa
meni de bază) — 31. C. 
lonescu — 28. Costea — 32, 
Dănilă — 29. D. lonescu 
— 28, Naște — 28. E bine 
să al „bătrînl" ta echipă, 
dar nu prea multi... In 
retur. echipa l-a pierdut 
pe Coras sl Cern eseu. Co
ras ne aduce Sn discuție 
altă problemă : a OMU
LUI DE GOL. In toamnă, 
mijlocașul Coraș era gol- 
getterul echipei... doar cu 
( goluri, in «mp ce D. 
lonescu a Înscris doar un 
gol. Dănilă — 4. Cioacă 
(ctte speranțe nu s-au pus 
la debutul lui 171) — 3. ta 
retur a plecat Coras, tar 
Dănilă. Cloacă si Dom 
lonescu (TREI ÎNAIN
TAȘI)’ n-au mal marcat 
nici un got De necrezut, 
dar adevărat 1 Neșansă 
NU.' JOC SLAB 1

„. Terminase prima parte
• campionatului 1980—81 
De locul 9. sl pentru Po
litehnica Iași (echipă 
pregătită de L. Antohl șl 
K. Gross) a urmat • iar
nă senină, frumoasă. cu 
planuri Îndrăznețe. cu 
proiecte care mergeau... 
ptnă Ia un loe In „Cupa 
U.EJF.A.". Deși avea —1 
tn ..clasamentul adevăru
lui". Politehnica devansa 
tn clasament pe Steaua 
aau A.S.A.. de pildă : dar 
cel mai important pentru 
ea era faptul că se afla la 
Ș puncte in tata echipelor 
F. C. Baia Mare si Sportul 
studențesc si la 8 puncte 
de F.C.M. Galati, ocupan
tele locurilor retxegradan- 
te la sfirsltul turului.

Atmosfera - de Ja Iași 
era. deci, calmă, jocul — 
cu bune si rele — rămî- 
nînd la nivelul calificati
vului de satisfăcător spre 
bine. Lumea, mulțumită, 
se gîndea la saltul spre 
vlrful piramidei.

...Cine bănuia ce va 11 în 
retur 7 Mal mul» ea si
gur că tn Conou nimeni 
au vedea norii negri ce 
avea să vină. Nu greșim 
dacă vom spune că si In 
echipă era o atmosferă de 
automultumlre. Se uitase, 
probabil, că doar cu nu
mele nu se poate clstlga 
un meci. Returul a Înce
put cu o tnfrtngere. la 
Bala Mare, si nimeni nu 
s-a alarmat, nimeni n-a 
disperat. A urmat, tnsă, 
lovitura de trăznet : In
primul meci acasă (etapa 
a II-a a returului). Poli
tehnica a pierdut eu 
F. C. Argeș (0—1). Pova
ra insuccesului, a puncte
lor pierdute au blocat-e. 
Jucătorii păreau cu picioa
re de plumb. Au urmat 
egalurile de acasă (1—1 eu 
„Poli" Timișoara. 0—8 eu 
F.C.M. Brasov), sl Poli
tehnica a Început să co
boare pe locurile pericu
loase : 13, 14, 12, 18 (ta
etapa a 28-a) pe care l-a 
părăsit apoi pentru cinci 
etape, dar nu l-a putut 
evita ta final. Acel 0—0 de 
la Petroșani n-a putut re
para nimic. ASA A RE
TROGRADAT POLITEH
NICA IAȘI.

Dar explicațiile stat al
tele sl nu puține. Cind 
situația a devenit grea sl 
moralul jucătorilor a ce
da*. a început să apară sl 
lipsa de prospețime. Am 
mal semnalat fenomenul 
cu mult timp Înainte: la

O insuficientă concentra
re în meciurile decisive, 
de acasă (ta partida cu 

F.C.M. Brasov. 0—0. Costea 
a ratat un penalty, oare 
putea însemna punctul... 
salvării); lipsă de anga
jament. de dăruire, în 
partidele din deplasare 
(meciul cu Progresul, de
cisiv. a fost o mostră). 
Starea de spirit a jucăto
rilor ne-a demonstrat-o 
de pildă. Clocîrlan. unul 
dintre principalii autori al 
retrogradării : ta meciul 
eu F. C. Argeș a fost eli
minat de De teren pentru 
lovirea adversarului. si 
tn 10 oameni, echipă a 
pierdut ; tn întttalrea cu 
Progresul, el a faultat 1- 
nutLL intr-o fază ta care 
aici nu putea fi vorba da 
pericol, sl din lovitura li
beră a rezulta*  golul cu 
care Progresul a câștigat 
Despre finalul de oamplo- 
nat. ee să mal vertlm : 
4 deplasări. 4 infringed 
(1—5 la Tg. Mures. 9—1 la 
Bacău. 8—1 ta Progresul. 
9—8 ta Hunedoara). Poate 
că dacă ar fi jucat ta 
Hunedoara eu o etapă... 
înainte, deznodămîntul ar 
fi fost altul. Datele pro
blemei. tnsă. nu se schim
bau. Be mal amtnau ev 

