
C U V î N T U L
președintelui Republicii Socialiste România

tovarășul

NICOLAE CEAUSESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc in primul rind să adresez tuturor participanților la 

Universiada București ’81 un salut cordial, prietenesc și 
cele mai bune urări. (Aplauze).

Fie ca această competiție mondială a tineretului univer
sitar să constituie o puternică manifestare a prieteniei, a 
solidarității studențimii, a tineretului de pretutindeni pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună, o lume a păcii, a inde
pendenței naționale, a tuturor popoarelor. (Aplauze, ovații).

La această inaugurare nu putem să nu ne gindim că in 
aceste clipe cad bombe care omoară bărbați, femei, tineri, 
copii.

Iată de ce această manifestare sportivă mondială trebuie 
să constituie o chemare la luptă pentru dezarmare, pentru 
a pune capăt războaielor, pentru ca tineretul de pretutindeni 
să trăiască în pace, să poată să învețe, să muncească, să 
trăiască liber. (Aplauze).

Cu aceste sentimente și ginduri declar deschise Jocurile 
Mondiale Universitare de vară - ediția a Xl-a și urez deplin 
succes in intrecerile sportive tuturor participanților. (Aplauze, 
ovații).

Multă sănătate și, fericire I (Aplauze, urale).

DIVERȘI ADA'81A ÎNCEPU T!
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Duminică, 19 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat ce-a de-a 
ediție a Jocurilor 
Universitare de 
vensiada ’81“ — 
ră în capitala 
Această mare 
sportului, prieteniei și înțele
gerii între tinerii universitari

Xl-a 
Mondiale 

vară — „Uni
ce se desfășoa- 
patriei noastre, 

sărbătoare a

din întreaga lume, ce se desfă
șoară sub înaltul patronaj al 
președintelui. României socialis
te, reunește la startul întrece
rilor mii de studenți sportivi 
din numeroase țări de pe toa
te continentele, constituind, prin 
amploarea participării, o măr
turie elocventă a prestigiului și 
prețuirii de care se bucură în 
lume țara noastră, politica con
secventă de pace, colaborare și 
prietenie între toate popoarele 
promovată de România și pre
ședintele ei.

Găzduită atît de generos de 
România, grandioasa sărbătoare 
a fiilor “Almei mater“ repre
zintă pentru tinerii aîlați în 
aceste zile la București un mi
nunat prilej ca, prin interme
diul spartului, să se cunoască 
mai bine, să lege prietenii trai
nice, să-și împărtășească aspi
rațiile și năzuințele comune 
de a trăi într-o lume mai bună 
și mai dreaptă, o lume a păcii.

Interesul manifestat pentru 
actualele întreceri sportive de 
la București dovedește forța și 
capacitatea sportului universitar 
românesc, al« mișcării noastre 
sportive în general, rezultat ne
mijlocit al grijii statului socia
list pentru crearea unor con
diții de studiu și muncă, de 
viață materială și spirituală 
dintre cele mai bune, tinerei 
generații, menite să contribuie 
la progresul acestei importante 
activități sociale puse în slujba 
omului, a idealurilor sale no
bile.

Eveniment de seamă în viața 
tineretului 
tutindeni, 
obiectivele 
pune, este 
treze cu putere adevărul 
cea mai rațională, rodnică

studențesc de pre- 
Universîada, prin 
pe care și le pro- 
chemată să demoni

că 
?1

frumoasă competiție între po
poare, indiferent de ' orînduirea 
lor socială, trebuie să fie ace
ea a păcii, a colaborării pentru 
un viitor mai bun, de înțele
gere și conlucrare pașnică in
tre toate națiunile lumii.

Așa cum se subliniază în Me
sajul președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat par
ticipanților la întrecerile spor
tive studențești, mesaj publicat 
în paginile ziarelor de sîmbătă 
și care a fost primit cu viu 
interes de toți studenții pre- 
zenți la București, „tineretul 
constituie — prin înseși idealu
rile și aspirațiile sale — o 
uriașă forță a păcii și progre
sului contemporan. Aeționînd 
unită, generația tînără poate 
juca un rol determinant în a- 
firmarea unui cuns nou în via
ța internațională, poate asigura 
— împreună cu celelalte forțe 
înaintate ale lumii de azi — 
triumful politicii de pace șl 
destindere, de înțelegere și con
lucrare fructuoasă între na
țiuni. Noi credem ferm în ca
pacitatea tineretului lumii de 
a-și asigura viitorul liber și 
fericit. Credem în capacitatea 
lui de a găsi cele mai cores
punzătoare forme și mijloace 
de a acționa cu forțe unite 
pentru a-și realiza idealurile 
de pace și progres ce-1 animă“.

Aceste nobile idei au găsit 
un larg ecou în rîndul miilor 
de sportivi participanți, fiind 
primite cu deosebită satisfac
ție, cu deplină aprobare de re
prezentanții tineretului studen
țesc prezenți la București, care 
sînt hotăriți, ca, prin interme

(Continuare în pag 4—5)

La sosirea la stadion, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le si* t 
înminate de către multi
pla campioană mondială 
și olimpică Nadia Coma
neci plachetele cu em
blema ediției a Xl-a o 

Universiadei

Din sumarul

acestui

număr:

• Avancronici asupra întrecerilor din prima zi de concurs
• Programul transmisiilor de radio și televiziune pe toată 

durata Universiadei
• Primii „tricolori*4 români care intră In competiție
• Reportaje de la antrenamentele sportivilor participant!*
• Sosirea la București a lui Juan Antonio Samaranch, 

președintele C. I. O.



20 iulie

PROGRAMUL ZILEI
BASCHET
Sola Rapid, de la ora 9 : S.U.A. — Senegal (m), Coreea de Sud — 

Grecia (m), Iugoslavia — Mexic (f) ; de la ora 16 : Olanda — An
glia (m), România — Spania (f), România — Libia (m) ; sala Politeh
nica, de la ora 9 : Iordania — Mexic (m). Belgia — Coasta de Fil
deș (m), Liban — Japonia (m) ; de la ora 16 : Canada — Egipt (f). 
Irak — Brazilia (m). Cehoslovacia — Bulgaria (f) ; sala Construcția, 
de la ora 10 ; Cuba — Somalia (m). Cuba — Franța (f) ; de la ora 
16 t Suedia — Finlanda (m). Ungaria — U.R.S.S. (f), Ruanda — Tur
da (m) ; sala Progresul, de la ora 10 : Canada — Egipt (m), Polo
nia — Nigeria (m) ; de la ora 16 : R.P. Chinezâ — Polonia (f). Congo 
— R.P. Chinezâ (m), S.U.A. — Finlanda (f).

GIMNASTICĂ
t\i!atu| Sporturilor si Culturii — concursul masculin individual și pe 

echipe. De la ara 15 la 16,30 — seria I, de la ora 17 la 18,30 — 
seria a ll-a șl de la ora 19 la 20,30 — seria a lll-a.

LUPTE
Patinoarul „23 August*, de Ic ora 10 la 12,30 și de la ora 17,30 la 

19 ; meciuri în cadrul categoriilor 48, 57, 68, 82 și 100 kg la greco- 
romane. «.

POLO
Bazinul

S.U.A — mexic ; ora i/ ; wnguiiu — opama ; 
Canada ; ora 19,30 : Iugoslavia — R.P. Chineză.

SĂRITURI
ștrandul tineretului — 

seria I și de la ora 17
SCRIMĂ
Sala de 

culin. De 
de la ora

VOLEI
Sala Floreasca, ora 9 : Bulgaria „ ...

Liban (m) ; ora 15 : Cehoslovacia — Sudan (m) ; ora 16,30 
Irak (m) ; sala Dinamo, ora 9 : R.P. Chineză — Egipt (m) 
lurcia — Venezuela (m) ; ora î5 ; Japonia — £Îria (m* 
Polonia — Grecia (m) ; sala Agronomia, ora 9 Mexic — 
ora 10,30 j — - - - ■ ■ - *
ora 16,30 
veția (f) ;
Liban (f).

Dinamo, de la ora 10 : U.R.S.S. — Japonia ; ora 11,15 : 
Mexic ; ora 17 : Ungaria — Spania ; ora 18,15 : România —

concursul la trambulină fete. De la ora 10 
— seria a ll-a.

August" —
11 — turul

atletism „23 
la ora 9 la 
15 la 17 — turul IU.

concursul 
I ; de la

— Belgia

individual de floretă maj
ora 12 la 14 — turul U ;

(m) ; ora 10,30 Spania — 
România — 

; suia uinamo, ora V ; u.r. vnuieiu — <-yipc v'*J ; ora 10,30 : 
Venezuela (m) ; ora 15 : Japonia — Siria (m) ; ora 16,30 : 
C.'Șftz . ZZ.Z *_ 2 : — Turcia (f) ;

: R.P. Chinezâ — Belgia (f) ; ora 15 : Bulgaria — Canada (f) ; 
: S.U.A. — Spania (f) ; «ila Olimpia, ora 9 : Cuba — El- 

! ora 15 : Brazilia — Danemarca (f) : ora 16,30 : Japonia —

SPORTIVI DIN 28 DE TARIÎN ÎNTRECERILE DE LUPTE
Azi intră in concurs: C. Alexandru, N. Zamfir, șt. Rusu,

I. Draica și V. Andrei
Ieri, cu ocazia ședinței teh

nice a comisiei de organizare 
a turneului de lupte, la care 
au fost prezenți majoritatea re
prezentanților țărilor partici
pante la J.M.U. de la Bucu
rești, au fost stabilite ultimele 
amănunte privitoare la con
cursul ce se va desfășura, în- 
cepînd de azi, la i 
artificial „23 August" 
pitală.

Din păcate, datorită 
rilor regulamentului 
nu-i putem informa pe cititorii 
ziarului nostru asupra progra
mului complet al reuniunilor 
de luni, tragerile la sorți efec- 
tuîndu-se abia azi, la ora 8,30, 
după vizita medicală a pârtiei- 
panților. Ceea ce se cunoaște 
cu certitudine la ora cînd 
scriem aceste rinduri este fap
tul că azi (luni), la ora 10, 
cep întrecerile eliminatorii 
primele cinci categorii de 
stilul greco-romane: 48 kg,

patinoarul
1 din Ca

prevede- 
F.I.L.A.,

in
ia 
la 
57

100 kg. Cei 
ai țării 

primii in

MARATONUL BASCHETBALIȘTILOR

kg, 68 kg, 82 kg și 
cinci reprezentanți 
noastre care intră 
concurs sînt următorii, în ordi
nea categoriilor: Constantin A- 
lexandru, Nicolac Zamfir, Ște
fan Rusu, Ion Draica și Vasi- 
le Andrei.

în reuniunea de după-amia- 
ză, care se desfășoară între 
orele 17,30 — 19, pe cele trei 
saltele de concurs vor evolua 
aceiași sportivi români. Adver
sarii lor vor fi 
dimineață.

în cele două 
marți (10—12,30 
vor continua disputele din ca
drul seriilor la primele cinci 
categorii, dar vor intra în în
treceri și Nicu Gingă (52 kg), 
Ion Păun (62 kg), Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg), Ilie Matei 
(90 kg) <i Victor Dolipschi 
(+100 kg).

Noii campioni mondiali uni
versitari la primele cinci cate
gorii (cele care încep concursul 
luni) vor fi cunoscuți miercuri 
seara, iar întrecerile celorlalte 
cinci categorii se vor încheia 
joi seara.

Vineri (24 
rii și arbitrii

desemnați luni

reuniuni de 
și 17,30—19),

iulie), organizato- 
tumeului de lup-

te vor avea zi de odihnă, iar 
simbătă, după un program 
identic, vor începe concursul 
studenții luptători de la stilul 
liber. ,

La startul ediției de la Bucu
rești 
tie 
ceri
luptători din 28 de tari ale lu 
mii.
cîte 
care 
unor 
rești 
ric al concursului.
care vor începe întrecerile azi 
ii amintim pe cubanezul J.M. 
Echevarria (48 kg), sovieticul 
K. Fatkulin (57 kg), bulgarul 
N. Dimov (68 kg), ungurul J. 
Toth, sovieticul T. Abhazava 
(82 kg), cubanezul J.B. Ala, so
vieticul M. Șdladze, iugoslavul 
R. Memiscvici (la 100 kg) etc., 
sportivi ale căror palmarese îi 
recomandă printre principalii 
concurenți la locurile fruntașe 
ale categoriilor lor. Dar, după 
cum apreciază specialiștii, 
trecerile universitare 
București pot aduce 
plan mulți alți tineri, 
in ultima vreme pe 
țional, pentru care Universiada 
poate constitui un foarte bun 
prilej de afirmare internațio
nală:

Mihai TRANCA

(cea de a treia edi- 
în care au loc și între- 

de lupte) sînt prezenți

Sînt înscriși aproximativ 
100 de concurenți la fie- 
stil.. Cartea de vizită a 
luptători sosiți' la Bucu- 
ridică mult nivelul valo- 

Dintre cei

în
de la 

în prim- 
remarcați 
plan na-

ÎNCEPE In mijlocul unui MARE INTERES
30 de echipe masculine și 17 

feminine își vor disputa întâie
tatea în întrecerile de baschet. 
Ieri, în preziua începerii com
petiției au sosit ultimele în
scrieri care au modificat, într-o 
oarecare măsură, formula 
disputare și programul 
cursului. Astfel, la băieți 
fost alcătuite opt serii, ceea ce 
permite ca, după primele 
zile, participantele să aibă o zi 
de odihnă (joi 23 iulie), 
nu era prevăzută inițial, 
fete, prin prezența a 17 
pe, în seria D echipele 
susține în unele zile câte 
partide.

în ceea ce privește reprezen
tativele României, ele au mari 
șanse de a trece de faza pre
liminară a Universiadei. La 
băieți, baschetbaliștii români se 
află în serie cu selecționatele 
Angliei (în ultimul an o reve
lație a baschetului european), 
Olandei și Libiei (cu care joa
că astăzi) și. in mod normal, 
se va clasa pe locul I. La fete, 
echipa României va întâlni în 
serie pe cele ale Spaniei (ad
versara de azi). Iugoslaviei și 
Mexicului și are șanse de a 
absolvi toate cele trei examene, 
în continuare, însă, și la băieți 
și la fete disputa se anunță a- 
prigă, următoarele partenere 
de întrecere (în cazul califică
rii) fiind mari valori în 
chetul mondial.

Componența seriilor : 
MASCULIN — SERIA 

România, Anglia, Olanda, 
bia ; SERIA B : S.U.A., 
cia. Coreea de Sud, 
SERIA C : U.R.S.S.,
Ruanda ; SERIA D : Iugoslavia, 
R. P. Chineză, Congo ; SERIA 
E : Cuba, Finlanda, Sudan, So
malia ; SERIA F : Canada, Po-

de 
con- 

au

trei

care 
La 

echi- 
vor 

două

bas-

A : 
Li- 

Gre- 
Senegal ; 

Turcia,

lonia. Nigeria, Egipt ; SERIA 
G : Mexic, Japonia, Liban, Ior
dania ; SERIA H : Belgia, Bra
zilia, Irak, Coasta de Fildeș. 
Echipele clasate pe primul loc 
în seriile A, H, E, D vor for
ma grupa semifinală I. cele din 
seriile B, G, C și F grupa se
mifinală II. în continuare, se 
va juca în cruciș : locul 1 din 
seria I cu locul 2 din seria II, 
locul 2 din seria I cu locul 1 
din seria I. Apoi se vor juca 
finala „mare" (locuirile 1—2) și 
finala mică (locurile 3—4).

FEMININ — SERIA A :
România, Iugoslavia, Mexic, 
Spania ; SERIA B : S.U.A.,
Polonia, R. P. Chineză, Finlan
da ; SERIA C : Cuba, U.R.S.S., 
Ungaria, Fran>ța : SERIA D : 
Canada, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Egipt. Senegal. în coin.tin.uare, 
echipele clasate pe locurile 1 
și 2 în seriile A și C vor for
ma grupa I, cele din seriile B 
și D vor alcătui grupa II. Apoi, 
se va juca „în cruciș“ și 
vor disputa finalele (ca 
băieți).

TOTI SPORTIVII ROMÂNI 
PRINTRE FAVORITI

se 
la

FETELE DESCHID
SERIA SĂRITURILOR>■■■

Astăzi, start și In Întrecerile 
săritorilor. Primele vor Intra în 
concurs fetele, la trambulina de 
3 m, care, conform programului, 
vor executa în prima zi săritu
rile din preliminarii (dimineața, 
de la ora 10, săriturile impuse, 
iar de la ora 17 săriturile libere). 
In urma cărora primele 12 cla
sate îșl vor disputa locurile pe 
podium, marți după-amlază. Sînt 
prezente concurente din 10 țări, 
unele dintre ele avînd un bogat 
palmares internațional : Olga Di- 
mitrieva, Irina Sidorova (U.R.S.S.), 
Milagros Molina (Cuba), Shi Mei- 
qin (R.P. Chineză) ș.a. Alături 
de ele, vor fi șl reprezentantele 
noastre Kuxandra Hociotă și Fe
licia Cîrstea, care poartă nume
rele de concurs 7 șl, respectiv 6. 
Interesante se anunță șl dispute
le băieților la „3 m“, printre 
sportivi aflîndu-se și campionul 
olimpic Aleksandr Portnov. Sări
torii noștri Alexandru Bagiu (6) 
și Dorel Nedelcu (5) vor Încerca, 
Ia rindul lor, să aibă o compor-

tare cît mai bună. Pentru băieți 
au fost rezervate zilele de 
miercuri și joi. După o zi de 
pauză, vor începe întrecerile la 
platformă „IO m“, după același 
sistem, adică in prima zi preli
minariile și în a doua finalele. 
Simbălă șl duminică — fetele, 
luni și marți — băieții. Și aici, 
se vor afla la start concurenți 
de mare valoare : VI. Aleinik, 
Liana Totadze (U.R.S.S.), Meyer 
Megan JS.U.A.), Chen Xiaoxia 
(R.P. Chineză) ș.a.