“ “ ai. constantin

17. F. C. Baia Mare 34 10 6 18 37-62 26
• Puncte realizate acasă : 34 ; puncte realizate 

ta deplasare : 2.
• Gelgeteril echipei: Terheș șl Buzgăiu — ctte 

7, L Mureșan 8, Roznal 4, Dragomirescu, Keller 
Ji Bălan — ctte 3, Ctohan L 6epl, Condmre, Sa- 
nău șl Tătăran — rite 1, Gh. Ștefan (Pnogresul- 
Vulcan) și 6za.be (A^.A.) — cite un autogol.
• Jucători folosiți: 37 — Bepl S3 meciuri, Berz 

și Terheș — cite 32, Keller, P. Radu șl L Mure- 
șan — cîte 31, Bălan 28, Roznai 34, Deac și Con
tinue — cîte 21, Sabău 20, Buzgău 17, Dragoml- 
rescu 18, Molnar și Onuțan — cîte 16, Wind*  șl 
T&tăran — cite 12, N. Răducanu 10, G. Mireșan, 
Lenghel șl Feher — cîte 3, Hotleo S, Clehan I 
și Frank — ctte 3, Moldovan, Lltan șl Lascăw — 
cîte 1.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : M — 14 jucători. Cete mal 

multe : p. Radu 5.
• A beneficiat de o singură lovitură de ta 

11 m, transformată de Kolter. A fost sancționată 
cu 3 penalty-uri : 1 transformate, 1 rata*.

18. F. C. M Galati 34 7 4 23 34-72 18
• Puncte realizate acasă : lfi ; puncte readi- 

rale în deplasare : nici unul.
• Golgeterii echipei : Balaban 7 goluri ; Cr. 

Ru'su 6, Majaru 5, Orac 4, C. Zamfir, Bejenaru și 
Comșa — cite 2, M. Olteanu, Cramer, Florea, I. 
Constantdnescu &1 Căpățînă — câte 1. Benta 
(F.C.M. Brașov) — autogol.
• Jucă-tori folosiți : 30 — Bala.ban 33 meciuri, 

Orac 30, Vlad 29, Cr. Rusu 26, Moțoc 24, Majaru 
23, G. Popescu 20, Jivan 19, R. Dan și Oană cîte 
16, Țolea^ Bejenaru, Florea și Corn șa — câte 15, 
M. Olteanu și Stoica — cîte 14, I. Constantinescu 
13, O. Rusu 9, Căpăițînă, Cramer, Zlate, Burcea, 
Anghelinei și Onofrei — cîte 8, C. Zamfir 7, A.n- 
cuța 5, lordăchescu 4, Hanghiuc și Vlăduț — cîte 
3, Profir 2.

• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 32 — 17 jucători. Cele 

mai multe : Vlad 4.
0 A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m : una 

transformată (Balaban), una ratată (Balaban). A 
fost sancționată cu 7 penaity-uri, toate transfor
mate.

Fără doar sl poate că 
cea mai mare surpriză a 
campionatului 1980—81 a 
constituit-o prezenta pe 
lista retrogradatelor a e- 
chlpei F, C. Baia Mare, o 
formație care se anunța 
ca una dintre cele mai re
dutabile. candidată la un 
loc tn prima parte a cla
samentului. Intr-adevăr, 
cine ar fi crezut că „echi
pa lui Matelanu" (care se 
clasase . ta campionatul 
trecut pe locul al 4-lea. 
destul de aproape de Uni
versitatea Craiova. Steaua 
șl F.C. Argeș) nu numai 
că va ajunge o parteneră 
comodă de întrecere tn a- 
nul următor, dar va tre
bui chiar să părăsească 
prima scenă fotbalistică 7

Dacă primul el med 
din acest campionat. 0—2. 
la lași, cu Politehnica, a 
trecut neremarcat. fiind 
vorba de un joc susținut 
ta deplasare, egalul a—1) 
eu F.C.M. Brașov, obtinut 
ta partida următoare, 
chiar pe teren propriu, a 
ridicat un prim semn de 
întrebare. De aici încolo, 
rezultatele bune au deve
nit excepția care a confir
mat regula rezultatelor 
slabe. F. C. Baia Mare 
plerzînd ACASA locurile 
cu Universitatea Cluj-Na- 
poca si F. C. Olt. pentru 
a da doar două exemple. 
Sl toate acestea, eu ace
lași lot valoros, din care 
nu Hosea nld măcar o 
ștagură piesă, cu același 
dirijor 1a pupitru, ptnă la 
jumătatea returului.

Mister 7 Nld ta fotbal 
nu există mistere, d cau
ze precise, detectate sau 
nu. Desigur că „plecarea*  
tn genunchi a eciilpd 
F. C. Bata Mare se dato
rează într-o bună măsură 
sl lui Răducanu. care se 
integra, ea sl Aridu. ta 
concepția de loc a for
mației bălmărene (cu Den
tarul avansat ptnă dincolo 
de marginea careului, ta 
postură, uneori. de fun
daș). dar împingea acest 
roi prea departe, tratta- 
du-l ta plus, eu superfi
cialitate. Aceasta poate 
explica doar startul slab 
să bălmărenller. dar nu Si 
parcurgerea Otter etape cu 
același pași nesiguri. Șl 

apoi, dacă echipa a termi
nat turul într-o situație 
precară, s-ar fi putut 
conta pe redresare pe dis
tanta destul de lungă â 
celor 17 jocuri din retur, 
ctad nimic nu era defini
tiv pierdut. Revirimentul 
nu s-a ptodus tnsă. Se 
pune întrebarea : de ce 7

Pe de o parte, ceea ce 
a fost o inovație la în
ceput ta jocul Iul F. C. 
Bala Mare, deci o surpri
ză pentru adversari. s-a 
transformat intr-un joc 
stereotip, ușor de anihilat. 
Pe de altă parte, scăderea 
exigentei ta procesul de 
pregătire (dublată de u- 
nele acte de indisciplină), 
a slăbit potențialul echi
pei, a frînat-e tn stilul ei 
de joc ofensiv, a făcut-o 
vulnerabilă ta apărare. 
Modul cum s-au pregătit 
(mal bine spus : cum nu 
s-au pregătit) Deac. Onu- 
tan si Windt, de pildă, a 
dus la neînțelegeri Intre 
jucători, unii nevrind să 
„joace*  si pentru alții. A 
existat st o supraestimaxe 
a propriilor posibilități, 
parfumul amăgitor al ve
detismului tulburîndu-1 
pe multi lucători. care au 
crezut prea mult ta suc
cesele trecutului sl nu 
le-au mal pregătit pe cele 
viitoare.

Plecarea lui Viorel Ma- 
teianu n-a fost, de aceea, 
o dezertare, ci o consecin
ță a acestor stări de lu
cruri. pe care nu a putut 
s-o mai controleze, s-o în
drepte.

Suporterii echipei din 
Bala Mare eu toate moti
vele să fie dezamăgiți, ei 
neputîndu-se aștepta la 
acest deznedămlnt neplă
cut Dar amărăciunile ta 
fotbal stat trecătoare. Ca 
al succesele... Strfngîn- 
du-Sl rtndurlle. nducta- 
du-sl aminte de lupta pe 
care au dus-o altădată 
pentru promovare. jucă
torii băimărenl au teme
iuri să aștepte eu încre
dere noul sezon fotbalis
tic. să spere că vor repe
ta isprava din trecut, re
venind ta rîndurile echipe
lor noastre divizionare 
»A*.

Pompiliu VINTILA

O echipă mai... constan
tă (în felul ei) decit 
F.C.M. Galați nici că se 
poate : mai mult de două 
treimi din campionat a 
ocupat locul 18 ! Deadftel 
în cele patru clasamente 
(tur, retur, acasă, depla
sare) publicate cu câtva 
timp în urmă de ziarul 
: ostru. formația dunărea
nă ocupă — în fiecare 
dintre ele — aceeași 
treaptă, 18. Prin urmare, 
F.C.M. ia pentru a treia 
oară (în 1974/75. 1976/11 șl 
1980/81). în decurs de sase 
campionate, drumul Divi
ziei ,.B“, cu toate că. la 
începutul întrecerii, gălă- 
tenii declarau că ei „nu 
vor mai dansa în ritm de 
A—B—B—AM. Si totuși 
n-au dansat „în lant“ în 
Divizia ..A“ decit două 
campionate (record Dină 
acum pentru o formație 
gălăteană). De ce ? Mai 
multe cauze au stat la 
baza „efectului retrogra
dare". cae mai importantă 
dintre ele fiind INSTA
BILITATEA. instalată Ja 
toate nivelele ! Lipsurile 
cele mai mari din viata 
echipei au fost generate 
de instabilitatea dc la con
ducerea tehnică a „ll“-lui 
gălătean. Deși formația a 
început si a terminat 
campionatul sub îndru
marea antrenorului Con
stantin Teașcă, un tehni
cian cu vechi state de ser
viciu în fotbalul nostru, 
el a lipsit perioade mai 
lungi sau mai scurte de 
la conducerea tehnică a 
formației. în acest timp, 
echipa a fost prefiăittă de 
căpitanul acesteia. Ion 
Constantinescu (în prima 
parte a campionatului) si 
de antrenorul Adrian N«a- 
gu (® perioadă din re
tur) : fiecare dintre ei au 
avut metode de pregătire 
diferite, beneficiind Si 
de... loturi diferite. Deci 
a doua instabilitate a fost 
aceea a lotului (30 de ju
cători folosiți tn campio
nat !). Dacă C. Zamfir 
(scos din >©t) și Cramer 
(ispășind o condamnare) 
au dispărut din echipă în 
timpul turului, M. Oltea- 
nu. Tolea. A. Florea. Be
jenaru. Burcea, L Con- 
starvtinescu. un nucleu /de 
jucători experimentați, nu 
au mal apărut, din dife
rite motive. în lotul pen

tru retur. în schimb, jucă
tori tineri, cei mai mult- 
de perspectivă, dar deo
camdată sub randamentul 
celor ce care i-au înlo
cuit. au îmbrăcat tricouri
le alb-albastre : Onofrei,’ 
Zlate. Angh-elinei, Ov. Ru
su. Comșa. Stoica. Căpătî- 
nă. lordăchescu. Profir. 
Doar'Ancuta (fost la F.C. 
Argeș și F. C. Constan
ta) este mai cunoscut.