Țara ---------- “ -----------
tată 
licia 
(14).

Să 
gada__________ ,___
pantelimon Decuseară, 
oficia alături de alți purtători ai 
ecusonului internațional : Ferrer 
Francesco (Cuba), G. Burov 
(U.R.S.S.), T. Hamada (Japonia), 
Helen Momeau (Canada) ș.a.

Emanuel FANTANEANU

noastră va ti reprezen- 
de Al. Bagiu (11), Fe- 

Cîrstea (8) și Mariana Marc

mai adăugăm că din bri
de arbitri face parte și 

care va

în prezenta reprezentantului 
Federației . internaționale a 
sportului universitar, Jean 
Brechbuhl (Elveția), a delega
tului Federației internaționale 
de tenis, Mike B. Gibson (Marea 
Britanie). a împuternicitului Co
misiei naționale de organizare, 
prof. Alexandru Lăzărescu, 
precum și a arbitrului princi
pal Tănase Florea (ambii 
România), sâmbătă au fost sta
biliți favoriții tablourilor mas
culine și feminine în probele 
de simplu, precizîndu-se. de 
asemenea, și alte detalii referi
toare la modul de desfășurare 
a Întrecerilor de tenis din ca
drul Universiadei.

Câștigător la ediția J.M.U. de 
la Ciudad de Mexico (în finală 
l-a întrecut pe Natndan Bal), 
sovieticul Vadim Borisov (po
sesor și a trei titluri la ediția 
din 1980, de la Belgrad_  a
campionatelor europene pentru 
amatori) a fost desemnat favo
ritul nr. 1. 11 urmează, în or
dine : 2. Nandan Bal (India) ;
3. Jiri Granat (Cehoslovacia) ;
4. Andrei Dîrzu (România) — 
locul III Ia Ciudad de Mexico;
5. Miroslav Lacek (Ceho
slovacia) ; 6. Michael de Pal
mer (S.U.A.) ; 7. Florin Segăr- 
ceanu (România) — locul IV la 
Ciudad de Mexico ; 8. Thomas 
Emmrich (R. D. Germană).

Competiția feminină — pen
tru prima oară de o asemenea 
amploare în țara noastră — 
confirinînd valoarea sportivei 
noastre Virginia Ruzici, o are 
pe multipla medaliată a ante
rioarelor două ediții ale Uni
versiadei drept principală fa-

_ — A
vorită. Iată cine îi urmează pe 
tabloul de simplu : 2. Lucia 
Romanov (România) ; 3. Kata
rina Skronska (_ ’ 
4. Anna-Maria 
(S.U.A.) ; 5. Iva
(Cehoslovacia) ; 6. 
șianț (U.R.S.S.) ; 7. 
(R. P. Chineză) ; 
Henry (S.U.A.).

Referindu-se la 
cursului de tenis, 
tragerea la sorți 
pe tablouri, dl. Jean Brechbuhl. 
spunea : „Vom asista, cu sigu
ranță, Ia întreceri care să jus
tifice prezența acestui frumos 
sport în programul Universia
delor. Bucureștiul — cunosc de 
mult lucrul acesta — a găzduit 
concursuri cu participarea unor 
sportivi de foarte mare valoa
re astfel că este de așteptat 
ca spectatorii care și-au ales 
tenisul drept spectacol Ia care 
să fie prezenți zi de zi, nu vor 
avea ce regreta".

în ce ne privește, opinăm că 
aitît întrecerea masculină, cît 
și cea feminină vor oferi par
tide de bun nivel, unul dintre 
argumente fiind acela că unele 
din principalele „școli de te
nis" (Cehoslovacia. U.R.S.S., 
România, S.U.A.) își au repre
zentanți la București.

întrecerile de simplu vor în
cepe marți la ora 9, iar cele 
de dublu sînt programate de 
miercuri, la aceeași oră. Com
plexul Progresul dispune de o 
arenă centrală cu peste 6 000 
de locuri în tribune, precum și 
de alte 9 suprafețe de joc.

+ 11.d/ , M.
(Cehoslovacia) ;

Fernandez 
Budarova 

Elena Ghi- 
Yu Liqiao 
8. Keliy

valoarea con- 
imediat după 
a favorițiloT

lon GAVR1LESCU

Secția sport a Televiziunii române și-a propus să efectueze de la marea 
competiție mondială universitară aproximativ 50 de ore de transmisii di
recte și 15 ore de transmisii înregistrate, în această ultimă categorie fiind 
incluse și rezumatele zilnice ale celor mai importante întreceri.

Programul Tele-Universiadei - (sub rezerva unor modificări de ultim mo
ment) se prezintă astfel :

LUNI 20 IULIE, ora 19,25 — Gimnastică — concursul masculin ; ora 22,30
— rezumatul zilei.

MARȚI 21 IULIE, ora 17,00 — Atletism, Sărituri în apă — finala probei 
do trambulină femei, Gimnastică — dfencursul feminin ; ora 23,20 — Atle
tism — finalele Ic greutate bărbați și 10 000 m, semifinalele la 1 500 m 
femei șî bărbați, 400 m garduri bărbați, 100 m femei și bărbați ; ora 23,00
— rezumatul zilei.

MitrctURl 22 IULIE, ora 17,00 — Gimnastică — finalele masculine pe 
aparate, înot — finalele la 100 m bras femei și bărbați. Atletism — fina
lele la înălțime bărbați, 1 500 m femei și bărbați ; ora 20,20 — Atletism - 
finalele la triplusalt, suliță, 100 m femei și bărbați, 400 m garduri băr
bați ; ora 23,00 — rezumatul zilei.

JOI 23 IULIE, Ora 16,05 — Sărituri în apă — finala probei' masculine de 
trambulină, jnot — finalele la 100 m fiber femei și bărbați, 200 m — spate 
temei și băbați, Gimnastică — finalele feminine pe aparate. Atletism - 
finalele la prăjină, 110 m garduri, 400 m femei, disc și 100 m garduri ; 
ora 22,30 — rezumatul ziltei.

VINERI 24 IULIE, ora 18,00 — înot — finalele la 100 m delfin bărbați și 
femei, 2CO m bras bărbați și femei, Atletism — finalele la lungime băr
bați, disc femei și 3000 m obstacole ; ora 22,30 — rezumatul zilei.

3IMBATA 25 IULIE, ora 17,30 — înot — finalele la 200 m mixt femei 
și bărbați, 1 500 m liber bărbațî, Atletism — finalele la ciocan, 400 m 
garduri femei, 200 m bărbațî, lungime femei, 200 m femei, greutate 
femei, 400 m bărbați ; ora 23,00 — rezumatul zilei.

DUMINICA 26 IULIE, Ora 11,00 - Volei - turneul final : ora 17,00 - Sări
turi în apă — fina.’a probei de platformă femei, Polo — turneul final, înot
— finalele la 200 m liber femei și bărbațî, 1OQ m spate femei și bărbați ; 
ora 19,15 — Atletism — finalele la înălțime femei, 800 m bărbați și femei,, 
suliță bărbați, 3 000 m femei, 5 000, maraton, ștafetele 4X100 m și 4X400 m 
femei și bărbați ; ora 22,30 — rezumatul zilei.

LUN| 27 IULIE, o.a 9,00 — Volei și Baschet — turneele finale ; ora 16,00
— Volei, Baschet și Polo — turneele finale ; ora 22,30 — rezumatul zilei.

MARȚI 28 IULIE, era 11,15 — Volei șl Boschet — turneele finale, ora 14,00
— Tenis, finalele de simplu femei și dublu bărbați, Sărituri în apă - 
finala probei de platformă bărbați, înot — finalele la 2’00 m delfin femei 
și bărbați, ștafetele 4X100 m liber femei și bărbați, Polo — turneul final ; 
ora 19,40 - Boschet feminin — finala (repriza a ll-a) ; ora 22,30 — rezu
matul. Zilei,

MI&KUUKl 29 IULIE, ora 9,00 — Tenis — finala de dublu mixt. Volei — 
turneul final ; ora 14,00 — Tenis — finalele la simplu bărbați și dublu 
temei, înot — finalele la 400 m liber băbați și femei, ștafetele 4X100 m 
mixt bărbați și femei, Volei — turneul final ; ora 19,45 — Baschet mas
culin — finala (repriza a ll-a) ; oa 22,30 — rezumatul zilei.

JOI 30 IULIE — Ceremonia de închidere.

In zilele competition ale, redacția 
sport a Radiodifuziunii române va 
reflecta întrecerWe sportive o le Jo

curilor mondiale universitare de Io 
București, după cum urmează :

ora 7,00, principalele rezultate ale

zilei precedente ; performanța zi
le? ; programul zilei curente ;

ora 12,00-21,00, transmisii directe 
alternative de la principalele com
petiții ale zilei.

Incepînd de la ora 11,00, în 
toate buletinele de știri și radio
jurnalele de pe programele I, II 
și III, vor fi difuzate rezultatele 
întrecerilor, pe măsura desfășurării 
probelor, cu maximum de operati
vitate.

In radioprogramele „De Ia 1 la 
3* și „Orele serii" se vor asigura 
intervenții în direct din toate să
lile și de pe toate stadioanele.

In radioprogramul ,,O zi într-o 
oră" este prevăzută rubrica „Sport" 
consacrată Universiadei, de la ora 
22,30, care va cuprinde : sinteza 
rezultatelor zilei ; secvențe sonore, 
interviuri cu învingătorii din între
cerile zilei ; declarații, opinii ale 
participanțîlor străini despre Uni
versiadă, despre desfășurarea în
trecerilor, despre marile performan
țe ce vor fi realizate la această 
ediție a Universiadei ; evenimentul 
zilei la Universiadă ; pe scurt, 
despre programul zilei următoare.



ASTĂZI VOM CUNOAȘTE IN ÎNTRECERI azi

::jii CAMPIONI LA GIMNASTICA
două zile de an- 
oficiale — vineri 

des-

După cele 
trenamente 
băieții, simbătă fetele 
fășurate la aceleași ore și, de 
regulă, în aceeași compoziție a 
grupelor prevăzute și pentru 
concursul oficial, iată că astăzi 
va începe întrecerea propriu- 
zisă a echipelor și gimnaștiloi 
prezenți la cea de-a Xl-a Uni
versiadă. Așa cum s-a stabilit 
în program, băieții încep com
petiția astăzi la ora 15. La șe
dința tehnică de simbătă au 
fost detaliate toate măsurile 
menite să concure Ia buna des
fășurare a concursului Ia fine
le căruia vom cunoaște primii 
învingători : campionul absolut 
al celei de-a Xl-a ediții a 
Universiadei, precum și echipa 
masculină clasată pe locul I.

Au confirmat prezența și par
ticiparea gimnaști din Austra
lia, Belgia, Canada, Coreea de 
Sud, Cuba, S.U.A., Anglia, Un
garia, Indonezia, Irak, Israel, 
Italia, Japonia, Mexic, R. F. 
Germania, Vietnam R.P. Chi
neză, U.RJS.S., Libia și firește 
România. Dat fiind faptul că 
mai sint încă delegații care au 
trimis înscrierile de principiu, 
unele și-au anunțat chiar com
ponența dar n-au fost prezente 
la ședința tehnică, s-a stabilit 
că pînă cu o oră înainte 
concurs să fie admise noi 
scrieri.

Indiferent că este vorba 
echipe sau gimnaști individuali, 
întrecerea este organizată pe 
trei scrii, inCepînd de la ora

de 
in-

de

15. După cum am mai anunțat 
componenta seriilor a fost fă
cută pe baza rezultatelor obți
nute la precedentele ediții ale 
Jocurilor Mondiale Universita
re și a altor mari concursuri 
desfășurate sub egida Federa
ției internaționale de gimnasti
că. Ultima serie, are următoa
rea alcătuire ; Canada, Ungaria, 
România. Italia, U.R.S.S., 
Mexic.

Colectivul de antrenori 
s-a ocupat de pregătirea 
naștilor români —• Adrian 
ca, antrenor federal, Gheorghe 
Condovicl, Vasile Coșariu, Mir- 
ea Lisovschi — a stabilit 
mula de echipă care va fi 
niată : Kurt Szilier, Emilian 
cula, Romulus Bucuroiu, 
Odorhcan. Ca rezervă figurează 
Octavian Ionașiu.

Nutrim speranța că tine
rii noștri gimnaști iși vor va
lorifica șansa atit in competi
ția pe echipe, cit — mai ales 
— în finalele pe aparate în 
care Kurt Szilier (la cal cu 
minere, sărituri și sol). Emilian 
Nicula (bară fixă). Dan Odor- 
hean (sol), Romulus Bucuroiu 
(cal cu minere) au mari posi
bilități de a se număra printre 
fruntașii probelor.

Cu mult interes sînt aștepta
te evoluțiile celorlalte echipe 
prezente la startul Universia
dei, îndeosebi cele ale Uniunii 
Sovietice, R.P. Chineze. Unga
riei. Cubei, Japoniei. Din echi
pa sovietică face parte, printre

Și

care 
gim- 
Stoi-

for- 
ali- 
Ni- 
Dan

alții, Iuri Korolev, gimnast de 
mare perspectivă, care s-a nu
mărat printre cei mai buni par- 
ticipanți la campionatele euro
pene de la Roma, din luna 
mai. Șanse mari i se acordă și 
colegului său Artur Akopian. 
Antrenorii din R.P. Chineză 
mizează în primul rind, pe șan
sele lui Li Yuejiu, unul dintre 
gimnaștii care s-au remarcat la 
„Cupa mondială" de la Toron
to, din 1980, și Li Xiaoping. Va 
fi prezent în concurs și ciști- 
gătorul ultimelor două ediții ale 
campionatelor europene la cal 
cu minere, gimnastul ungur 
Guczogy Gyorgy, căruia i se 
prevăd frumoase perspective în 
această probă. Din echipa Cu
bei fac parte, între alții, Ro
berto Richard Leon, finalist la 
paralele la Jocurile Olimpi
ce de la Moscova, 
slîrșit să menționăm_ și 
gimnaști japonezi : _________
Kyoji și Morisue Shinji,

Programul orargrupa I: 
15—16,30 ; grupa a Il-a : 17— 
18,30 ; grupa a IlI-a : 19—20,30. 
Se va concura numai cu exer
ciții liber a'ese. conform Co
dului internațional de punctaj, 
cu cerințe de dificultațe (un 
element C, 5 B și 4 A) cores
punzătoare concursurilor pe 
echipe ale F.I.G. (1 B).

Constantin MACOVEt

în 
doi 

Yamawaki

„TRICOLORII"
Baschet
Fete : Diana Bălaș (4), Rodica Armion (5) — căpitan al echi

pei, Magdalena Szekeley (6), Alexandrina Bîră (7), Camelia So- 
îovastru (8), Elena Filip (9), Mariana Bădinici (10), Constanta 
Fot eseu (11). Verginla Popa (12), Magdalena Pall (13), Maia Zi- 
daru (14), Măndica Ciubăncan (15) ; antrenori : Traian Cons- 
tantinescu, Gabriel Năstase.

: F1OTln Ermurache (4), Gheorghe Dumitru (5), Doru 
Radulescu (6), Cristian Fluturaș (7), Ion Ionescu (8), Dan Nl- 
culescu (9), Costel Cernat (10) — căpitan al echipei, Virgil Că- 
pușan (11), Iulian Carpen (12), Ioan Uglai (13), Viorel Ion (14), 
Roman Opșitaru (15) ; antrenori : Haigazun Tursugian și Gheor- 
ghe Marcu.

Gimnastică
isaiețl ; Romulus Bucuroiu, Emilian Nicula, Dan Odorhean, 

Kurt Szilier, rezervă — Octavian Ionașiu ; antrenori : Gheorghe 
Condovicl, Mircea Lisovschi, Vasile Coșariu.

Lupte
Grcco-romane : Constantin Alexandru (cat. 48 kg). Nicolae 

Zamfir (cat. 57 kg). Ștefan Rusu (cat. 68 kg), Ion braica (cat. 
82 kg), Vasile Andrei (cat. 100 kg) ; antrenori : Nicolae Pavel. 
Eugen Hupcă.

Polo
Doru Spînu (1), rezervă Mihai Simion (1), Gheorghe Uie (2). 

Jyan Fejer (3), Eugen Ionescu (4), Liviu Garofeanu (5). Cornel 
Gordan (6), Vlad Hagiu (7), Liviu Răducanu (8) — căpitan al 
echipei, Dorin Costrăș (9), Adrian Schervan (10), Cătălin Mol- 
ceanu (11), Șerban Popescu (12) ; antrenori : Anatol Grințescu, 
Alexandru Szabo, Cornel Rusu.

Sărituri
Trambulină — fete : Felicia Cirstea, Ruxandra Hoclotă ; antre

nori : Melania Trăistaru și Dumitru Popoale.
Scrima
Floretă — băieți ; Petru 

trenor : Iosif zilahL
Volei
rete : Gulmlza Gelil

W, Niculina Stănică w, oauciu tai, victoria Geor
gescu (6), Ileana Doborschi (7), Elena Piron (8), Liliana Văduva 
(9). Crina Răuță (10), luliana Enescu (11), Doina Moroșan (12), 
Fidelia Crișan (13) ; antrenori : Sandy Chiriță, Nicolae Humă, 
Oleg Solomonov.

Băieți : Adrian Pustiu (1), Sorin Grădinara (2), Dan Gîrleanu 
(3), Nicu Stoian (4), Emilian Vrîncuț (5), Marlus Căta-Chițlga 
(6). Fibrin Sîrbu (7), Gunther Enescu («), Florin Mina (9), Sorin 
Macavei (10). Petre Ionescu (11). Gheorghe Zamfir (12). Mihai 
Slabu (13) ; antrenori ; Nicolae Sotir, Stelian Tudor.