Instabilitatea de care a- 
mlntfeam a existat chiar 
si la conducerea clubului: 
P. Caradint a fost înlocu
it cu loan Petre. pentrtT 
ca, în a doua parte a 
campionatului, să se ape
leze. din nou. La cel din
ții (om cu o veche expe
riență î fotbal, de nume
le lui fiind legate cam 
toate promovările forma
ției gălătene). Asta pentru 
a nu mai aminti decît în 
treacăt de fluctuațiile din 
biroul de conducere a 
clubului, entuziasmul afi
șat de cei mai mulți din
tre membrii acestuia la 
începutul turului „topin- 
du-se“ etapă după etapă, 
înfrângere după înfrânge
re. pentru ca. spre final, 
numai 2—3 dintre cei mai 
apr opinti de echipă sl de 
jucători să fie alături de 
reprezentanții GaLațiului 
în Divizia „A".

Pe scurt. în afară de 
amintita instabilitate, alte 
motive care au concurat 
la nefericitul deznodămînt 
ar mai fi : componența și 
valoarea lotului ; indisci
plina (adesea tolerată) u- 
nor jucători din cauza lip
sei de fermitate a condu
cerii clubului ; lipsa de 
tact a antrenorului C. 
Tească. Ca si la alte e- 
chipe pe la care a trecut, 
el nu si-a apropiat jucă
torii, nu a reușit să-i u- 
nească sub același crez 
de ..luptă" pentru ca un 
©ras cu o atît de mare 
pondere economică. cum 
este Galațiul. să albă, in 
continuare, ♦ reprezentan
tă în prima divizie.

Ce ar trebui întreprins T 
Credem că este necesar în 
primul rînd să se încea
pă totul cu o analiză te
meinică si lucidă a situa
ției. a cauzelor care au 
generat-o și au menținut-o.

Mirceo TUDORAN

UNII ANTRENORI POT 
FOARTE BUNI GHIZI

Stefan Roman este un
antrenor De care tl con
siderăm mereu tînăr. Este 
tânăr ca vixstă dar ta aceas
tă meserie are, de acum, anî 
buni de activitate. Si a do
vedit și har pentru această 
meserie. La calitățile lui de 
fotbalist — grație cărora aa- 
juns să joace ta Divizia 
—, i-a adăugat nu mimai 
dragostea și pasiunea pen
tru acest sport, dar și o pre
gătire corespunzătoare, certi
ficată prin categoria I de cla
sificare și de părerile bune 
ale multor oameni de fot
bal. Rezultatele frumoase nu 
l-au ocolit chiar din primii 
ani, cu Chimica Tlm&venl, 
de pildă, din care făcuse e 
bună divizionară „B“. Mal 
mult, acum trei ani, cînd lu
cra la Giurgiu, echipa aceea 
(care azi se află ta Divizia 
,,C“) era, pe undeva, pe sub 
in clasamentul eșalonului doi 
și nu puțini localnici se gta- 
deau la Divizia ,A“.

într-una din zile l-am ta- 
tîlnlt pe St. R. tn preajma 
federației. Ca șl alțl antre
nori, el nu are nici un anga
jament. L-am întrebat de 
ce î „Pentru eă nu mal • 
tragere de Inimă peste tot. 
pentru că nu te lasă să lu
crezi". Există oare o „in
flație*  de anlrenoriT — l-am 
întrebat. „Nu cred, Clnd spun 
aceasta mă refer Ia antreno

rii meseriași. Multe echipe Iși 
rezolvă problemele pe plan 
local, cu Improvizații. Nu
mesc un profesor de educa
ție fizică (uneori nici nu 1 se 
știe specializarea) și gata. Iar 
profesorii de educație fizică 
dau buzna in fotbal pentru 
eă, an auzit ei. e frumos și 
rentabil".

Da, au auzit eă ta fotbal 
e o pline albă, pe care, chiar 
dacă unii o împart cu oameni 
de prin preajma echipeL 
cu „drucări". tot mal 
rămine ceva. Asta a. 
Ia selecția sl angaja
rea antrenorilor da 
fotbal continui să pre
domine. ta unele locuri, arbl- 
trariuL aprecierile ffleindu-se 
ba după locul ta clasament 
(e un criteriu, dar zm singu
rul șl care nu depinde nu
mai de antrenor), ba după 
1001 de motive. .. L» angaja
re se tac aprecieri elogioase 
la adresa celui venit, chiar 
măgulitoare, d, antrenorul, 
răspunde cu mari promisiuni 
(ultlnd eă titlul de campioa
nă n poate lua doar o echipă, 
eă, vrînd-nevrînd, trei for
mații vor retrograda ; la Di
vizia ..B“ — chiar patru, fa- 
tr-o serie), pentru ca după 
clteva insuccese totul să ee 
uite, antrenorul să devină 
»un Incapabil", „un ratat", 
„un om certat cu etica", „pre-

DEVENI
... O. N. T.

tențios din cale afară", eti
chetări care apar vizavi de 
reproșurile antrenorului că „nu 
m-au ajutat", „n-au făcut ni
mic din ce au promis", „sec
ția de fotbal nu ținea seamă 

*de mine și discuta peste ca
pul meu eu jucătorii, promi- 
țînda-le marea eu sarea". Stat 
și antrenori care nu spun ni
mic. Nu reproșează nimic. Iși 
tac valiza peste noapte șl 
pleacă de Mngă „dragostea 
tor", pe care spuneau că o 

vor vedea in Cupa U.E.F.A.
Acestea stat lucruri reale si 

nu paragrafe luate dintr-un 
roman de aventuri. Necazul 
• că ele se petrec de parcă 
nimic n,u s-ar fi intîmplat.

Fotbalul românesc este an- 
rajat In această toamnă ta- 
tr-un program competițional 
dc mare responsabilitate. Toți 
se gîndesc la meciurile cu Un
garia și Elveția și doresc ea 
echipa României să se afle 
anul viitor printre partici
pantele la turneul final al 
campionatului mondial. Pen
tru o pregătire la nivelul ce
rințelor și o comportare co
respunzătoare în partidele do 
care am amintit (inclusiv ta 
jocurile din cupele europene), 
biroul federal a hotărît să 

se „Înghețe" transferările de ju
cători la Divizia „A", măsură 
primită favorabil de către iu
bitorii fotbalului, inclusiv de 
conducători de cluburi, an
trenori șl jucători, dintre ca
re unii și-au exprimat ade
ziunea la măsura luată de fe
derație chiar ta coloanele zi
arului nostru. In schimb, 
transferările de antrenori con
tinuă, Jucătorii rămîn, an
trenorii pleacă! La Divizia 
„B“ (nu e o surpriză) e o a- 
devărată vînzoleală. iar Di
vizia „A“ îi ține isonul. A- 
NUL ACESTA S-AU BĂTUT 
TOATE RECORDURILE IN 
MATERIE. Mai mult de ju
mătate din divizionarele „A" 

si-au schimbat antre
norii. Pleacă antreno-, 
rul care isi cunoștea 
echipa, care îi știa po
sibilitățile. pleacă cu 

concepțiile sale tactice si vine 
altul, cu alte metode, cu alte 
vederi, cu alte tactici, cu al
te. .. capricii. Și pînă ce an
trenorul reușește să se cu
noască bine cu noua echipă, 
trece o jumătate de sezon, 
poate chiar mai bine, proce
sul de pregătire suferă. Echi
pe nou promovate (în Divi
zia ..A" sau in Divizia „B") 
schimbă antrenorul. Ce să 
mai crezi? Cine are merit în 
promovare, dacă antrenorul 
este Înlocuit? „Ne vonț pre
găti temeinic", „Vom face și 
vom drege" — lucruri auzite 
de atîtea ori — ca înregistrate 
pe o placă ! — de la condu
cători, antrenori, jucători. 
Cînd și cum?, dacă unii an

trenori, acum cind a sunat 
ceasul adunării la startul pre 
gătirilor, colindă țara, se află 
eu valizele prin, gări, unii 1 
fiind nehotăriți chiar ta ce . 
direcție să-și cumpere bile
tul de tren ? Să nu mai spu- I 
nem că multi, cind au ajuns 
la stația terminus, au avut I 
bucuria să audă : „Știți, n-a | 
fost de acord tovarășul X sau 
V" și fac calea întoarsă. A I 
fost angajat un alt antrenor. | 
care a promis mai mult, care 
8-a dovedit mai inventiv în [ 
vorbe și mai puțin zgîrcit | 
in promisiuni.

In această furtună ta rin- I 
durile antrenorilor de fotbal, 1 
Ion Oblemenco a rămas la 
eîrma campioanei și dețină- I 
toarei Cupei României. Tare | 
ne e teamă ca cineva să nu-i 
reproșeze și lui că n-a cîști- [ 
gat Cupa campionilor euro- | 
peni... Lăsînd gluma la o 
parte, să spunem din nou că I 
situația antrenorilor de fot- | 
bal nu e deloc roză și că a- 
ceastă INSTABILITATE poa- I 
te influenta nefavorabil caii- I 
tatea campionatului, a fotba- . 
falui practicat intr-un moment 
cind este nevoie de o atmos- l 
feră de muncă responsabilă. . 
in perspectivă, mai ales Ia 
Divizia „A".

Constantin ALEXE i

SportlHPOgJa7â



SATUL UNIVERSIADEI
ÎNAINTEA STARTULUI
în accepție sportivă, indife

rent dacă se afla pe malul Isa- 
rului, al rîului Moscova sau al 
fluviului St. Laurent, „Satul" 
reprezintă un concentrat de via
tă, un conglomerat efemer de 
obiceiuri, o colină de speran
țe și o pajiște de odihnă. De 
astă dată „Satul" e pe malurile 
Dîmboviței, cu promisiunea ei 
proverbială de apă dulce, pe 
care n-o contrazice antrenorul 
congolez de baschet Pierre 
Wamba cind ne spune : „Ne 
simțim ca acasă, sub razele de 
soare aprins dar blind. Avem 
tot ce ne irebuie, ne antrenăm 
adecvat și ne bucurăm de fru
musețea orașului gazdă".