Kukl, Zsolt Husti, Sorin Roca ; an-

(i)
(4).

Daniela Drăghlci (2), Maria Enache 
Victoria Banciu (5). Victoria Geor-

FLORETIȘTII ROMANI, 
PE CULOARE RUNE

TURNEUL DE POLO SE ANUNȚĂ 
DEOSEBIT DE DISPUTAT

Azi. mult așteptatul start in 
competiția de scrimă din cadrul 
Universiadei! Prin tradiție (Și 
conform regulamentului inter
național) cei care vor face des
chiderea întrecerilor vor fi flo- 
retiștii înscriși în proba indi
viduală : 62 
de țări.

înaintea 
preliminare 
but a Universiadei 
C.N.E.F.S. a avut loc ședința 
tehnică a delegațiilor țărilor 
care participă la competiția de 
scrimă. Ele au fost salutate de 
Iosas Uilras, cunoscut arbitru 
international delegat principal 
al F.I.S.U.. precum si de Edoar- 
do Manglarolti, multiplu meda
liat olimpic si mondial, secre
tar general al Federației Inter
naționale de Scrimă (F.I.E.).

Apoi într-una din sălile Com
plexului „23 August" a avut 
loc alcătuirea grupelor preli
minare a nrobei masculine de 
floretă. Din analiza acestora 
rezultă că — în general — cei 
trei reprezentanți ai tării noas
tre beneficiază de culcare bu
ne pentru a trece mai do na-te 
în tururile superioare ale în
trecerii. Cel mai avantajat pa
re să fie Fetru Kuki, proaspă
tul nostru medaliat cu argint la 
C.M. de la Clermont-Ferrand. 
El va evolua în grupa a Vil-a 
îmnreună cu alti natru flore- 
tiști. dintre care Martin Baum
garten (R.F.G.) se anunță a fi cel 
mai de 
Ceilalți 
grupă: 
glia) si 
Donia).

Zsolt Husti (nr. 351) va 
cura în grupa I formată lot 
din 5 trădători, dintre care ce! 
mai cunoscut este Andrea Bo- 
rella (Italia). Cei’alți concurent! 
din nrima erupă sînt Walter 
Benk Benkeser (Austria) Mi
chel Marx (S.U.A.) si Grigori 
Gross (Israel).

în fine. Sorin Roca (nr. 352) 
concurează în crupa a Vl-a. 
avînd drept adversari. în ordi
ne valorică, ne Bor’s Fomenko 
(U.R.S.S.) Yves Demay (Bel- 
g’a) Mark Smith (S.U.A.) si 
Game’ Mohammed (R. A 
Egipt).

Important de reținut este 
faptul că toți floretiștii noștri 
sînt ferm deciși să facă totul 
pentru a încheia turul I din 
preliminarii pe o nozitie frun
tașă. pentru ca astfel să obțină 
în continuare culoare cit mai 
bune.

Dintre ceilalți concurent!, mai 
cuncscuti. poziții foarte bune 
în aruoa nrelimîna-ă au sovie
ticii Vladimir Smirnov (cam-

de trăgători din 23

stabilirii grupelor 
in proba de de- 

la sediul

temut adversar al său 
t ăzătorî d'n această 
Donal McKenzie (An

Azuma Nobuyki (Ja-

con-

pionul olimpic si mondial, nr.
400) $i Aleksandr Romankov 
(multiplu campion mondial nr.
401) . francezii Frauțois Pczzini 
si Philippe Omncs, italianul 
Frederico Cervi (nr. 263), un
gurul Lajos Somodi (nr. 221). 
Restul grupelor par a fi mai 
echilibrate. în ceea ce priveș
te fixarea liderului : italianul 
Angelo Scuri (nr. 268) promite 
să reediteze disputa sa cu un
gurul Gyuia Orosz (nr. 222) de 
la C.M. și la fel francezul Pa
trick Groc (nr. 180). care va fi 
flancat strins de Kristof Froh- 
wein (R.F.G.) sau polonezul 
Adam Robak (nr. 334). care e- 
volueazâ în aceeași erupă 
Reiner Wirz (R.F.G.).

Să mai menționăm faptul
în primul tur din cele 12 gru
pe se vor califica mai departe 
cite 3 concurenti. Cei 36 ră
mași vor forma 6 grupe din 
care se vor califica primii 4. 
Apoi. în ultimul tur al prelimi
nariilor, cei 24 floretiști rămași 
în întrecere vor forma alte 4 
grupe din care vor promova. în 
eliminări directe, numai primii 
4 trădători...

cu

că

Tiberiu STAMA

de 
al 
de 

ad-

Pe măsura apropierii 
startul în turneul de polo 
Universiadei ’81, animația 
la bazinul Dinamo, gătit în 
mirabile straie sărbătorești,
crește tot mai mult în intensi
tate. întrecerile se anunță deo
sebit de interesante, la ele 
participind cîteva formații de 
primă valoare în ierarhia mon
dială a acestui sport. La tur
neu sînt prezente 11 echipe, 
care au fost repartizate în 
două grupe preliminare, ple- 
cîndu-se de la criteriul valoric 
stabilit la ediția precedentă. Ca 
urmare. în grupa ..A" vor e- 
volua formațiile U.R.S.S. (lo
cul 2 la Mexico. în 1979), 
României (locul 4), Ungariei 
(locul 6). Canadei, Japoniei și 
Spaniei. în cealaltă 
„B“, vor 
(locul 1 
(locul 3), 
Chineze

Meciurile preliminare se vor 
disputa între 20 și 25 iulie, cu 
o zi de pauză (23 iulie), după 
sitemul turneu — fiecare cu 
fiecare. Primele trei clasate în 
fiecare grupă vor evolua în 
continuare în turneul final 
pentru locurile 1—6. unde vor 
conta rezultatele din partidele 
preliminare. Celelalte repre-

In cealaltă grupă, 
juca echipele S.U.A.

în 1979), Iugoslaviei 
Cubei (locui 5), R. P. 
și Mexicului.

zentative vor juca în turneul 
final pentru locurile 7—11.

Urmărind ultimele 
mente 
putem 
echipe 
șează 
S.U.A., 
României. Oricare dintre aces
tea au șanse efective de a 
urca pe podiumul de premie
re. Nu sînt excluse. însă, sur
prizele, mai ales din partea 
formației R. P. Chineze, aflată 
în mare formă. Partidele ac
tualei ediții ale Universiadei la 
polo vor fi conduse de arbitri 
internaționali de categoriile 
„A" „B“ și „C“, aparținând 
țărilor participante, cit și de o 
serie de cavaleri ai 
neutri, printre care 
(Italia). Panagakes 
Asencio (Spania) și 
(Turcia). Din partea țării noas
tre vor oficia ca arbitri Radu 
Timor, Rolf Schilha și Valen
tin Mcdianu. După ultimele 
verificări de ieri, antrenorii 
Anatol Grințescu, Alexandru 
Szabo și Cornel Rusu au defi
nitivat lotul celor 13 jucători 
care vor reprezenta ța-a noas
tră în competiție. Aceștia sînt : 
Dorii Spînu (1) portar (rezer
vă Mihai Simion), Gheorghe

antrena
și jocuri de verificare 
aprecia că din cele 11 
reprezentative se deta- 

formațiile U.R.S.S.. 
Iugoslaviei, Cubei și

fluierului
Capuani 
(Grecia), 

Mithat

Uie (2), Ivan Fejer (3). Eugen 
Ionescu (4). Liviu Garofeanu 
(5), Cornel Gordan (6). Vlad 
Hagiu (7). Liviu Răducanu (8), 
Dorin Costraș (9), Adrian 
Schervan (10). Cătălin Moicea- 
nu (11) și Șerban Popescu (12).

Iată și programul complet al 
jocurilor preliminare : luni 20 
iulie, ora 10 ; U.R.S.S. — Ja
ponia. ora 11,15 ; S.U.A. — 
Mexic, 17,00 : Ungaria — Spa
nia. 18,15 ; România — Cana
da, 19,30 : Iugoslavia — R. P. 
Chineză ; marți 21 iulie, in or
dinea acelorași ore : Canada — 
Spania, România — Japonia, 
Iugoslavia — Mexic. U.R.S.S.— 
Ungaria, S.U.A. — Cuba ; 
miercuri 22 iulie : Mexic — 
R. P. Chineză. Japonia — Ca
nada, U.R.S.S. — Spania. Iugo
slavia — Cuba. România — Un
garia ; vineri 24 iulie : 
U.R.S.S. — Canada. Cuba — 
Mexic, Ungaria — Japonia, 
România — Spania, S.U.A. — 
R. P. Chineză ; simbătă 25 iu
lie ; Ungaria — Canada. Japo
nia — Spania. Cubâ — R. P- 
Chineză, S.U.A. — Iugoslavia. 
U.R.S.S. — România. Meciurile 
turneelor finale sînt programa
te în zilele de 26, 27 și 28 iulie.

Viorel TON.CEANU

43 DE
Competiția voleibalistică uni

versitară. care grupează 43 de 
echipe (28 masculine si ‘ 15 fe
minine). retine atentia mai ales 
prin calitatea formațiilor parti
cipante. reprezentante ale unor 
țări de recunoscută valoare in 
voleiul mondial si aliniind lo
turi care conțin în unele cazuri 
majoritatea sportivilor din ..na
ționalele" respective. încă din 
faza grupelor preliminare — 
care iau startul astăzi — sînt 
programate partide de mare mi
ză si interes, spectatorii urmînd 
să asiste la reuniunile zilnice 
din sălile Floreasca. Olimpia, 
Dinamo si Agronomia.

în competiția masculină, sis
temul de desfășurare adoptat In 
ședința tehnică de ieri prevede 
8 serii preliminare de cite 3 si 
4 echipe, meciurile fiind eșalo
nate pe parcursul a patru zile, 
după care primele clasate in 
fiecare serie.se vor califica în 
turneele semifinale pentru locu
rile 1—8 următoarele clasate în 
serii vor continua în turneele 
semifinale pentru locurile 9—16. 
în timp ce echipele de Pe locul 
3 în serii vor 
pentru locurile 
de pe locul 4

ECHIPE MASCULINE Șl FEMININE
gătoarele seriilor B C. F. G. 
Primele două clasate în aceste 
grupe semifinale vor juca apoi 
(29 si 30 iulie) în turneele fi
nale pentru locurile 1—4. iar 
următoarele în turneele finale

disputa direct locurile 25—28. 
După părerea noastră favorite
le seriilor sînt : România (se
ria A). R. P. Chineză (B). Cu
ba sau Cehoslovacia (C) Japo
nia sau Polonia (D). Italia sau

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E :
Seria F :
Seria G
Seria H

Seria A
Seria B
Seria C :
Seria D

MASCULIN
: ROMÂNIA, Spania. Liban. Irak.
: Coreea de Sud. Egipt. R.P. Chineză.
: Cuba. Cehoslovacia. Sudan.
: Japonia. Polonia. Grecia. Siria.

: Italia, Bulgaria, Belgia.
: Mexic. U.R.S.S.. Franța. R.P, Congo.
: Canada Venezuela. Turcia.

: S.U.A. Libia. Olanda.

FEMININ
: ROMÂNIA, R.P. Chineză, Belgia.
: Japonia. Bulgaria. Canada Liban.
: Cuba. Mexic. Turcia. Elveția.
: Brazilia. S.U.A., Spania. Danemarca.

Iordania

iuca semifinale 
17—24 iar cele 
în serii îsi vor

Bulgaria (E). U.R.S.S. (F). Ca
nada sau Turcia (G). S.U.A. sau 
Olanda (H).

în grupele semifinale progra
mate în zilele de 26. 27 si 28 
iulie vor fi repartizate de o 
parte cîștigătoarele seriilor A. 
D. E. H. iar de altă parte cîsti-

pentru locurile 5—8. Astfel se 
va proceda si pentru locurile 
următoare...

La feminin, vor fi patru se
rii preliminare, urmate de Cru
pe semifinale alcătuite pe baza 
clasamentelor din serii, astfel : 
pentru locurile 1—8 vor lupta

primele două clasate în serii 
(împărțite în două grupe de 
cite 4 echipe), iar pentru locu
rile 9—15 vor juca următoarele 
clasate în serii. De pildă în 
una din grupele semifinale ale 
locurilor 1—8 vor fi repartizate 
cîștigătoarele seriilor prelimina
re A si C. precum si echipele 
clasate Pe locul secund în se
riile B si D. în timp ce in cea
laltă grupă semifinală vor intra 
cîștigătoarele seriilor B si D 
alături de formațiile clasate pe 
locul secund în seriile A si B. 
In continuare. în turneele fi
nale vor evolua echipele cla
sate ne primele două locuri în 
grupele semifinale (rezultatele 
directe realizate in sem finale 
contînd). Desigur, 
tem va fi folosit si 
neele semifinale si 
locurile 9 în jos..

Cele mai autorizate Preten
dente feminine la partea su
perioară a clasamentului ni se 
Dar România si R.P. Chineză 
(seria A). Japonia si 
(B). Cuba si Mexic (C) 
si Brazilia (D).

In chenarul alăturat 
căm componenta seriilor preli
minare stabilită ieri, cu prilejul 
ședinței tehnice la care au luat 
parte reprezentanții tuturor de
legațiilor prezente .

Aurelian BREBEANU

același sis- 
nentrh tur- 
finale de la

Canada
S U.A.

oubli-

serie.se


O GRANDIOASĂ SĂRBĂTOARE A SPORTULUI STUDENȚESC INTERNA
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diul sportului, să-și- afirme și 
mai puternic dorința lor de co
laborare. prietenie și pace.

Festivitatea de deschidere a 
Universiadei ’81 — competiție 
organizată sub egida Federației

Aprinsă de Nadia Comăneci, flacăra Universiadei va arde pină 
la 30 iulie.

Internationale a 
vensitar și Uniunii Asociațiilor 
Studenițitor Co..»-:. »
România, care va transforma, 
timp de zece zile, capitala țării 
noastre intr-o capitală a spor
tului studențesc mondial — a 
avut loc pe stadionul „23 
August”, cea mai mare arenă 
sportivă a țării noastre, cu 
numeroase dotări la nivelul ce
lor mai modeme baze sportive 
din lume.

întregul stadion — unde dom
nește o atmosferă sărbătorească, 
specifică marilor evenimente 
— este cuprins de fireasca 
emoție a momentului inaugural.

Zecile de mii de locuri din 
tribune au fost ocupate cu mul
tă vreme înainte de începerea 
ceremoniei, semn al interesu
lui pe care bucureștenii îl a- 
cordă grandioasei competiții 
găzduite de orașul lor.

Mii de locuitori ai Capitalei 
au întîmpinat, la sosirea la 
stadion, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu multă însuflețire, 
cu sentimente de profundă dra
goste și stimă. Cei prezenți au 
ovaționat îndelung pe conducă
torul partidului și statului nos
tru, scandind cu entuziasm 
.Ceausescu-Pace !“. „Ceausescu- 
România, pacea și prietenia !“, 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu-România!“, manifes- 
tîndu-și în acest mod înalta 
prețuire pentru neobosita acti
vitate pe care președintele 

României o desfășoară pentru 
înfăptuirea aspirațiilor nobile 
ale poporului român de pace, 
progres, colaborare, prietenie și 
bună înțelegere cu toate națiu
nile lumii. Atmosfera sărbăto
rească a acestor momente este 
întregită de formații sDortive 

care, prin evoluții inspirate, 
dau glas bucuriei și satisfacției 
locuitorilor Capitalei noastre, a 
întregului nostru popor, de a 
găzdui această prestigioasă 
competiție sportivă închinată 
prieteniei, înțelegerii și apro
pierii între tineretul din întrea
ga lume, între toate popoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu multă stimă și 
respect, la intrarea în stadion, 
de membri și membfi supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., precum și de 
membri ai Comitetului național 
de organizare a Universiadei. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați, de asemenea, de dr. 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, de Primo Nebiolo, 
președintele Federației Interna
ționale a Sportului Universitar, 
de membrii Comitetului Execu
tiv al F.I.S.U., care-au ținut să 
exprime conducătorului statu
lui român cele mai vii mulțu
miri pentru organizarea Uni
versiadei ’81 la București, pen
tru atenția pe care o acordă 
acestei mari competiții sporti 
ve ce se desfășoară sub înaltul 
său patronaj.

Grupuri de pionieri și tineri 
au oferit frumoase buchete de 
flori. Multipla campioană olim
pică și mondială Nadia Comă
neci și cunoscutul luptător Ion 

Draica, au înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, ca semn al 
stimei și dragostei ce le-o poar
tă toți tinerii din patria noas
tră, plachetele cu emblema edi
ției a Xl-a a Universiadei, a- 
drcsînd mulțumiri în numele 
studenților pentru condițiile 
minunate de muncă și viață 
create tinerei generații.

Apariția la tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost salutată cu deosebită căl
dură de toți cei prezenți, cu 
nesfîrșite aplauze și puternice 
urale.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru în 
tribuna oficială au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Vcrdeț, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Cornan, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Janos Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei. Emilian Dobres- 
cu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 

' Ion Ioniță, Ana Mureșan, Con
stantin Olteanu. Cornel Onescu, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu.

Sînt prezenți Emil Drăgă- 
nescu, ministrul turismului și 
sportului, Pantalimon Găvănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Tudor Mohora, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R., vicepreședinți ai 
Comitetului național de organi
zare a Universiadei, alți mem
bri ai comitetului.

în tribune se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și guvernului, condu
cători ai unor instituții centra
le, organizații de masă și obș
tești.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte Juan Antonio Sa
maranch, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, 
Primo Nebiolo, președintele Fe
derației Internaționale a Spor
tului Universitar, alți membri 
ai conducerilor celor două fo
ruri sportive internaționale, 
personalități ale vieții sportive 
mondiale.

Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în» 
țara noastră, membri ai corpu
lui diplomatic, corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
București, precum și peste 300 
de trimiși speciali a>i unor zia
re, reviste, posturi de radio și 
televiziune de peste hotare.

Festivitatea de deschidere a 
Universiadei ’81 a început cu 
solemnitatea aducerii drapelu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. în acordurile imnului „E 
scris pe tricolor unire”. un 
grup de 8 sportivi poartă prin 
fața tribunelor, in pas caden
țat, drapelul dc stat al țării 
noastre.

Urmează momentul emoțio
nant, fri care tricolorul româ
nesc este înălțat pe catargul 
stadionului, unde va flutura pe 
tot timpul desfășurării Jocuri
lor Mondiale Universitare. Tri
buna a doua, transformată pen
tru această festivitate intr-un 
veritabil ecran uriaș, unde mii 
de tineri realizează imagini su
gestive ale principalelor mo
mente din cursul festivității, ia 
înfățișarea unui imens steag al 
țării ce găzduiește Universiada.

întreaga asistență. în picioa
re, urmărește înălțarea drape
lului românesc. în timp ce se 
intonează Imnul de Stai al 
Republicii Socialiste România.

în aplauzele celor prezenți, 
începe defilarea delegațiilor de 
sportivi student i participariți la 
Universiada de vară de la 
București. La trecerea prin fața 
tribunei oficiale, delegațiile au 
salutat cu căldură și stimă pe 
președintele Republicii Socia
liste România. Rind pe rind, 
reprezentanții fiecărei țări par
ticipante la aceasta prestigioa
să manifestare aduc, în același 
timp, omagiul lor tineresc pu
blicului spectator, țării organi
zatoare care i-a primit cu tra
diționala ospitalitate româ
nească.

în momentul intrării pe sta
dion si tot timpul defilării de
legației studenților sportivi din 
România. spectatorii aplaudă 
si ovaționează îndelung. în rin- 
dul celor 300 de sportivi ce vor 
reprezenta tara ncastră la ac
tualele jocuri universitare se 
află campionul olimpic la lup
te greco-romane Ștefan Rusu, 
dubla campioană mondială uni
versitară la ediția precedentă 
a Universiadei. înotătoarea 
Carmen Bunaoiu. vicecampio- 
nul mondial, floretistul Petru 
Kuki. gimnastele noastre de 
aur în frunte c i Nadia Coma
neci, ca-e au cucerit aplauze și 
lauri sportivi pe toate meridia

nele globului, luptătorii Con
stantin Alexandru și Ion Drai
ca. atletele Florența Crăciiunes- 
cu. Vali Ionescu și Anișoara 
Cușmir. voleibaliștii Nicu Sto- 
ian. Gunther Enescu si Dan 
Gîrleamu. polodstii Adrian 
Schervan și Doru Spinu, 
ceilalți performeri ai sportului 
românesc de care 6e leagă spe
ranțele în realizarea unor bune 
rezultate, asa cum ne-au obiș
nuit reprezentanții noștri la 
precedentele ediții ale întrece
rilor studențești.

Alături de aceștia, au trecut 
prin fata tribunelor delegațiile 
sportive ale celorlalte țări par
ticipante din rîndul cărora fac 
parte numeroși campioni olim
pici, mondiali, continentali, re
cordmani ai lumii, printre care 
atleții Willie Banks si Jeff 
Philips (S.U.A.). Zhu Jianhua 
(R.P. Chineză), gimnaștii Marja 
Filatova si Stella Zaharova 
(U.R.S.S.). Li Yue jin (R.P. Chi
neză), Guczogy Gyorgy (Unga
ria). luptătorii Hideaki Tomya- 
ma (Japonia). Dave Schultz 
(S.U.A.), scrimerii Aleksandr 
Romankov (U.R.S.S.), Pascale 
Trinquet (Franța), Johann Har- 

Dr. Primo Nebiolo, președintele 
F.I.S.U., rostindu-și alocuțiunea.

men,berg (Suedia), Jan Kubista 
(Cehoslovacia), Francois Ligon 
(Elveția), voleibalista cubaneză 
Imiles Tellez și multe, multe 
alte vedete ale sportului mon
dial, ce vor asigura întrecerilor 
de la București o calitate din
tre cele mai înalte.

După alinierea delegațiilor pe 
gazonul stadionului, este adus 
drapelul Federației Internațio
nale a Sportului Universitar. în 
timp ce fanfara intonează „Oda 
bucuriei”, drapelul F.I.S.U. este 
purtat prin fata tribunelor de 
8 sportivi îmbrăcati în alb. 
înălțarea steagului pe catarg 
are ca fundal muzical cunoscu
tele acorduri ale vechiului cîn- 
tec studențesc „Gaudeamus” 
imnul oficial al Universiadei.

Urmează un moment așteptat 
ou interes de cei prezenți : in
tră pe pista stadionului ultimul 
schimb al ștafetei flăcării Uni
versiadei, — adusă de atletul 
Horia Toboc — care a fost a- 
prinsă încă de dimineață in 
centrul Bucureștiului și purtată 
de-a lungul traseului de spor

Unul din momentele cele mai frumoase ale grandios

tivi cunoscuți. Cinstea de a 
aprinde flacăra Universiadei în 
imensa cupă aflată deasupra 
tribunei a Il-a i-a revenit celei 
mai mari și apreciate sportive 
românce, campioana îndrăgită a 
gimnasticii mondiale. Nadia Co
măneci. Momentul solemn al a- 
prinderii flăcării a fost marcat 
de vii și îndelungi aplauze și 
urale.

Tovarășa Cornelia Filipaș, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, președinte al Comitetului 
Național de organizare a Uni
versiadei. salutând pe partici- 
panți, a spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Repu
blicii Socialiste România, pre
ședinte de onoare al Univer
siadei,

Onorați reprezentanți ai fo
rurilor sportive internaționale 
și naționale,

Dragi participanți la Jocurile 
Mondiale Universitare de Vară, 
București 1981,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului național de organi
zare. să adresez tuturor parti- 
cipanților, sportivi și oficiali, la 
cea de-a Xl-a ediție a Jocuri
lor Mondiale Universitare de 
vară din București — un căl
duros „Bun venit” pe ospita
lierul pămînt românesc.

Ne exprimăm convingerea 
că acest eveniment — cea mai 
importantă manifestare interna
țională polisportivă a anului 
1981 — organizat împreună cu 
Federația Internațională a Spor
tului Universitar, se va înscrie 
în istoria mondială a sportului 
atit prin performanțele valoroa
se, cît și prin afirmarea idealu
rilor de pace, prietenie și înțe
legere între studenții, tineretul 
și popoarele din -întreaga lume.

Desfășurarea sub înaltul pa
tronaj al președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a aces
tei prestigioase manifestări 
sportive, constituie o nouă ex
presie a preocupării constante 
a întregii noastre societăți, a 
președintelui țării noastre, de a 
crea tineretului cele mai bune 
condiții de împlinire a perso
nalității și de afirmare socia
lă, un stimulent și un sprijin 
inestimabil al inițiativelor ti
nerei generații in valorificarea 
bogatelor tradiții sportive na
ționale cît și a celor de orga
nizare în România a unor mari 
competiții internaționale.

Participarea dumneavoastră, 
tineri sportivi de peste hotare, 
într-un număr impresionant la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la București, vă va oferi 
prilejul de a cunoaște marile 
realizări ale României de azi, 
poporul ei harnic și generos, 
caracterizat dintotdeauna prin 
vocația creației, prieteniei și 
păcii.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
adresa — în numele Comite
tului național de organizare — 
cele mai calde mulțumiri pre
ședintelui de onoare al Univer
siadei, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta aten
ție pe care o acordă acestei 
ample manifestări sportive stu
dențești, expresie a prețuirii 
pe care o acordă tineretului 
lumii, a încrederii în capacita
tea acestuia de a contribui la 
realizarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Nutrind speranța că veți be
neficia din plin de condițiile 
create pentru buna desfășura
re a competițiilor, vă dorim, 
tuturor, mult succes în obține
rea unor performanțe sportive 
•de valoare, în participarea la

celelalte 
în cadrul 
bucurați 
plăcută îi 
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Delegația Republicii Socialisle România, în timpul defilării de ieri.

SOSIREA PREȘEDINTELUI C.I.O.,
JUAN ANTONIO SAMARANCH

Sîmbătă seara a sosit în Ca
pitală Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic, pentru a par
ticipa la festivitatea deschide
rii Jocurilor Mondiale Univer
sitare de vară de la București.

La sosire pe aeroportul in
ternațional Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Emil Drăgă- 
nescu, ministrul turismului și 
sportului, vicepreședinte al 
Comitetului Național de Orga
nizare a Universiadei. Marin 
Dragnea. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, pre
ședintele Comitetului Olimpic 
Român, Alexandru Șiperco, 
membru al Comisiei Executive 
a Comitetului Internațional O- 
limpic, de reprezentanți ai vie
ții sportive din tara noastră.

Au fost de față dr. Primo 
Nebiolo. președintele Federației 
Internaționale a Sportului Uni

versitar, alți membri ai F.I.S.U.
A fost prezent Antonio Lopez 

Martinez, însărcinat cu afaceri 
ad interim al Spaniei la Bucu
rești.

(Agerpres)
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în după-amiaza aceasta de 
Iulie n-am fost numai noi cei 
70—80 000 — care nc-am aflat 
In tribunele stadionului „23 
August" — martorii revărsării 
de tinerețe și voioșie, de entu
ziasm și optimism care a dat 
contur și substanță grandiosu
lui spectacol care a urmat ce
remoniei oficiale de/ deschidere 
a Universiadei. Mesajul tinere
tului patriei noastre, purtînd in 
el semnificațiile profunde ale 
idealurilor de pace, libertate și 
prietenie a fost receptat direct 
de solii tineretului studios din 
cele patru zări, iar în călătoria 
sa prin eter de milioane și mi
lioane de oameni de pe mapa
mond.

Studenți, tineri sportivi și ar
tiști amatori, șoimi ai patriei, 
pionieri și elevi au transmis un 
omagiu tineretului lumii, ex- 
primîndu-și prin cîntec și dans, 
prin alegorii coregrafice și 
prin măiastre demonstrații 
sportive colective dorința de a 
trăi în pace, de a-și construi 
în tihnă un viitor luminos, de 
a contribui activ la realizarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte. Ei și-au dezvăluit ca 
pe o bucurie de necuprins in 
cuvinte frumusețea morală, 
fericirea de a trăi și munci 
liber într-o țară liberă, stăpină 
pe destinele sale,.

Impresionați în ultimele de
cenii de marele avint al miș
cării sportive din România so
cialistă, de biruințele răsună
toare ale tricolorilor în cele 
mai prestigioase competiții ale 
lumii, oaspeții — mulți dintre 
ei specialiști de marcă ai spor
tului — au putut constata pe 
viu că geneza acestor izbînzi se 
află . în participarea întregului 
tineret la activitatea menită să 
dea sens deplin vechiului dic
ton „mens sana in corpora

sano". Ansambluri de mii de 
tineri au executat cu abilitate 
și precizie exerciții îneîntătoa- 
re, răsplătite cu entuziaste a- 
plauze. Se revărsau. în marea 
cupă a stadionului aplauzele ca 
o ploaie de vară...

Cînd — pe fondul muzical al 
rapsodiilor lui George Encscu 
— mari grupuri de tineri și ti
nere au început să execute pe 
imensa scenă tablouri simboli- 
zînd legătura indisolubilă a 
muncii cu sportul, toți cei pre- 
zenti și-au dat seama că voi 
asista la un mare spectacol 
sportiv, Ia o demonstrație cu 
valențe artistico-sportive deo
sebite și cu profunde și ins
tructive semnificații. Devenită 
un mare ecran, tribuna a doua 
subliniază fiecare moment da 
apogeu cu tablouri în culori vii 
eau pastelate, imagini menite să 
întregească viziunea de ansam
blu.

Șoimii patriei aduc cu ei pe 
stadion valuri de bucurie și vo
ioșie, o mare de flori Ia* fel de 
frumoase ca și copilăria lor, e- 
moționind prin gingășie și exu
beranță. Succedindu-se în ritm 
de cascadă, nelăsînd nici un 
moment de respiro tribunelor 
ineîntate și entuziasmate de 
secvențele acestei sărbători a 
bucuriei tinerești, pe „scenă" 
apar alte mii de tineri. Trupuri 
svelte, priviri agere, mișcări 
perfect sincronizate, exerciții 
alerte — totul dă impresia de
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putere fizică și iscusință, de 
forță interioară care răzbate cu 
ușurință și impresionează pro
fund. Sînt tineri etudenți care 
dau o probă de măiestrie în 
gimnastica acrobatică, reliefind 
prin succesiunea mișcărilor și 
prin conținutul lor admirabile 
resurse. în final, ca un moment 
de apogeu, ei își afirmă dorin
ța cca mai arzătoare. înscriind 
cu trupurile lor pe gazon cu
vîntul — ideal PACE.

Și n-ăr fi fost deplină ima
ginea prezentată de tineretul 
României socialiste dacă din a- 
cest grandios spectacol ar fi 
lipsit cîntecul și dansul popu
lar. Imaginea vie a folclorului 
nostru bogat, policromia si fru
musețea portului popular din 
toate regiunile tării, ritmul s> 
melodicitatea cîntecelor venite 
din străbuni — toate laolaltă, 
argumentate de voioșia tineri-, 
lor și tinerelor din mari an
sambluri reunite — au fost 
maestru prezentate într-un ta
blou care a stîrnit 
aplauze. Apoi, cind 
tregul stadion s-au 
acordurile imnului 
„Gaudeamus", iar pe 
cran al tribunei a doua a apă
rut un imens glob pămîntesc, 
studenții înscriu pe gazon lite
ra U. inițiala Universiadei. în 
timp ce în aer se înaltă mii de 
baloane colorate.

Hristoche NAUM
Fotoqrafii de : V. EAGEAC 

S. BAKCSY, I. MIHĂICĂ, 
NEAGU, V. ONESA
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SîmbSlă s-au încheiat la 
București lucrările Adunării 
generale a Federației Interna
tionale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.).

Participanții au primit cu 
deosebit interes Mesajul pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
onoare al _
de Organizare a Jocurilor Mon
diale Universitare de Vară, 
„Universiada ’81“.

Luînd cuvîntul în numele tu
turor participanților, președin
tele F.I.S.U., dr. Primo Nebio
lo, a exprimat profunda recu
noștință și gratitudine pentru

tovarășul Nicolae 
președintele de 

Comitetului Național

Mesajul adresat participanților 
la Universiadă de către pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub al că
rui înalt patronaj se desfășoară 
cea de a XI-a ediție a Univer
siadei.

Adunarea a procedat la afi
lierea la F.I.S.U. a organizați
ilor sportive studențești din 
Kuweit. Noua Zeelandă, Para
guay, R.S. Vietnam.

A fost aprobat programul 
manifestărilor care voi- fi or
ganizate de F.I.S.U. în perioada 
1981—1983. Următoarea ediție a 
Universiadei de vară se va or
ganiza în Canada, iar a celei 
de iarnă, în Bulgaria, în 1983.

CONFERINȚA DE PRESA

ropote de 
peste în- 

revărsat 
studențesc 
marele e-

D.

„Românii au organiz.at foarte 
bine aceste Jocuri Mondiale 
Universitare și sînt în măsură 
să ne asigure condiții foarte 
bune și o organizare ireproșa
bilă", a declarat dr. Primo Ne
biolo. președintele Federației 
Internaționale a Sportului U- 
niversitar, în cursul conferinței 
de presă care a avut loc sîm- 
bătă la amiază la Centrul 
principal de presă al Universia
dei.

Președintele F.I.S.U. a adre
sat, și cu acest prilej, mulțu
miri călduroase oficialităților 
române. Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, studenților români, 
tuturor celor care au contribuit 
la crearea unui cadru adecvat 
întrecerilor studențești de la 
București. „Aceste eforturi — a 
arătat el — vor fi recompensa
te de faptul că vom putea ve
dea în aceste zile evoluînd la 
București pe mulți dintre cei 
mai buni sportivi ai lumii".

în acest context, dr. Primo
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SEMPER SINT IN FLORE...

relevat importanta 
actualele jocuri se

Nebiolo a 
faptului că _ 
desfășoară sub înaltul patronaj 
al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, al cărui mesaj a- 
dresat participanților la Uni
versiadă, generoasele idei și în
demnuri adresate tinerei gene
rații au fost primite cu deose
bit interes și deplină satisfac
ție de cei prezenți in aceste 
zile in capitala României.

Referindu-se la aspecte ale 
activității federației mondiale 
sportive studențești, președinte
le F.I.S.U. a arătat că mișca
rea sportivă universitară se 
dezvoltă continuu, lucru ilus
trat și prin afilierea, în cursul 
Adunării Generale care se des
fășoară în prezent la Bucu
rești, a altor 4 țări — Noua 
Zeelandă. Paraguay. Kuweit Și 
R.S. Vietnam.

în încheierea conferinței de 
presă, dr. Primo Nebiolo a răs
puns la întrebările ziariștilor.

(Agerpres)

:tacol

La toate marile întreceri sportive ale 
lumii, indiferent dacă e vorba de Olim
piade, de campionate mondiale de fotbal 
sau de Universiade, o stare de emoție 
stăruie pină in momentul uverturii fes
tive. Este acea stare de emoție care se 
naște din dorința de a imprima startului 
căldura fără de care o mare întrecere 
riscă să-și liciteze doar clementul teh
nic, de performanță.