Din Splaiul Independentei, 
cind cuprinzi frontal cu pri 
virea Satul Universiadei, clă
direa administrației („primăria", 
dacă vreți) primește relief prin 
pădurea de catarge care măr
ginește platoul central. în fie
care zi, cu un ceremonial me
reu impresionant. îmbogățit de 
prezența optimistă a detașa
mentului de pionieri cu trico 

! Cochete terase de relaxare, in mijlocul unor zone florale admi~
1 rabile, impinzesc Satul Universiadei

lor, se înalță stindardele ță
rilor participante, în ordinea 
sosirii lor. Cum e și firesc, pe 
primul catarg fîlfiie în adierea 
unui vînt ușor drapelul de stat 
al României socialiste, simbo
lul drag al delegației sportivi
lor studenți din țara noastră. 
Dragostea de patrie, transmisă 
din tată în fiu. Imagine pe care 
ne-au sugerat-o doi tineri și 
talentați poloiști români, întîl- 
niți în momentul cind ieșeau 
din blocul U18, al delegației 
române : Cătălin Molceanu — 
fiul marelui ciclist Gabriel Moi- 
ceanu (de 3 ori cîștigător de 
etapă in „Cursa Păcii") și Vlad 
Hagiu — fiul Evelinei Slavici, 
excelenta gimnastă (membră a 
echipei olimpice române în 1952, 
la Helsinki).

Autocarele — „specializate" 
pe ramuri sportive și pornite 
în foarte ordonate trasee — în
carcă pasageri în drum spre 
antrenamente, fără să țină sea
ma de diferențele... lingvistice. 
Spiritul sportiv de prietenie 
face interpret!! aproape inutilL Pe uța blocului U 18, rezervat Megației României, ies spre bâ

tele de antrenament atleții noștri, printre care Nicolae Onescu, 
Ilona Dumitrașcu, Dan Betinl, Paul Stanciu, Gheorghe Motorca, 

Nicolae Demean etc.
Campioana chineză de tenis 
Chen Juan scoate o insignă și 
o oferă parteneri de banchetă, 
jucătoarea japoneză Fumlko 
Furuhashi ; mîine, poate că vor 
fi față in față, de o parte și 
de alta a fileulul...

Pe aleile „satului" sau pe 
baza clubului Sportul studen
țesc iși încrucișează pașii alerți 
cei ce nu se mulțumesc cu 
exercițiile comandate, ci Iși 
impun și suplimente de aler
gare, de menținere, oriunde s-ar 
găsi. Atleții români ies in cor- 
pore : semifondiștil Nicolae O- 
nescu și Nicolae Damean, a- 
lergătorul peste obstacole Dan 
Betini sau hurdlera nona Du
mitrașcu.

în zilele acestea orarul spor
tivilor studenți e practic im

posibil de redus la un numi
tor comun. Cind unii se antre
nează, alții se odihnesc. Cînd 
unii iau cina, alții vizitează 
originala discotecă în aer liber. 
Fiiateliștii frecventează filiala 
oficiului poștal 79, cei mai „co- 
cheti" trec pe la saloanele de 
frizerie și coafură. Mare a- 
fluentă e în sălile de spectacol, 
la audițiile muzicale sau pro
gramele televizate. Aid am în- 
tilnit întreaga echipă de bas
chet a Coastei de Fildeș, în 
frunte cu antrenorul ei Issouf 
Coulibaly : „Abia așteptăm de
butul în concurs. Nu sîntem 
candidați la locul I, dar știm 
de pe acum că la București 
vom avea de învățat".

Victor BĂNCIULESCU

ADUNAREA 
GENERALA

A F.I.S.U.
Ieri au început la Bucu

rești lucrările Adunării Ge
nerale a Federației Interna
tionale a Sportului Univer
sitar (F.I.S.U.).

în deschidere, a luat cu- 
vintul tovarășa Cornelia Fi
linas. președinte al Comite
tului Național de Organiza
re a Universiadei ’81. care a 
arătat că tara noastră, tn 
calitate de gazdă a Univer
siadei, depune toate efortu
rile pentru ca această mare 
manifestare, desfășurată sub 
înaltul patronaj al președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se constituie 
într-un nou și important 
moment în dezvoltarea miș
cării sportive studențești in
ternaționale, pentru crește
rea contribuției tineretului 
universitar la statornicirea 
unui climat de pace și cola
borare între popoare

în cadrul adunării, dr. 
Primo Nebiolo, președintele 
Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, a pre
zentat un raport cu privire 
la activitatea desfășurată 
de F.I.S.U. în perioada 1979— 
1981.

în luările lor de cuvînt, 
numeroși participant! au a- 
dresat cuvinte de mulțumi
re tării-gazdă pentru con
dițiile excelente asigu
rate în vederea desfășură
rii celei de-a Xl-a ediții a 
Universiadei.

De asemenea, au fost a- 
bordate unele aspecte ale 
activității F.I.S.U.

Lucrările adunării genera
le continuă.

SPORTIVI DE RENUME PE ARENELE J M. U
■- - - - - - - - - - - -~- ȘTEFAN RUSU (România) -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luptătorul român în panoplia căruia se află cele mal valoroase trofee este, 
fără îndoială, ștefan Rusu. Născut la Rădăuți, la 2 februarie 1958, tinărtil deo
sebit de talentat, descoperit de antrenorul C. Gherasim, s-a impus repede în 
întrecerile juniorilor, în anul 1974 devenind campion național. In același an, la 
Haparanda, a cucerit și centura continentală la juniori. Din 1978 (Oslo) a devenit 
campion european la cat. 68 kg (lupte greco-romane), păstrîndu-șl titlul șl în 
edițiile 1979, 1980 șl 1981. Centura de cel mai bun luptător al lumii a cucerit-o 
in 1973 (Ciudad de Mexico), iar la J.O. de la Moscova a devenit și campion olim
pic. La a doua sa participare la Universiadă, Ștefan Rusu dorește să cucerească 
medalia de aur a acestei competiții.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <- - - - - - - VLADIMIR ALEINIK (U. R. S. S.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
La startul întrecerilor de sărituri se va afla șl sovieticul Vladimir Aleinik, 

deținătorul titlului la platformă, cucerit acum doi ani la Ciudad de Mexico». Stu
dent La Institutul de eduoațle fizică din Minsk, Aleinik a început să practice 
acest sport în 1968 la clubul Spartak, sub conducerea antrenorului R. Baranov, 
impunîndu-se- atenției specialiștilor. Cu un fizic echilibrat (184 cm și 75 kg), 
tînărufl sportiv sovietic (născut la 12 septembrie 1959) a reușit să unce tn scurt 
timp treptele marii performanțe, în palmaresul său Înscriindu-se • medalie de 
bronz la Olimpiada de la Montreal, titlul de campion european in 1977, cel de 
campion mondial universitar în 1979, medalie de argint la J.O. de la Moscova, 
precum șl titlul de campion unional.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EMILIA EBERLE (România) '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pentru Emilia Eberle, gimnastă cunoscută astăzi in întreaga lume, primul 

succes notabil a apărut la campionatele mondiale de la Strasbourg din 1978, în 
care ea. La Primul mare concurs, obține trei prețioase medalii de bronz în fi
nalele pe aparate, la paralele, bîrnă și sol. Un an mal tîrziu, la campionatele 
europene de la Copenhaga, „bronzul*  este transformat tn „argint*,  Emilia Eberle 
devenind vicecampionă absolută a Europed și cîștigînd două medalii de argint 
pe aparate, la paralele și bîrnă. In aceiași an, la campionatele mondiale de la 
Fort Worth, Emilia Eberle cucerește două medalii de aur — pe echipe și la sol,

Redacția și idmlnlstrațta i cod Î9Î78 București, str V Conta I« ot P T T R. t, tel eenirală 1159 70 și 11.50 59 : secția eoresp. 115199: Interurban 437 ; telex H» 150 rom,». 
Tiparul L P .Informația". Pentru str&ln&tate i abonamente prin (LEXIM •— Departamental export import presă. P.O. Box 135—131, telex 11 226 București »te. 
U Decembrie nr. 1 - « 1 10363

precum și medalia de bronz la paralele. In 1980, la J.O. de la Moscova — din
nou o comportare remarcabilă și două medalii pentru talentata noastră gim
nastă: argint pe echipe și la paralele.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZHU JIANHUA (R.P. Chineză) - - - - - - - - - - - - - 7- - - - - - - - - - - -
in luna iunie a sărit la Tokio 2,30 m la înălțime, stăvilind un nou record 

al Asiei, cu un centimetru mai mult decît vechiul record al compatriotului său 
Ni Chih-ein. Are numai 19 ani, 1,93 m Înălțime, 78 kg, s-a născut la Șanhai, 
unde a început atletismul în 1973 și unde este student la Institutul de Educație 
Fizică și Sport. Ptimul antrenor: Hu Peng-feL în prezent Zhu JLanhua este pre
gătit de Huang Juan, cel care a antrenat-o pe fosta recordmană a lumii, Cen 
Fen Yung. S-a făcut remarcat în 1980 — după un an tn care fusese accidentat 
— reușind 2,25 m, rezultat cu care a încheiat sezonul pe locul 2 în clasamentul celor 
ihal buni juniori din lume, după Sorin Matei. Sare în stilul flop.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANDREA BORELLA (Italia) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Născut la 23 iunie 1961, la Mestre, floretistul italian Andrea BoreUa (1,85 m, 

80 kg) este unul din „copiii-minune*  descoperiți în urmă cu cîțiva ani de maes
trul de arme Di Rosa. Este coleg de generație cu Maure Numa șl Angelo Scurt, 
„precursor*  fiindu-le campionul olimpie al probed individuale de floretă de la 