Marele și emoționantul examen al 
uverturii festive de ieri, de pe stadionul 
„23 August", a fost trecut cu succes in 
primul rind pentru că a oferit Univer
siadei 
ceasta au contribuit o atmosferă de de
gajare 
nu se 
dioanelor — un curent de elan și since
ritate care se simțea străbătînd toate 
delegațiile și, nu in ultimul rind, pri
nosul artistic pe care studenții români 
de astăzi șl cei de miine, copiii, laolal
tă cu ansamblurile de dansuri populare 
inundind gazonul-, l-au oferit cu genero
zitate națiunilor prezente. Un prinos ar
tistic îndelung aplaudat în tribuna inter
națională a presei, reporterii și comen
tatorii transformîndu-se in fotografi 
avizi să rețină, întru amintire, cascada 
de fantezie și culoare, in cadrul unui 
program artistic de bun gust, în care 
„Rapsodia Română" a lui George Enes- 
cu a cîștigat Marele premiu.

...Uvertura festivă a prilejuit, in pri
mul rind, emoționanta trecere a meri
dianelor prin fața tribunelor. O trecere

tipic studențească — in arena 
aflau doar zeii intangibili ai sta-

întotdeauna așteptată cu mare nerăbda
re, deoarece in această simplă perinda
re se regăsesc deseori trăsăturile carac
teristice ale oamenilor. Iată-l pe stega
rul australian cu drapelul coborit 
onoarea gazdelor... Iată exuberanța 
totdeauna a brazilienilor, salulînd 
pălăriile lor de paie, ca Fred Astaire, 
pentru ca odată ajunși la peluză și au
zind scandarea .,Pe-le, Pe-le!‘‘, să arun
ce toate pălăriile spre public, gest de 
eleganță și spontaneitate care explică — 
intr-un fel — și nașterea „perlei ne

lată și delegația congoleză, cu 
de ciocolată și pantaloni de cafea, 
băieți și fete longiline făcute par- 
plutească deasupra ștachetei... 

și pe francezi, degajați și puși pe

in 
de 
cu

pre“... 
scurte 
șir de 
că să 
Iată-i 
glume, ieșind parcă din Cartierul latin,.. 
Tată-i pe greci, în blaser-ele lor bleu
marin, de comandanți de nave, ca In 
Jean Bart..., Iată și burnuzele libiene, 
fluturînd ca o Fata Morgana... lată și 
masivul grup japonez, elegant și sobru, 
de parcă ar fi fost invitat la un party... 
Iată și frumoasele libaneze, cu taioarele 
lor de voal cărămiziu, venind parcă din 
Sidon... Iată și sobra delegație a Marii 
Britanii, fustele bleu ale fetelor invo- 
cînd, parcă, albastrul atit de rar al ce
rului britanic... Iată și „zebrele" Nige
riei... și sabotul galben al olandezei... Și 
aceste minuni de artă neagră care sînt 
fetele somaleze... Iată și delegația ame
ricană, în treninguri albastre, mai puțin 
protocolare decit celelalte vestminte... 
lată, pe de altă parte, studentele unga-

re, purtindu-și cochet poșetele... Iată și 
delegația studenților sovietici, cu atiția 
campioni olimpici și mondiali... Iată, 
in sfîrșit, în urate, marea delegație a 
studenților români, șir plin de avînt in 
care recunoaștem aiitea și atîtea medalii 
cucerite.

...A venit și momentul aprinderii flă
cării. floria Toboc a purtat-o în aplauze
le stadionului. Acolo, sus, in fața cupei 
care ni s-a părut mult mai aproape de 
Elada decit toate cupele pe care le-am 
văzut, el a înmânat flacăra Nadiei Co- 
măneci. A fost un moment in care sta
dionul nu a știut cine este fata căreia... 
Cineva a rostit numele Nadiei. Era, in
tr-adevăr, Nadia, intr-un superb moment 
de anonimat care îi conferea un rol de 
vestală. Dar a fost suficient ca in tri
buna presei să se afle că e Nadia, pen
tru ca toate aparatele de fotografiat să 
înceapă să-și cearnă zgomotele ca- intr-o 
sală plină cu telexuri.

...Spectacolul artistic a fost foarte fru
mos, deși a avut momentul său de virf 
în chiar prima parte, in sunetele celei 
mai românești dintre creațiile simfonice 
ale compozitorilor noștri, Rapsodia întîi 
a lui George Enescu. Iar secretul succe
sului în acest perpetuum mobile cu bă
ieți și fete trebuie căutat în discreția 
omagiului pe care studenții l-au adus 
acestui mărgăritar 
ztcii românești.

Uvertura festivă 
„Gaudeamus". Priveam 
de pe gazon și ne revenea mereu 
minte versul semper sint in flore, 
nic în floare, ca un simbol al încrederii 
nestrămutate a tineretului in triumful 
păcii și prieteniei...

fără

s-a

seamăn al mu

încheiat
miile de tineri 

in 
veș-

toon CHIRILA
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Note din tabăra „Cutezătorilor"

PE UN STRĂVECHI RECIF DE CORALI:
PIATRA CRAIULUI

Școala generală 
nr. 172 din Bucu
rești și-a creat 
o tradifie : orga
nizează, anual, ex
pediții pionierești 
„Cutezătorii". Se 
doarme in corturi 
și mâncarea este 
preparată de către 
elevi, la focul de 
vatră. Pină acum 
au fost realizate 
excursii cu tema : 
„Pe urmele lui 
Racoviță" (în une
le peșteri din mun
ții Apuseni), „Dîm
bovița, apa orașu
lui nostru", „în i- 
nima Daciei", „li
nele aspecte ale 
fenomenelor exo- 
carstice din Car- 
pații Occidentali" 
„Cu Argonauții în 
căutarea lînei de 
aur" etc.

Anul acesta ne
am propus să cer
cetăm străvechiul 
recif de corali for
mat din masivul 
Piatra Craiului,
care se evidențiază de la dis
tanță prin silueta semeață, cu 
creste ascuțite și cu strălucire 
argintie, datorită rocii caica- 
roase. (Se știe că recifele de 
corali se dezvoltă în mările 
calde, la o adincime de 20 — 
30 m).

Echipajul nostru, denumit 
„Recif", a fost compus din pio
nieri aparținind ,'aselor 5, 6 
și 7. Obiectivul principal l-a 
constituit creasta sudică a Pie
trei Craiului, încadrată de cele 
două văi adiacente : Dîmbovi
ța și Dîmbovicioara. In prima 
etapă am realizat traseul 
București — Cimpulung — Să- 
tic, pînă la cabana Garofița 
Pietrei Craiului, aparținind a- 
sociației turistice „România pi
torească" din Pitești. Noi sem
ne de marcaj (cruce galbenă și 
disc galben) se racordează cu 
cele vechi, permițind acce
sul în cea mai frumoasă zonă 
a masivului : Umerii Pietril 
Craiului, Marele Grohotiș, Cer
dacul Stanciului. Elevii au ad
mirat fenomenele de degrada
rea rocii, varietatea și frumu
sețea peisajului, in care se în
cadrează armonios ultimele 
realizări ale omului : hidrocen
trala de la Pecineaga. Viața 
de tabără are, uneori, durități 
și fenomene neprevăzute, cum 
ar fi ploile abundente însoțite 
de descărcări electrice. „Bucă
tăreasa" expediției a cam afu
mat orezul, iar mămăliga a ie
șit apoasă, dar toate bucatele 

s-au mîncat cu poftă și fără 
mofturile obișnuite la masa de 
acasă.

A doua tabără de corturi am 
instalat-o în apropierea caba
nei Brusturet, pe valea Dîmbo- 
vicioarei. Aici s-a vizitat peștera 
cu același nume și izbucurile 
pe care localnicii le denumesc 
„gîlgoaie". Foarte pasionantă a 
devenit întrecerea in găsirea 
rocilor fosile din Văile Muierii 
și Izvorului. Multe dintre pie
trele de calcar erau erodate și 
puteam crede că ar conține 
fosile. Orice dubiu a încetat 
cînd elevul Neagu Răzvan a 
prezentat o rocă. in care era 
imprimată clar urma unei 
scoici.

Abordarea crestei sudice a 
Pietrei Craiului a permis con
tactul direct cu unul dintre cei 
mai frumoși munți ai țărit 
noastre, Bineînțeles că nu s-a 
străbătut toată creasta, deoare
ce acest traseu este cel mai di
ficil din țară șl nu este acce
sibil pentru micii pionieri. In 
schimb, s-a admirat peisajul 
încîntător de deasupra Văii lui 
Ivan și s-a mîncat brînză de 
burduf, caș și urdă, direct de 
la stînă. Din păcate, prezența 
urșilor stinjenește activitatea 
turistică, iar unele marcaje 
s-au degradat și ar trebui re
împrospătate. Dar acestea nu 
au impietat prea mult asupra 
frumoasei expediții organizate 
de școala noastră.

prof. Florian FRAZZEI

TURNEUL 
INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH 

AL ROMÂNIEI

Margareta Mureșan 

și Marina Pogorevici, lidere 
după patru runde

Turneul international feminin 
de șah al României, care se 
desfășoară la Băile Herculane. 
a continuat cu partidele runde
lor a 3-a si a 4-a. Marina Po
gorevici, care aspiră la a doua 
normă de maestră internaționa
lă. a cîstigat întrerupta din run
da a 2-a cu Gabriela Olteanu, 
a învins-o în runda a 3-a pe 
Maria Grosch, dar a pierdut 
partida din runda a 4-a cu Ka- 
tino Melașvili. Margareta Mure- 
san a fost învinsă de Melașvili, 
în runda a 3-a. dar a întrecut-o 
în runda a 4-a pe poloneza Mar
gareta Wise, menținîndu-se în 
fruntea clasamentului.

Celelalte rezultate : Wise — 
Răducanu '/z—Vî. Perevoznic — 
Brustman V2—72, Ionescu — 
Kantor 1—0 (r. 3) ; Grosch — 
Olărașu V:—V2, Olteanu — Pe
revoznic 72—72» Brustman — Io
nescu l/-2—V2. Răducanu — Kan
tor Va—V2 (r. 4).

CLASAMENTUL: Mureșan,
Pogorevici 3. Wise, Ionescu, 
Kantor 2V2. Melașvili 2 (1), Pe
revoznic, Brustman 2, Răduca
nu 1 (1). Olărașu. Olteanu l/z 
(1). Grosch Va P-

Pentru configurația clasamen
tului prezintă importantă par
tida Melașvili — Răducanu, a- 
mînată din prima rundă și care 
urmează să se dispute în ziua 
liberă. Runda a 5-a progra
mează întîlnirea Pogorevici — 
Wise, iar în runda a 6-a ur
mează să se dispute un verita
bil derby al acestui turneu, par
tida Mureșan — Pogorevici.

în turneul feminin de la Na- 
lenchowe, după 8 runde conduc 
Lia Bogdan (România) și Bo- 
jena Sykora (Polonia) cu cîte 
5% P, urmate de maestra bul
gară Boiadjieva — 5 p. în run
da a 8-a Lia Bogdan a remi
zat cu Sosnowska, rezultat 
consemnat și în partida Syko
ra—Czehocinska.

în turneul de la Baden 
Baden după 9 runde conduc 
Miles (Anglia) și Ribll (Unga
ria) — cu cîte 7*/j p. Marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu, care a remizat partida 
cu iugoslavul Ivkov, se află 
pe locul 4, cu 5'/i p.

CAMPIONATELE BALCANICE DE CICLISM
M. Romașcanu, animatorul cursei
GABROVO, 18 (prin telefon). A 

doua și a treia zi a Campiona
telor balcanice de ciclism au re
zervat echipelor oaspete una din
tre cele mai mari surprize în 
ceea ce privește traseul de con
curs. Astfel, pentru proba de 
fond, atît la juniori (sîmbătă) 
cît și la seniori (duminică) a 
fost ales un traseu montan de 
o duritate excesivă. Dacă cu
noașteți dealul Cioplea, de la 
Predeal, închipuiți-vă unul la 
fel de pieptiș, dar lung nu de 
300—400 m, cît măsoară acesta, 
ci de 6 000 m ! Deci 6 km la 
urcuș și tot atîția la coborîre, 
cu serpentine strînse, periculoa
se, după care reîncepi același 
urcuș și aceeași coborîre de cal
var, încă o dată și încă o dată... 
Pe acest traseu s-a desfășurat 
proba de fond, juniorii acope- 
rindu-1 de nouă ori, iar seniorii 
de 12 ori ! Și pentru ca „tacî- 
mul“ să fie complet, atît sîm
bătă cît și duminică, aici, la 
Gabrovo, a fost o căldură cani
culară.

Am arătat toate acestea pen
tru a vă explica mai bine cum 
și de ce s-a stîrnit „furtuna* 
care a scuturat puternic carava
na ciclistă în ambele zile de 
concurs, șl care a făcut posibil 
ca, pe 112 km de rulaj la juniori 
și pe 150 km la seniori, să se 
înregistreze zeci de abandonuri, 
în ciuda acestei situații am avut 
marea satisfacție să înregistrăm 
în întrecerea seniorilor compor
tarea cu totul remarcabilă a lui Mir
cea Romașcanu. După o cursă 
inteligentă făcută pe prima par-

BLRNARD HINAULT A CIȘTIGAT „TURUL FBANJfl“
PARIS, 19 (Agerpres). — Cea 

de-a 68-a ediție a Turului ciclist 
al Franței s-a încheiat duminică 
la Paris, cu victoria rutierului 
francez Bernard Hinault care își 
înscrie pentru a treia oară nu
mele în palmaresul întrecerii, 
alăturîndu-se marilor ași ăi spor
tului cu pedale din țara sa de 
la Antonin Magne la Louison 
Bobet și Jacques Anquetil.

Succesul lui Hinault din acest 
an a fost repurtat de o manieră

TELEX • TELEX ©
ATLETISM © în orașul Gates- 

mead a început meciul interna
țional dintre echipele Marii Bri
tanii și U.R.S.S. După prima zi 
la masculin' scorul este de 56—48 
p în favoarea oaspețiilor, iar la 
feminin conduc gazdele cu 45—39 
p. Cîteva rezultate (m) — lungi
me Sabonis (U.R.S.S.) 7,71 m : 
800 m Coe (M.B.) 1:47,47 : su
liță Kula (U.R.S.S.) 90,54 m ; (f) 
— 400 m Scutt (M.B.) 52,43 ; lun
gime Faimane (U.R.S.S.) 6,37 m ; 
400 mg Wray (M.B.) 57,83 ; 100
m Goddard (M.B.) 11,34. © Cu
prilejul unui concurs desfășurat 
la Shenyang, atletul Ji Shaoming 
a stabilit un nou record al R.P. 
Chineze la aruncarea ciocanului, 
cu 67,04 m.

SOX © Michael Spinks, 
(S.U.A.), fost campion olimpic, a 
devenit campion mondial la cat. 
semigrea (versiunea WBA), în- 
vingînd la puncte, în 15 reprize, 
pe compatriotul său Mustafa Mo
hamed, în meciul disputat pe 
ringul din Las Vegas.

POLO • Rezultate din ziua a 
treia a turneului care se desfă
șoară la Atena : S.U.A. — Sue
dia 11—7 ; Bulgaria — Ceho
slovacia 11—5 ; Grecia — Cana
da 13—10.

de fonii, a ocupat locul II
te a întrecerii, el a atacat pu 
ternic către sfîrșitul turului cin 
ci, fiind factorul determinant ca 
plutonul să prindă din urmă un 
grup de patru sportivi plecați 
din caravană încă din turul doi. 
Și în continuare Romașcanu a 
atacat, iar dintre cei care au 
putut să-1 urmeze a mai rămas 
doar V. Hubenov (BSlgaria). Mal 
odihnit decît ciclistul român, în 
plasa căruia a stat aproape tot 
timpul, Hubenov l-a întrecut la 
sprintul final pe reprezentantul 
nostru cu mai puțin de o roată.

CLASAMENTUL : 1. V. Hube
nov (Bulgaria) 4h 08:40 ; 2. M. 
Romașcanu (România) același 
timp : 3. P. Berici (Iugoslavia) 
4h 10:14 ; 4. B. Bulici (Iugo
slavia) 4h 11:10 ; 5. A. Petrov 
(Bulgaria) același timp ; 6. N. 
Lilikos (Grecia) același timp.

La juniori victoria a revenit, 
la sprint, iugoslavului I. Lam- 
pici cronometrat în 3h 18:02, ur
mat de D. Katchovlkov (Bulga
ria) același timp ; 3. G. Anghe- 
lopoulds (Grecia) 3h 13:09... 8. O. 
Celca (România) 3h 22:20. O sur
priză la juniori — buna compor
tare a cicliștilor din Grecia. 
Dintre sportivii români, doar 
Celea a făcut față, onorabil, pu
ternicilor săi adversari.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
• Cu prilejul conferinței fe

derațiilor de specialitate din ță
rile balcanice s-a hotărît ca vii
toarea ediție a Campionatelor 
balcanice de ciclism să se desfă
șoare în anul 1982 îfltre 16—18 
iulie în România.

categorică, al doilea clasat bel
gianul Van Impe aflîndu-se la 
14:34, iar cel de-al treilea Robert 
Alban (Franța) la 17:04.

Penultima etapă, Auxerre — 
Fontenay Sous Bois (207 km), a 
revenit olandezului Johan van de 
Velde în 5h 32:36.

Ultimă etapă (a 24-a) Fontenoy 
Sous Bois — Paris (136,800 km) 
a fost cîștigată de belgianul 
Freddy Maertens în 4h 45:24.