Montreal TS, Fabio Dal Zotto, Andrea Borella. student al Facultății de mate- 
s_a bruiat pe planșele internaționale cînd nu împlinise încă 18 ani, 

deveni vicecampiom de tineret al lumii șl tntrînd printre primii 18 seniori ai 
probei, trei luni mai tirziu la C.M. de la Buenos Aires, în 1977.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIRGINIA RUZICI (România) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiica fotbailstuiui da prima divizie, rapldistul Iosif Ruzicl, s-a afirmat de 

timpuriu pe terenurile do tenis, debutltnd ta echipa de junioare a României ta 
1971, clyHgătoar*  a „Cupei I'rlnclpesa Sofia", un campionat mondial al tinerelor 
rachete. Do 4 «xrl campioană a țării in proba de simplu (1973—76), tn total 16 ti
tluri raționate. In 197», laureată a probelor de simplu șl dubhi la Roland Garros, 
apoi doi ani consecutiv finaltată a clasicului turneu. Triplă campioană europea
nă, ta ediția de la Brașov 1978, Virginia Ruzicl a fost nr. 6 în clasamentul mon
dial 1980. Campioană mondială universitară la dublu femei, cu Florența Mlh ' 
(sofia 1977 șl Ciudad de Mexico 1979), șl dublu mixt, cu Traian Marcu (Ciudad de 

Mexico 1979). studentă la ultimul an la LEJ.S. București.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KEVIN McGEE (S.U.A.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Purtătorul tricoului cu nr, 11 din echipa, de baschet a S.U.A. — Kevin 

McGee (22 ani — 2,03 m înălțime — 103 kg — student la University of California) 
— a dobîndlt, în puțină vreme, faima unul jucător de certă valoare, ceea ce nu 
este puțin lucru dacă ținem seama de nivelul acestui joc practicat în rlndul ti
neretului american. Kevin McGee este primul jucător din istoria baschetului din 
s.u.A. care a terminat pe primul loc intr-un „Top*  stabilit de trei categorii de 
statistici făcute de N.C.A.A. (National Collegiate Athletic Association, forul di
riguitor al sportului studențesc): medie de 27,5 p înscrise, 12,5 recuperări, pro
centaj de 67,1 la sută la aruncări la coș (toate realizate în campionatul N.C.A.A.). 
Tinărul născut în Mississippi, într-un oraș al cărui nume i-a inspirat întotdeauna 
pe poeți — Magnolia — va încerca, la București, să păstreze pentru echipa S.U.A. 
titlul de campioană mondială universitară cucerit la Ciudad de Mexico.

- - - - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - SLOBODAN JRIFUNOVICI (Iugoslavia) •- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A împlinit 25 de ani la 3 februarie și este student la Universitatea din Bel

grad (Facultatea de turism). De patru ani — nelipsit din reprezentativa de se
niori a Iugoslaviei, după ce a condus cu succes și atacul echipei de juniori. 
Slobodan Trifunovici este un jucător robust, cu o apreciabilă tehnică de mînui- 
re a balonului și cu un șut necruțător. Nu puțini sînt cei care îl aseamănă cu 
unul din celebrii săi cempatrioți, Zoran Jankovid — o mare vedetă a polo-u.lu 
mondial tn anii ’60. în colecția sa de trofee se află două medalii de bronz, 
obținute la C.M. din 1978 și Cupa Mondială din 1979 șl două medalii de argint 
cucerite la J.O. din 1980 șl Cupa Mondială din 1981.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CALIXTE NGANONGO (R.P. Congo) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In sala de sport a Liceului ind. nr. 2 am făcut cunoștință cu studenții vo

leibaliști din Republica Populară Congo. Am văzut la lucru • echipă foarte 
tînără, mobilă, cu preocupări permanente pentru jocul tn viteză, combinativ. Din
tre jucătorii prezențl în reprezentativa studențească congoleză am remarcat pe 
Calixte Nganongo, component de bază al echipei universitare și al primei re
prezentative a' țării sale. Viitorul ziarist Nganongo (28 de ani, 1,86 m) este li
derul de necontestat al echipei, la fel de bun în fazele de atac, precum șl în 
jocul de apărare. An.trenorul Jacques Mahoungou îl numește „antrenorul din 
teren*,  intr-adevăr, Nganongo este principalul animator al jocului formației con
goleze, coordonatorul și realizatorul echipei sale.

GRAHAM SMITH (Canada)
La J.O. de la Montreal (1076), cînd. avea numai 18 ani, Graham pornea mare 

tavortt al probelor de bras, dar nu a obținut decît locul IV, atît la 100 m cît 
și la 200 m. Doi ani mai tîrziu, cu un plu^-de maturitate. Graham Smith a sosit 
al doilea în cursa de 100 m bras la C.M. din Berlinul occidental, pentru ca în 
finaiLa probed de 200 m mixt să obțină • excepțională victorie, cu 2:03,65, timp 
care a însemnat un nou record mondial al probei. Datorită calităților sale de 
brastst — poate parcurge și astăizl „suta*  în mad puțin de 64 de secunde — 
Graham pornește favorit al întrecerilor dintre tetraitloniștd șl La Universiadă-