TELEX • TELEX
TENIS © Rezultatele ultimelor 

două meciuri din sferturile de 
finală ale turneului feminin de 
la Kitzbuehel : Sylvia Hanika — 
Patricia Medrado 6—2, 6—1 ; Re
gina Marsikova — Yvonne Ver- 
maak 6—2, 6—1. Claudia Kohde — 
Virginia Ruzici 6—3, 6—2. © în 
sferturile de finală ale competiției 
feminine pe echipe (tineret) „Cupa 
Annie Soisbault“ din orașul Le 
Touquet (Franța), au fost înre
gistrate rezultatele: Franța — Bel
gia 2—1 ; Olanda — Polonia 3—0; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia i—1 ; 
Australia — Argentina 2—1. Se
mifinalele : Franța — Olanda și 
U.R.S.S. — Australia © La Chi
cago a debutat tradiționalul meci 
feminin S.U.A. — Anglia („Cupa 
Wightman"). După prima zi sco
rul este 2—0 în favoarea jucătoa
relor americance : Andrea Jae
ger — Ann Hobbs 6—0, 6—0 ;
Tracy Austin — Sue Barker 7—5, 
6—3.

TIR • La Moscova au înce
put C.E. la arme de vînătoare. 
în proba de -skeet, după prima zi, 
conduce Klaus Koch (R.F.G.) cu 
75 p, urmat cu același punctaj 
de trei, concurențl francezi : Bru
no Rossetti, Jean Petltpied si 
Guy Rocheteau.

MICILE SUPORTERE...
Ne aflam to Sala polivalen

tă din Tirgoviște, unde sa 
desfășura turneul masculin 
de volei pentru promovarea 
to divizia A Din păcate, or
ganele locale (in principal 
C.J.E.F.S. Dîmbovița și In
spectoratul școlar județean) 
n-au sesizat buna intenție a 
Federației de volei care a 
programat turneul In Dîmbo
vița pentru popularizarea a- 
cestei discipline to județ, așa 
că meciurile s-au desfășurat, 
de regulă, în fața a 100—200 
de spectatori.

De fapt, însă, despre altceva 
vrem să vă relatăm de la a- 
cest turneu. In toate cele cinci 
zile, în sală a fost prezentă 
o mică galerie formată din 
10—12 fetițe care susțineau e- 
xemplar, cu multă sportivita
te, una dintre echipe. Stăteau 
în sală 2—3 ore, urmăreau a- 
tente, captivate chiar, jocul și 

— aproape fără pauze mai mari 
de 2—3 minute — cu glasuri
le lor de fetițe, care sunau 
ca niște clopoțel de argint, 

' înviorau jucători șl specta
tori cretod tuturor o bună 
dispoziție. „Ori. oră — stri
gau — Oradea va cîștlga". 
Cînd greșeau cel cu care ți- 
ncau ele: ,,Nu-i nimic, nu-i 
nimic, hal să mai luptăm un 
pic". Sau : „Luptăm, luptăm / 
Luptăm și ciștlgăm". Dacă 
echipa favorită avea perioa
de de cădere, „clopoțeii" cto- 
tau : „Hai Suceava, joacă 
bine / Galeria e cu tine / Și 
la bine șl la rău / Vom stri
ga numele tău*. Cea mal 
reușită din toate, cea auzită 
la meciul dintre CȘ C. ora
dea șl Danublu Brăila, cînd 
fetele țineau cu Oradea. Din 
cînd în ctod se auzea o vo
ce subțire care întreba: „Ci- 
ne-i mic șl bea lăptic t“. 

„Bră-i-la“, răspundea corul, 
după care vocea întreba din 
nou : „Clne-i mare șl voinic?", 
„O-ra-dea“ (corul).

Splendid corul fetițelor din 
Mrgoviște I Iți venea să te 
duci la ele. să le strtogl în 
brațe pentru tot ceea ce fă
ceau cu o convingere de ne
înțeles aproape pentru vîrsta 
lor, pe care o repetăm: 7—8 
ani. Cine erau I Ni le-a pre
zentat profesoara Elena Dumi- 
trlu, aflată to preajma lor, 
to două dintre cele cinci zile. 
„Stat fetițe din secția de vo
lei (gr. I) a Clubului sportiv 
școlar Dîmbovița. De multe 
ori slnt dispuse să suporte 
toate cheltuielile unor depla
sări, ca jucătoare, la diferite 
festivaluri de mini-volel*.

Felicitări, mii de felicitări 
părinților șl educatorilor aces
tor minunate fetițe I

Modesto FERRAR1N!

AGENDA SĂPTĂMÎNII
20. VII TENIS — turnee Internaționale : „Marele premiu* la 

Washington, campionatele internaționale ale Suediei, la 
Bastad și campionatele internaționale ale Olandei, la Hil- 
versum.

24. vn ATLETISM — concurs Internațional la Leningrad
25. vn ATLETISM — concurs internațional la Berna
25. vn AUTOMOBILISM — a 10-a cursă ta C.E. de formula 2, 

la Pergusa

REPREZENTATIVA DE JUNIORI 
A ROMÂNIEI A CIȘTIGAT 

TURNEUL DE LA SHANGHAI

BEIJING, 1» (Agerpres). — Tur
neul internațional pentru juniori 
de Ia Shanghai s-a Încheiat cu 
victoria selecționatei României 
care a Întrecut în finală cu 3—4

(după executarea loviturilor de Ia 
11 m) reprezentativa Italiei. La 
sfîrșitul timpului regulamentar de 
joc și al prelungirilor scorul a 
fost de 1—1. In meciul pentru lo
cul 3 : Thailanda — Shanghai
1—0.

Clasamentul final al competi
ției j 1. ROMANIA ; 2. Italia ; 3. 
Thailanda ; 4. Shanghai ; S. Se
lecționata provinciei Hubei.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA;
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 19 IULIE 1981
I. Cristalul — Laminorul 2 

II. Cetatea — C.S. Botoșani 1
III. Relonul — Ceahlăul P. N. 2
IV. Oțelul Gl. — F.C.M. Brăila 1 
V. Vie. Tecuci — C.S.U. Gl. 1

VI. Rapid Fetești — Dunărea 1
VII. Minerul Rm. V. — Viit. Dgș. 2

VIII. Electroputere — C.F.R. Cr. 1 
IX. Lotru Brezoi — Dun. Calafat 2
X. Unirea A. Iulia — C.I.L. Blaj 1

XI. Dacia Orăștie — Explormin 1 
XII. Vie. Călan — Min. Ghelar 1

XIII. C.F.R. Simeria — Min. Lup. 1 
Fond total de cîștiguri : 168.775 

lei.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN 19 IULIE 1981. 
Faza I. Extragerea I: 24 9 35 27 
17 33 ; Extragerea a II-a : 3 S 
20 19 21 32. Faza a II-a. Extrage
rea a 111-a : 3 20 24 23 4 ; Extra
gerea a rv-a : 31 42 41 26 7. Faza 
a Ill-a. Extragerea a V-a : 40 30 
37 10 14 39 38 11 : Extragerea a 
Vl-a 15 27 45 7 43 31 1 36. Fond 
total de ciștiguri : 1.539.705 lei.

ORIUNDE Șl ORICiND 
JUCAȚI LA

Un vehicul rapid și economic 

pentru 2 persoane: 
MOBRA SUPER

Sportul

• Viteza maximă : 60 km/oră
© Consum de combustibil : 2,5 f/100 km
O Cutia de viteze : 4 trepte
• Preț : 7.800 lei
O Termenul de garanție este de 6 luni 

parcurși. •
MOBRA SUPER se vinde și cu plata in 

avansul fiind de numai 1.170 lei (15% din
MOBRA SUPER - UN VEHICUL RAPID Șl ECONOMIC 

PENTRU 2 PERSOANE

sau 6.000 de km.

24 de rate lunare, 
prețul de vînzare).

5

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Selecționata R.P. Chineze, a- 

flată în turneu în R.F. Germania, 
a jucat la Viersen cu echipa lo
cală, pe care a învins-o cu 1—0 
(0-0).
• în „Cupa Alpilor* : Bordeaux 

— Lausanne 2—0: Basel — Bastia 
4—0 ; Auxerre — Neuchâtel 2—2 } 
Sion — Sochaux 1—1.
• La Asuncion, în meci pen

tru „Cupa Libertadores*, echipa 
locală Olimpia a terminat la e- 
galitate : 0—0 cu formația bra
ziliană Atletico Mineiro.
• Turneul internațional de la 

Paris a fost cîștigat de echipa 
Paris Saint Germain, care în fi
nală a învins cu 3—1 formația 
vest-germană Eintracht Frankfurt 
pe Main.

© Alte partide internaționale 
amicale : Sarajevo — AZ 67 Alk- 
maar 0—0 ; Metz — S.V. Hamburg 
1—3 ; Brest — Rijeka 3—2.



PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1981-82
SERIA I -----------

ETAPA I (duminică 16 august)
Unirea D. Focșani
Delta Tulcea
Gloria Buzău
C.S. Botoșani
Oțelul Galați
Relonul Săvinești 
Viit. Gheorgheni 
Constructorul Iași
F.C.M. Progr. Brăila

— C.S.U. Galați
— Politehnica Iași
— I.M.U. Medgidia
— Ceahlăul P Neamț
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Suceava
— Viitorul M. Vaslui
— Oltul Sf. Gheorghe
— F.C.M. Galați

Relonul Săvinești — C.S. Botoșani
Gloria Bistrița ■— I.M.U. Medgidia
F.C.M. Progr. Brăila — Oltul Sf. Gheorghe
Oțelul Galați
Delta Tulcea
C.S.M. Suceava
Viitorul M. Vaslui 
Politehnica Iași

ETAPA A ll-a (duminică 23 august)
C.S.M. Suceava 
C.S.U. Galați 
Oltul Sf. Gheorghe 
F.C.M. Galați 
Viitorul M. Vaslui 
Politehnica Iași 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Bistrița 
I.M.U. Medgidia

— F.C.M. Progr. Br.
— Viit. Gheorgheni
— Unirea D. Focșani
— Relonul Săvinești
— Gloria Buzău
— Oțelul Galați
— Delta Tulcea
— C.S. Botoșani
— Constructorul Iași

ETAPA A 111-a (duminica 30 august)
Oțelul Galați
F.C M. Progr. Brăila 
Relonul Săvinești 
Unirea D. Focșani 
Viit. Gheorgheni 
Delta Tulcea 
Politehnica Lași 
Gloria Buzău 
Gloria Bistrița

— Constructorul Iași
— C.S. Botoșani
— C.S.U Galați
— C.S.M. Suceava
— F.C.M. Galați
— Viitorul M. Vaslui
— I.M.U. Medgidia
— Oltul Sf. Gheorghe
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A IV-a (duminica 6 septembrie)
Viitorul M. Vaslui 
Ceahlăul P. Neamț 
Unirea D. Focșani 
C.S.U. Galați 
Constructorul Iași 
F.C.M. Galați 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S. Botoșani 
I.M.U. Medgidia

— Relonul Săvinești
— Oțelul Galați
— Politehnica Iași
— Delta Tulcea
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Suceava
— Viit. Gheorgheni
— Gloria Buzău
— F.C.M. Progr. Br.

ETAPA A V-a (duminicâ 13 septembrie)
Viit. Gheorgheni — Gloria Buzău

SERIA A Il-a
ETAPA I (duminicâ 16 august)

Automatica Buc. 
Carpați Mîrșa 
Energia Slatina 
I.C.I.M. Brașov 
Rapid Buc.
Metalul Plopeni 
Dunărea Călărași
Flacăra Moreni 
Mecanică fină Buc. 
Luceafărul București

— Rulmentul Alex.
— Petrolul Ploiești
— Autobuzul Buc.
— Șoimii Sibiu
— Chimica Tîmăveni
— Pandurii Tg. Jiu 
—- Metalul Buc.
— Tractorul Brașov
— Gaz metan Mediaș 
stă

ETAPA A ll-a (duminicâ 23 august)
Petrolul Ploiești 
Tractorul Brașov 
Șoimii Sibiu 
Rulmentul Alex. 
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 

* Chimica Tîmăveni 
Metalul Buc. 
Metalul Plopeni stă

— Flacăra Moreni
— Automatica Buc.
— Carpați Mîrșa
—- Mecanică fină Buc.
— Luceafărul Buc.
— Dunărea Călărași
— Rapid Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Energia Slatina

ETAPA A III-a (duminicâ 30 august)
Rapid Buc. 
Luceafărul Buc. 
Dunărea Călărași 
Automatica Buc. 
Chimica Tîmăveni 
Petrolul Ploiești 
Mecanică fină Buc. 
Energia Slatina 
I.C.I.M. Brașov 
Gaz metan Mediaș

— Metalul Plopeni
— Autobuzul Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Șoimii Sibiu
— Carpați Mîrșa
— Metalul Buc.
— Flacăra Moreni
— Tractorul Brașov 
-— Rulmentul Alex.

ETAPA A IV-a (duminicâ 6 septembrie)
Carpați Mîrșa 
Rulmentul Alex. 
Mecanică fină Buc. 
Luceafărul Buc.
Pandurii Tg. Jiu
Flacăra Moreni
Metalul Plopeni 
Rapid Buc.
Tractorul Brașov
Automatica București stă

— Gaz metan Mediaș
— Șoimii Sibiu
— Metalul Buc.
— Chimica Tîmăveni
— Petrolul Ploiești
— Energia Slatina
— I.C.I.M. Brașov 
—- Autobuzul Buc.
— Dunărea Călărași

ETAPA A V-a (duminicâ 13 septembrie)
Energia Slatina 
Dunărea Călărași 
Carpați Mîrșa 
Metalul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Petrolul Ploiești 
Autobuzul Buc.

— Mecanică fină Buc.
— Metalul Plopeni
— Automatica Buc.
— Tractorul Brașov
— Flacăra Moreni
— Rulmentul Alex.
— Pandurii Tg. Jiu

SERIA A III-a —
ETAPA I (duminicâ 16 august)

U.M. Timișoara 
Strungul Arad

Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Dacia Orăștie 
Minerul Ilba Seini 
Minerul Cavnic 
C.S.M. DrobeLa Tr.

— C.I.L. Sighet
— F.C. Baia Mare
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— F.C.M. Reșița
— F.C, Bihor Oradea
— Olimpia Satu Mare
— Rapid Arad

S — C.F.R. Timișoara

ETAPA A ll-a (dumimicâ 23 august)
Rapid Arad
F.C. Bihor Oradea 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Reșița 
Minerul Lupeni 
Aurul Brad

— Someșul Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Strungul Arad
— Minerul Cavnic
— U.M. Timișoara
— Minerul Ilba Seini
— înfrățirea Oradea
— C.S.M. Drobeta T.S.
— Dacia Orăștie

ETAPA A Ilba (duminicâ 30 august)
înfrățirea Oradea
F.C.M. Reșița 
F.C. Baia Mare 
U.M. Timișoara 
C.S.M. Drobeta Tr. 
Someșul Satu Mare 
Minerul Lupeni 
Minerul Ilba Seini 
"Strungul Arad

— Dacia Orăștie
— C.F.R. Timișoara
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Rap’d Arad

S— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— Aurul Brad
— F.C. Bihor Oradea
— Olimpia Satu Mare

ETAPA A IV-a (duminicâ 6 septembrie) 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul Ilba Seini 
C.S.M. Drobeta Tr. S— F.C. Baia Mare 
Olimpia Satu Mare — Rapid Arad
Minerul Cavnic 
C.F.R. Tim’soara 
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad 
Dacia Orăștie 
F.C. B hor Oradea

— înfrățirea Oradea
— Aurui Brad
— Minerul Lupeni
— U.M. Timișoara
— Someșul Satu Mare
— F.C.M. Reșița

ETAPA A V-a (duminicâ 13 septembrie)
Minerul Lupeni — Strungul Arad

— C.S.U. Galați 
—- Unirea D. Focșani
— Constructorul Iași

FaC.M. Galați 
Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A Vl-a (duminicâ 20 septembrie)
F.C.M. Galați — Politehnica lași

— F.C.M. Progr. Br.Constructorul Iași 
Oțelul Galați
C.S. Botoșani 
Viit. Gheorgheni 
Gloria Bistrița 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău
Oltul Sf. Gheorghe

— Unirea D. Focșani
— I.M.U. Medgidia
— Relonul Săvinești
— C.S.U, Galați
— Viitorul M. Vaslui
— Delta Tulcea
— C.S.M. Suceava

ETAPA A Vll-a (duminicâ 27 septembrie)
Unirea D. Focșani 
C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
Politehnica Iași 
Viitorul M. Vaslui 
C.S. Botoșani 
Relonul Săvinești 
I.M.U. Medgidia 
C.S.U. Galați

— Viit. Gheorgheni
— Gloria Bistrița
— F.C.M. Galați
— Gloria Buzău
— F.C.M. Progr. Br.
— Constructorul Iași
— Oltul Sf. Gheorghe
— Oțelul Galați
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A VllI-a (duminicâ 4 octombrie)
Gloria Buzău
F.C.M. Progr. Brăila 
Oltul Sf. Gheorghe 
Constructorul Iași 
Ceahlăul P. Neamț 
I.M.U. Medgidia 
F.C.M. Galați 
Viit. Gheorgheni 
Oțelul Galați

— C.S.U. Galați
— Relonul Săvinești
— Politehnica Iași
— Delta Tulcea
— Unirea D. Focșani
— C.S.M. Suceava
— Gloria Bistrița
— C.S. Botoșani
— Viitorul M. Vaslui

ETAPA A |X-a (duminică 11 octombrie)
Gloria Bistrița — Viitorul M. Vaslui
Politehnica Iași — Constructorul Iași
F.C.M. Progr. Brăila — Gloria Buzău 
Oltul Sf. Gheorghe — Oțelul Galați

I.C.I.M. Brașov — Luceafărul Buc.
Gaz metan Mediaș — Rapid Buc. 
Chimica Tîrnăveni stă

ETAPA A VI-a (duminică 20 septembrie)
Luceafărul Buc. 
Tractorul Brașov 
Rapid Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
Automatica Buc. 
Șoimii Sibiu 
Flacăra Moreni 
Mecanică fină Buc. 
Metalul. Plopeni 
Energia Slatina stă

ETAPA A Vll-a
Flacăra Moreni 
Autobuzul Buc.
Metalul Plopeni 
Rulmentul Alex.
LC.I.M. Brașov 
Automatica Buc. 
Luceafărul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Gaz metan Mediaș 
Metalul București i

Viit. Gheorgheni
C.S.U. Galați
C.S. Botoșani 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Suceava

— I.M.U. Medgidia
— F.C.M. Galați
— Unirea D. Focșani
— Relonul Săvinești
— Delta Tulcea

ETAPA A X-a (duminicâ 18 octombrie)
I.M.U. Medgidia 
Unirea D. Focșani 
Viitorul M. Vaslui 
Delta Tulcea 
Politehnica Iași 
Gloria Buzău 
Oțelul * Galați 
C.S.U. Galați 
Relonul Săvinești

— Oltul Sf. Gheorghe
— F.C.M. Galați
— Constructorul Iași
— Viit. Gneorgheni
— C.S.M. Suceava
— Ceahlăul P. Neamț 
—• F.C.M. Progr. Br.
— C.S. Botoșani
— Gloria Bistrița

Viitorul M. Vaslui 
Oltul Sf. Gheorghe 
ETAPA A XIV-a 
C.S. Botoșani 
Viit. Gheorgheni 
Politehnica Iași 
Relonul Săvinești 
F.C.M. Galați 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea D. Focșani 
Delta Tulcea 
C.S.U. Galați

— C.S.M. Suceava
— Gloria Bistrița

(duminica 15 noiembrie)
— Oțelul Galați
— C.S.Mi Suceava
— Viitorul M. Vaslui
— I.M.U. Medgidia
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț 
-— Gloria Bistrița
— F.C.M. Progr. Br.
— Constructorul Iași

ETAPA A XV-a (duminicâ 22 noiembrie)

ETAPA A Xl-a (duminicâ 25 octombrie?
Gloria Bistrița 
Viitorul M. Vaslui 
Oltul Sf. Gheorghe 
Ceahlăul P. Neamț 
Constructorul Iași 
C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
Viit. Gheorgheni 
F.C.M. Galați

— Gloria Buzău
— C.S.U. Galați
— C.S. Botoșani
— F.C.M. Progr. Br.
— Unirea D. Focșani
— Oțelul Galați
— Relonul Săvinești
— Politehnica Iași
— I.M.U. Medgidia

F.C.M. Progr. Brăila — 
•Gloria Buzău —
Oțelul Galați —
Gloria Bistrița —
C.S.M. Suceava —-
I.M.U. Medgidia —
Constructorul Iași —• 
Ceahlăul P. Neamț — 
Viitorul M. Vaslui —

Politehnica Iași 
Unirea D. Focșani 
Viit. Gheorgheni 
Delta Tulcea 
C.S. Botoșani 
C.S.U. Galați 
Relonul Săvinești 
F.C.M. Galați 
Oltul Sf. Gheorghe

ETAPA A XVI-a (duminicâ 29 noiembrie)

ETAPA A Xll-a (duminicâ 1 noiembrie)
Oțelul Galați
I.M.U. Medgidia 
C.S.M. Suceava 
Gloria Bistrița
C.S.U. Galați
F.C.M. Progr. Brăila 
Constructorul Iași 
Relonul Săvinești
C.S. Botoșani

— Delta Tulcea
— Unirea D. Focșani
— Ceahlăul P. Neamț
— Politehnica Iași
— Oltul Sf. Gheorghe
— Viit. Gheorgheni
— F.C.M. Galați
— Gloria Buzău
— Viitorul M. Vaslui

F.C.M. Galați 
Constructorul Iași 
Gloria Bistrița 
Gloria Buzău 
Relonul Săvinești 
Delta Tulcea 
I.M.U. Medgidia 
Unirea D. Focșani 
C.S.U. Galați

— C.S. Botoșani
— Viit. Gheorgheni
— F.C.M. Progr. Br.
— Oțelul Galați
— Politehnica Iași
— Oltul Sf. Gheorghe
— Ceahlăul P. Neamț
— Viitorul M. Vaslui
— C.S.M. Suceava

ETAPA A XVII-a (duminicâ 6 decembrie)

ETAPA A Xlll-a (duminicâ 8 noiembrie)
Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica Iași 
I.M.U, Medgidia 
F.C.M. Galați 
Unirea D. Focșani 
Gloria Buzău 
F.C.M. Progr. Brăila

— Viit. Gheorgheni
— C.S. Botoșani
— Delta Tulcea
— Oțelul Galați
— Relonul Săvinești
— Constructorul Iași
— C.S.U. Galați

Ceahlăul P. Neamț 
Viitorul M. Vaslui 
Oțelul Galați 
Viit. Gheorgheni 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.M. Suceava 
Politehnica Iași 
C.S. Botoșani 
F.C.M. Progr

— Constructorul Iași
— I.M.U. Medgidia
— Relonul Săvinești
— Gloria Bistrița
— F.C.M. Galați
— Gloria Buzău
— C.S.U. Galați
— Delta Tulcea 

Brăila — Unirea D. Focșani

— Pandurii Tg. Jiu
— I.C.I.M. Brașov
— Rulmentul Alex.
— Petrolul Ploiești
— Gaz metan Mediaș
— Dunărea Călărași
— Metalul Buc.
— Carpați Mîrșa
— Autobuzul Buc.

joi 24 septembrie)
— Chimica Tîrnăveni
— Mecanică fină Buc.
— Carpați Mîrșa
— Dunărea Călărași
— Energia Slatina
— Rapid Buc.
— Petrolul Ploiești
— Șoimii Sibiu
— Tractorul Brașov

ETAPA A VIII-a (duminicâ 27 septembrie)
Metalul Buc. 
Dunărea Călărași 
Pandurii Tg. Jiu 
Autobuzul Buc. 
Tractorul Brașov 
Petrolul Ploiești 
Chimica Tîmăveni 
Energia Slatina 
Șoimii Sibiu 
Carpați Mîrșa stă

— I.C.I.M. Brașov
— Rapid Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Flacăra Moreni
— Mecanică fină Buc.
— Metalul Plopeni
— Automatica Buc.
— Rulmentul Alex.
— Luceafărul Buc.

ETAPA A IX-a (duminicâ 4 octombrie)
Gaz metan Mediaș 
Mecanică fină Buc.
Energia Slatina
Rapid Buc.
Șoimii Sibiu 
Rulmentul Alex.
Carpați Mîrșa 
Automatica Buc. 
Flacăra Moreni 
LC.I.M. Brașov stă

— Autobuzul Buc.
— Metalul Plopeni
— Dunărea Călărași
— Tractorul Brașov
— Metalul Buc.
— Chimica Tîmăveni
— Luceafărul Buc.
— Petrolul Ploiești
— Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A X-a (duminicâ 11 octombrie)
Petrolul Ploiești 

Luceafărul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Gaz metan Mediaș

F.C.M. Reșița
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
Rapid Arad 
înfrățirea Oradea 
Someșul Satu Mare 
Aurul Brad 
U.M. Timișoara

— Dunărea Călărași
— Energia Slatina
— I.C.I.M. Brașov
— Șoimii Sibiu

— Dacia Orăștie
— Minerul Ilba Seini
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Timișoara
— C.S.M. Drobeta T.S.
— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare

ETAPA A Vl-a (duminicâ 20 septembrie)
F.C. Baia Mare 
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie 
Minerul Ilba Seini 
Strungul Arad 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.M. Timișoara 
F.C.M. Reșița

— Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet
— Rapid Arad
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Timișoara
— C.S.M. Drobeta T.S.

ETAPA A Vll-a (duminicâ 27 septembrie)
Olimpia Satu Mare 
Minerul Cavnic 
C.S.M. Drobeta Tr. 
F.C. Bihor Oradea 
Strungul Arad 
Aurul Brad
C.F.R. Timisoara 
C.I.L. Sighet
C.F.R. Cluj-Napoca

— F.C.M. Reșița
— Minerul Lupeni
— Minerul Ilba Se ni
— Someșul Satu Mare
— înfrățirea Oradea
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— F.C. Baia Mare
— Rapid Arad

ETAPA A Vlîl-o (duminicâ 4 octombrie)
Rapid Arad
U.M. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Dacia Orăștie 
F.C. Baia Mare 
Minerul Ilba Seini 
Aurul Brad
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea

—- C.F.R. Timișoara
— C.S.M. Drobeta T.S.
— Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor Oradea
— Strungul Arad
— C.I.L. Sighet

ETAPA A IX-a (duminicâ 11 octombrie)
F.C. Bihor Oradea — Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet — Strungul Arad
Minerul Ilba Seini — U.M. Timișoara

Metalul Plopeni 
Metalul Buc. 
Tractorul Brașov
Carpați Mîrșa 
Mecanică fină Buc. 
Rapid București stă

— Chimica Tîmăveni
— Autobuzul Buc.
— Rulmentul Alex.
— Flacăra Moreni
— Automatica Buc.

I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc. 
Metalul Plopeni 
Gaz metan Mediaș 
Rapid Buc. 
Rulmentul Alex.

ETAPA A Xl-a (duminicâ 18 octombrie)
Pandurii Tg. Jiu 
Chimica Tîmăveni 
Flacăra Moreni 
Energia Slatina 
Autobuzul Buc. 
Dunărea Călărași 
I.C.I.M. Brașov 
Metalul Buc, 
Rulmentul Alex. 
Petrolul Ploiești stă

ETAPA A Xll-a
Tractorul Brașov 
Metalul Plopeni 
Carpați Mîrșa 
Automatica Buc. 
Rulmentul Alex. 
Mecanică fină Buc. 
Luceafărul Buc. 
Rapid Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Șoimii Sibiu stă

— Automatica Buc.
— Tractorul Brașov
— Rapid Buc.
— Carpați Mîrșa
— Șo;mii Sibiu
— Gaz metan Mediaș
— Mecanică fină Buc.
— Luceafărul Buc.
— Metalul Plopeni

(joi 22 octombrie)
— Petrolul Ploiești
— Metalul Buc.
— Autobuzul Buc.
— Dunărea Călărași
— Pandurii Tg.' Jiu.
— Chimica Tîrnăveni
— Flacăra Moreni
— Energia Slatina
— I.C.I.M. Brașov

Mecanică fină Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
Tractorul Brașov stă

— Petrolul Ploiești
— Flacăra Moreni
— Luceafărul Buc.
— Energia Slatina
— Șoimii Sibiu
— Autobuzul Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Metalul Buc.

ETAPA A XVI-a (duminicâ 15 noiembrie)
Șoimii Sibiu 
Metalul Buc. 
Rulmentul Alex. 
Pandurii Tg. Jiu 
Dunărea Călărași 
Petrolul Ploiești 
Flacăra Moreni
Autobuzul Buc.

— Energia Slatina
— Rapid Buc.
— Luceafărul Buc.
— Carpați Mîrșa
— Chimica Tîmăveni
— Gaz metan Mediaș
— I.C.I.M. Brașov
— Automatica Buc.

Tractorul Brașov — Metalul Plopeni 
Mecanică fină București stă
ETAPA A XVII-a (duminicâ 22 noiembrie)

ETAPA A Xlll-a (duminicâ 25 octombrie)
Rapid Buc.
Șoimii Sibiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Flacăra Moreni 
Automatica Buc. 
Gaz metan Mediaș 
I.C.I.M. Brașov 
Dunărea Călărași 
Petrolul Ploiești 
Autobuzul București

— Mecanică fină Buc.
— Tractorul Brașov
— Chimica Tîmăveni
— Metalul Plopeni
— Metalul Buc.
— Rulmentul Alex.
—- Carpați Mîrșa
— Luceafărul Buc.
— Energia Slatina 
stă

Autobuzul Buc. 
Energia Slatina 
I.C.I.M. Brașov 
Chimica Tîrnăveni 
Carpați Mîrșa 
Metalul Buc. 
Metalul Plopeni 
Luceafărul Buc. 
Dunărea Călărași 
Flacăra Moreni stă

— Petrolul Ploiești
— Pandurii Tg. Jiu
— Automatica Buc.
— Șoimii Sibiu
— Rapid Buc.
— Rulmentul Alex.
— Gaz metan Mediaș
— Tractorul Brașov
— Mecanică fină Buc.

ETAPA A XVIII-a (duminicâ 29 noiembrie)

ETAPA A XIV-a (duminicâ 1 noiembrie)
Chimica Tîmăveni 
Dunărea Călărași 
Energia Slatina 
Autobuzul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Tractorul Brașov 
Petrolul Ploiești 
Metalul Buc. 
Luceafărul Buc.
Rulmentul Alexandria stă

— Gaz metan Mediaș
— Flacăra Moreni
— Metalul Plopeni
— I.C.I.M. Brașov
— Mecanică fină Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Rapid Buc.
— Carpați Mîrșa
— Automatica Buc.

Chimica Tîrnăveni 
Gaz metan Mediaș 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanică fină Buc. 
Tractorul Brașov 
Rapid Buc. 
Rulmentul Alex. 
Automatica Buc. 
Șoimii Sibiu 
Dunărea Călărași st

— Energia Slatina
— Flacăra Mireni
— Metalul Buc.
— Luceafărul Buc. 
—• Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Carpați Mîrșa
— Metalul Plopeni
— Petrolul Ploiești

ETAPA A XIX-a (duminicâ 6 decembrie)

ETAPA A XV-a (duminicâ 8 noiembrie)
Carpați Mîrșa — Dunărea Călărași

C.F.R. Timișoara — Minerul Lupeni
C.F.R. Cluj-Napoca — Someșul Satu Mare 
Olimpia Satu Mare — Dacia Orăștie 
C.S.M. Drobeta Tr. S — înfrățirea Oradea 
Rapid Arad — Aurul Brad
F.C.M. Reșița — F.C. Baia Mare

ETAPA A X-a (duminicâ 18 octoitbrie)
Minerul Lupeni 
C.S.M. Drobeta Tr. 
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad 
înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare 
U.M. Timișoara-

— Dacia Orăștie
S — Rap d Arad

— Aurul Brad
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Ilba Seini
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Timișoara
— Someșul Satu Mare

ETAPA A Xl-a (duminicâ 25 octombrie)
Aurul Brad 
Someșul Satu Mare 
C.F.R. Timișoara 
F.C. Bihor Oradea 
F.C.M. Reșița 
Dacia Orăștie 
Rapid Arad
C.F.R. Cluj-Napoca 
Minerul Ilba Seini

— C.S.M. Drobeta T.S.
— înfrățirea Oradea
— Olimpia Satu Mare
— U.M. Timișoara
— Strungul Arad
— F.C. Baia Mare
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— Minerul Lupeni

ETAPA A Xll-a (duminicâ 1 noiembrie)
U.M. Timișoara 
Strungul Arad 
Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea 
M’nerul Lupeni 
C.S.M. Drobeta Tr. 
Minerul Cavnic 
F.C. Baia Mare 
C I L. Sighet

— F.C.M. Reșița
— Dacia Orăștie
— Minerul Ilba Seini
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea

S — C.F.R. Cluj-Napoca
— Aurul Brad
— Ranid Arad
— C.F.R. Tim șoara

ETAPA A Xlll-a (duminicâ 8 noiembrie)
C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie 
Minerul Dba Seini
Aurul Brad 
Minerul Cavnic

— F.C. Bihor Oradea
— M’nerul Lupeni
— c.s.m. Drobeta T.S.
— Strungul Arad
— Someșul Satu Mare
— U.M. Timișoara

Metalul Buc. 
Petrolul Ploiești 
I.C.I.M. Brașov 
Energia Slatina 
Metalul Plopeni 
Autobuzul Buc. 
Luceafărul Buc. 
Flacăra Moreni 
Carpați Mîrșa 
Pandurii Tr. Jiu

Gaz metan Mediaș 
Mecanică fină Buc. 
Dunărea Călărași 
Automatica Buc. 
Șoimii Sibiu 
Chimica Tîmăveni 
Rapid Buc. 
Rulmentul Alex. 
Tractorul Brașov

C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet
Olimpia Satu Mare — F.C. Baia Maro
Rapid Arad — F.C.M. Reșița

ETAPA A XIV-a (duminicâ 15 noiembrie)
Dacia Orăștie 
Minerul Ilba Seini 
F.C.M. Reșița 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Strungul Arad 
F.C. Bihor Oradea 
C.S.M. Drobeta Tr. 
U.M. Timișoara 
Someșul Satu Mare

— Rapid Arad
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Cavnic
— F.C. Baia Mare
— Olimpia Salu Mare
— înfrățirea Oradea
— C.I.L Sighet

ETAPA A XV-a (duminicâ 22 noiembrie)
F.C.M. Reșița
F.C. Baia Mare 
Rapid Arad
C.I.L. Sighet
Olimpia Satu Mare 
C.F.R. T mișoara 
Aurul Brad
F.C. Bihor Oradea 
Minerul Lupeni

— Someșul Satu Maro
— înfrățirea Oradea
— Minerul Ilba Seini
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic
— Strungul Arad
— C.S.M. Or-' ela T.S.
— U.M. Timișoara

ETAPA A XVI-a (duminica 29 noiembrie)
strungul Arad 
Aurul Brad 
Minerul Lupeni 
înfrățirea Oradea 
Someșul Satu Mare 
C.I.L. S ghet 
U.M. Timișoara 
Minerul Ilba Seini 
Minerul Cavnic

— C.S.M. Dro'-rta T.S,
— F.C.M. Reșița
— F.C. Baia <uare
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara
— F.C. Bihor Oradea
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Dacia Oră șt e
— Olimpia Satu Mare

ETAPA A XVII-a (duminicâ 6 decembrie)
C.F.R. Cluj-Napoca
Dacia Orăștie
F.C.M. Reșița
F.C. Baia Mare
Rapid Arad
C.°-.M. Drobeta T.S.
OJimnia Satu Mare 
F.C. Bihor Oradea
C.F.R. Tinlișoara

— înfrățirea Oradea
— U.M. Timișoara
— c.i.l. S ghet
— Someșul Satu Mare
— Minerul Lttpeni
— Cavnic
— Aurul Brad
— STtmguI Arad
— Minerul Ilba Seini
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Concesii gimnastelor - la cel mai înalt nivel

Cocheta sală de gim- 
naști * clin parcul spor
tiv Dinamo le-a avut 
sîmbătă dimineața ca 
prime oaspete pe gim
nastele mexicane. După 
un frumos program de 
exerciții pentru încălzire 
antrenorul Eduardo Car
mona le-a asistat pe ce
le patru fete în timpul 
efectuării exercițiilor la 
toate aparatele. Le-am 
urmărit in timpul antre
namentului pe Esteves 
Pilar, Olga Brito, Laura 
Marmolejo și pe mezina 
echipei, Yelni Guttierez 
(17 ani), proaspăta cam
pioană universitară a 
Mexicului.

In scurta pauză dintre 
exercițiile la două apa
rate, am avut o rtlică 
discuție cu antrenorul 
Eduardo Carmona.

— Ce "':“ere' aveți des

• La piscină —calcule și pronosticuri-
La bazinul „23 August11 

— antrenamente non-stop, 
de dimineața pină scara, 
înotătorii au avantajul 
că intră in concurs abia 
miercuri, astfel că ei 
pot lucra în liniște pen
tru acomodare. La ulti
mele pregătiri, „publicul" 
a devenit tot mai nume
ros. De - fapt, slnt spor
tivi și antrenori, unii 
care au terminat antre

Ron .McKeon înoată la 
în piscinele australiene

București la fel de bine ca

namentul. iar alții care 
abia, așteaptă să intre 
în piscină. Cu toții își 
caută viitori adversari 
pentru a putea evalua, 
cu o clipă mai devreme, 
co șanse au.

Australienii Înoată îm
preună cu americanii, 
fapt explicabil știind că 
atît Brewer cit și McKeon 
sini studenți în S.U.A. 
Brazilienii s-au ascuns 
de soarele torid și au in
trat în bazinul acoperit, 
Au venit la București cu 
un lot extrem de valoros 
în frunte cu Djan Ma- 
druga, un craulist și 
mixtisl de prima mină, 
și Romulo Arantes, ca
pabil de 58.0 (și mai 
bine) la 100 m spate.

Pe marginea bazinului 
s-au inmultit fotorepor
terii și operatorii de 
film. Interesul lor este 
explicabil: nu în fiecare 
zi te poți intîlni cu atî- 
tia recordmani și cam
pioni ai piscinelor din 
întreaga lume. Se filmea
ză și sub apă. Tehnica 
unui brasist ca Peter

Pascale Trinquet: „Va fi mai greu ca la Moscova..."
Rezistînd tentației de 

a vizita, încă din prime
le zile ale prezenței lor 
în București, orașul Uni
versiadei < 1981, frumoa
sele parcuri ale capitalei 
României, toate delegați
ile de scrimeri au dedi
cat fiecare oră dinaintea 
startului pregătirilor, a- 
comodării cu marea în
trecere a mușchetarilor 
universitari, care se 
inaugurează astăzi în sa- 

,23 August".
Pascale Trinquet esta 

pre concursul universi
tar al fetelor ?

— Din informațiile pe 
care le dețin, va fi o 
întrecere de un înalt ni
vel valoric, în' care echi
pele României și Uniu
nii Sovietice vor lupta 
pentru titlul de campioa
nă mondială universita
ră. în ceea ce ne pri
vește, pentru noi com
petiția va fi foarte difi
cilă. Totuși, ne-am pro
pus să producem o im
presie plăcută și cred că 
vom reuși.

— Cum apreciați con
dițiile de pregătire de la 
București ?

— Sala de antrena
ment este excelentă. A- 
paratura de asemenea. 
Nici cazarea și masa n-u 
slnt mai prejos. în plus, 
Bucureștiul ne place.

Mihai TRANCA

Lang (R.F. Germania), 
craulul lui Chris Kirchner 
sau Kim Lineham (am
bii din S.U.A.) sau del
finul lui Bill Paulus 
(S.U.A.), recordman al 
lumii, interesează pe ori
cine. Chiar și compa
trioata noastră Carmen 
Bunaciu a trebuit să 
sprinteze pe lingă apara
tul de filmat...

Apropo de Paulus...

Texanul se află în for
mă de zile mari și abia 
așteaptă întîlnirea cu 
prietenul său, suedezul 
Păr Arvidsson, fostul 
recordman al lumii. Este 
convins că învingătorul 
va trebui să înoate „su
ta" in mai puțin de 54 
de secunde, poate chiar 
într-un timp reprezen- 
tînd un nou record mon
dial. Dar performanțe 
de excepție se așteaptă 
și în alte probe (craul 
și bras-băieți. spate-fete). 
în fine. Cristina Șopte- 
reanu se arată mulțumi
tă și de celelalte eleve 
ale sale. „Irinel Pănu- 
lescu și Mariana Paras- 
schiv manifestă o creș
tere evidentă de formă 
de la o zi Ia alta — 
afirmă cunoscuta tehnici
ană. Am văzut-o și pe 
Brigitte Prass mai dezin
voltă. Cred că vom pu
tea reface ștafeta de 
mixt de la J.O. și să ne 
batem serios pentru un 
loc pe podium!..."

Adrian VASILIU

una din sportivele cele 
mai zeloase, în materie 
de pregătire. A lucrat cu 
sirg, cu seriozitate, in 
fiecare asalt de antrena
ment (peste 100 de cînd 
se află la București) sub 
direcța supraveghere a 
prof. Jean Gaillard, di
rector in cadrul Clubului 
universitar din Paris. 
Impresii? „Va fi foarte 
greu, mai greu, poate, 
decit la Moscova (n.n. 
unde Pascale a realizat 
performanța maximă!).

ULTIMELE
mai ales pentru faptul 
că colegele mele român
ce — evoțuînd acasă — 
slnt dornice să obțină 
cîștig de cauză. Este fi
resc. Totuși, Pascale 
nu renunță la ideea de 
a repeta performanța de 
la Olimpiadă!

Și ca ea gîndesc (și 
acționează), vizînd rezul
tate de excepție, toți 
componenții delegației 
franceze, cei mai cunos- 
cuți, cum este cazul spa
dasinului Stephan Ver- 
brackel, cîștigător al 
„Memorialului interna
țional Mihai Savu“ și, 
deci, familiarizat cu 
planșele din Capitală sau 
sabrerii Jean Frangois 
Lamour și Franken 
Berthier.

Cu ambiții mari se a- 
rată a fi și scrimerii ca
nadieni, acum la prima 
lor prezență în Capitală 
„și la un eveniment de 
asemenea proporții",
cum ține să sublinieze 
Jean-Marie Banos, cam
pion al țării sale la sa
bie. Este însoțit de fra
tele său, Jean-Paul Ba
nos, principalul său... 
adversar — cum ține să 
remarce — acasă, dar 
și în multe (alte) con
cursuri internaționale. 
Două tinere canadience, 
Louise Leblanc și Ja-

Cine va realiza ■
Tensiunea sporește cu 

fiecare clipă... Febra 
startului se simte Ia fie
care concurent. Antreno
rii nu contenesc cu in1 
dicatiile pentru ' ca ele
vii lor să se prezinte la 
ora debutului întrecer'lor 
de sărituri. programate
la Ștrandul tineretului,
în cea mai bună formă. 
Sînt prezenti în compo
nența fiecărui lot spor
tivi de renume mondial, 
medaliati olimpici sau ai 
altor mări competiții in
ternaționale. ceea ce con
feră disputelor garanția 
unui înalt grad de vir
tuozitate tehnică, a unor 
evoluții de foarte bună 
calitate. Este si opinia 
pe care o împărtășește 
tînăra studentă canadia
nă Elizabeth Mackay, ca
re si-a înscris în palma
res un frumos loc 3 la 
..Cupa Suediei": „între
cerile Universiadei vor 
constitui și un excelent 
prilej de schimb de ex
periență. o posibilitate 
pentru cei aflati la înce
putul afirmării internațio
nale, să cunoască... se
cretele maeștrilor genu
lui". în 1978. la Florența 
sportiva cehoslovacă A-

Atleții congolezi la primul contact cu pista de 
concurs

Uriași sub panou
Pregătirile premergă

toare startului oficial de 
azi au continuat cu fe
brilitate în ultimele 48 
de ore. Sîmbătă și dumi
nică sălile rezervate an
trenamentelor baschetba
listelor și baschetbaliști- 
lor nu au cunoscut mo
mente de pauză. Așa a 
fost la „Caragiale". la 
„Politehnica 303", la să
lile M.I.U. și P.T.T. etc.

PREGĂTIRI
cgnlhe Porrier, nutresc, 
la rîndu-le, speranța în- 
tr-o comportare în mă
sură să le asigure... pîr- 
tie liberă spre următoa
rele ediții ale Universi
adei, indeosebi spre Ed
monton 1983, orașul ca
nadian care va găzdui 
viitoarea ediție a „Micii 
Olimpiade". ,

Scrimerii niponi își 
pun mari nădejdi în 
studentul Azuma Nobu- 
ytiki, care — ca _florc- 
tist — a mai luat parte 
la o ediție a Universia
dei, cea de la Ciudad 
de Mexico. Antrenorul 
său Yamazaki Shingeki 
(fost concurent la Uni
versiada de la Sofia din 
1977) este convins că 
„Azuma va constitui o 
mare surpriză". Așa cum, 
dealtfel, au mai fost 
scrimeri^ japonezi, în 
multe ocazii.

în fine, sportiva chi
neză Luan Jujie, revela
ția C.M. de scrimă de la 
Clermpnt-Ferrand (lo
cul 2), crede că este ca
pabilă să se afirme și la 
București „intr-o mani
festare prin întrecere 
sportivă a prieteniei ti
neretului din întreaga 
lume".

Tiberiu STAMA

,săritura de aur“?
lena Miederlova ocupa 
poziția a 5-a la campio
natele europene de ju
niori. Acum ea se află, 
din nou. la startul unei 
mari competiții. ..Desi
gur. au trecut trei ani, 
am mai cîștigat un plus 
de experiență, pe care 
sper să-l valorific acum, 
deși in proba de platfor
mă concurează sportive 
care au un palmares im
presionant : Liana To- 
tadze Molina Gonzales, 
Chen Xiaoxia si încă 
multe altele".

Săritură după săritură, 
antrenamentele conti
nuă... Si Amy McGrath 
din S.U.A.... și Guadelu- 
pe Conseco din Mexic..., 
si Roman Godzinski din 
Polonia.... și Ken.ii Ka- 
warai din Japonia.... și 
Philippe Balsiger din 
Elveția și, bineînțeles, 
sportivii noștri, care vor 
să se afle printre prota
goniștii întrecerilor. Ru- 
xandra Ilociotă. Alexan
dru Bagiu. Dorel Ncdcl- 
cu, Felicia Cîrstea, Mar- 
ciana Marc... Cine va 
realiza săritura de aur ?

Emanuel FANTANEANU

La „Politehnica" lucrau 
de zor selecționatele stu
dențești ale Uniunii So
vietice. Printre • compo
nentele formației femi
nine am remarcat si pe 
campioanele olimpice Ol
ga Sukarnova. Ludmila 
Rogozina si Olga Koros
televa. Ele. împreună cu 
celelalte coechipiere e- 
fectuau diferite scheme 
tactice de atac. La co-

la ultimul antrenamentBaschetbalistele românce 
menzil.e antrenorilor por
neau ca din start Ludmi
la Rogozina — care ma
nifestă o viteză de sprin
teră, Liubov Gonciarova 
sau Mariana Feodorova. 
Jucătoarele înalte recu
perau mingile ricoșate 
din inel si le retrimiteau 
spre coș. Si aceasta de 
zeci de ori. Olga Sukar
nova, cu prestigiul de 
care se bucură în rîndul 
colegelor, ne-a sous că 
echipa este hotărită să 
facă totul pentru a intra 
în posesia medaliilor de 
aur.

Baschetbaliștii sovie
tici. aureolați cu nenu
mărate titluri olimpice, 
mondiale și europene, 
n-au cunoscut răgazul în 
ultimele două zile. E- 
china. deși lipsită de a- 
Dortul pivotului VI. 
Tkacenko (2,18), acciden
tat în ultima clipă, spe
ră intr-o evoluție pe mă
sura prestigiului de care 
se bucură baschetul so
vietic în întreaga lume. 
La București vor fi pre
zenti proaspeții campioni 
europeni de la Praia 
Valdis Valters — decla
rat cel mai bun jucător 
al C.E.. Aleksandr Beloș- 
teni și Nikolai Deriughin, 
cărora li s-au alăturat o 
serie de baschetbaliști ce 
bat insistent la porțile 
consacrării: Scrghei Grj- 
șaev. Dmitri Sukarev, 
Serghei Popov s.a.

Pe baschetbalistele 
S.U.A. (laureate cu trei 
titluri de campioane 
mondiale) le-am găsit la 
„Politehnica". Antrenorul 
Kay Yow conducea o

Antrenamentele tenismanilor au forța... concursului!
Vizitînd în aceste... ul

time ore dinaintea star
tului terenurile de antre
nament pentru întrece
rile de tenis, ceea ce 
frapează, în primul rind, 
este forța cu care sa 
joacă, cantitatea mare de 
transpirație pe care 
sportivii o lasă pe zgura 
courts-urilor de la Pro
gresul și de la Tenis 
Club București. Printre 
cei care depun astfel de 
eforturi — cu atît mai 
de apreciat cu cit el o 
fac pe o căldură cani
culară, cînd mai degra
bă ai sta la umbră, în 
tovărășia unei sticle de 
Pepsi de la gheață — 
sînt și tenismanii ro
mâni. Duminică seara, la 
numai 30 de minute de 
la terminarea festivității 
de deschidere a Univer
siadei, ei se aflau la 
Progresul. Florin Segăr- 
ceanu, avindu-1 drept 
partener de... întrecere 
pe antrenorul emerit A- 
lexe Bardan, a exersat 
sute de retururi cu 
backhandul. sute de sme- 
ciuri, pentru ca apoi să 
joace cîteva seturi, pe 
puncte cu Laurențiu 
Bucur. Iar încheierea an
trenamentului a făcut-o 
parcurgind în alergare 
5—6 ocoluri ale parcu
lui... Nici nu a plecat 
bine Florin de pe tere
nul nr. 2. că locul i-a 
fost luat de Lucia Roma
nov. Lovituri din ce în 
ce mai în forță, mai 
precise, backhandul tri

Fotografii de Dragoș NEAGU și Ion MIHÂ1CA

lecție de antrenament în 
care jucătoarele cele 
mai cunoscute Anne Do
novan (cea mai înaltă: 
2.03 m). Denise Curry 
(1,85). Lataunya Pollard 
(1,77) alături de colegele 
lor făceau eforturi evi
dente pentru a respecta 
întocmai ritmul impus 
de manager.

La „Caragiale". bas
chetbaliștii americani 
(opt titluri olimpice și 
unul mondial) au o ade
vărată „vedetă" în Ke
vin McGee (va purta nr. 

11 pe tricou), care cu 
cei 2,03 m Si 103 kg 
zburdă în teren ca un 
jucător de 1,80. Colegii 
lui Fred Roberts (2.08). 
Roy Hinson (2,08). Jim 
Johnstone (2,10) nu par 
cu nimic inferiori Tde- 
rului lor, fapt ce îl face 
pe antrenorul Tom Da
vis să fie foarte optimist . 
în privința evoluti'lor 
elevilor săi. pe care nu-i 
vede decit ne locul 1.

O impresie deosebită 
au lăsat, evident la' an
trenamente. si baschet
baliștii iugoslavi (laiu- 
reati cu un titlu dlimpic 
si două mondiale) care r 
deși cu o formație re
maniată sint oricînd re
dutabili. la fel ca si ju
cătorii cubanezi, excelent 
dotati fizic si cu o în- 
demînare si ușurință în 
execuții deosebite.

Nu ne rămîne decît 
să așteptăm primul flu
ier al arbitrilor, azi ia 
ora 10 în sălile Rapid. 
Progresul. Politehnica sî 
Construcția.

Paul IOVAN

mis cu două mîini, ve
niri lă fileu — aceasta ■ 
fost lecția exersată da 
campioana tării. Pe te
renul central. Andrei 
Dîrzu se antrenează cu 
Dumitru Ilărădău. Să 
nu o uităm pe Florența 
Mihai. Ea își așteaptă 
partenera de dublu, pe 
Virginia Ruzici, dar „o 
așteaptă" este nepotrivit 
spus deoarece Florența 
joacă 5—6 ore pe zi! 
cînd cu Maria Romanov, 
cînd cu Lucia, cînd cu 
mentorul său încă de pe 
vremea cînd acesta i-a 
pus racheta în mină — 
antrenorul emerit Aurel 
Segărceanu...

Am văzut la antrena
mente cîțiva jucători și 
jucătoare care ni s-au 
părut deosebit de înzes
trați, manifestînd multă 
ușurință în minuirea ra
chetei. Unul dintre aceș
tia este neozeelandezul 
David Petterson. „Cred 
că doar de două-trei ori 
am jucat pe suprafețe 
de zgură în acest an — 
ne spunea el. Terenuri
le bune întîlnite la Bucu
rești m-au pus destul de 
repede în mină". Repre
zentanții Cubei au ven# 
la Universiadă cu o e- 
chipă tînără. Ne atrage 
atenția prin statură, prin 
agilitatea cu care se 
mișcă o tînără suoIS. 
Este Maria Esther Ro- 
driguez, campioana Cu
bei.

Ion GAVRILESCU


