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In prima zi a Universiadei

■ Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe Juau An
tonio Samaranch, președintele Comite
tului International Olimpic, și pe 
Primo Nebiolo, președintele Federației 
Internationale a Sportului Universi
tar, aflați în tara noastră cu prilejul 
desfășurării Universiadei ’81.

La primire au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Ion Coman, Cornelia Fi- 
lipaș, Ștefan Andrei, precum și Emil 
Drăgănescu, ministrul turismului și 
sportului, Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
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 National 
de organizare a Universiadei.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu a inminat președintelui Co
mitetului International Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, și președintelui 
Federației Internationale a Sportului 
Universitar, Primo Nebiolo, ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa I, confe
rit prin Decret prezidențial, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea miș
cării sportive internaționale, a spor
tului mondial universitar. Ia promo
varea prieteniei și înțelegerii dintre 
tinerii din toate țările, în spiritul pă
cii și colaborării internaționale, cu 
prilejul celei de-a Xl-a ediții a Jocu
rilor Mondiale Universitare de vară 
— București 1981.

înmînind înaltele distincții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că a- 
cordarea acestora reprezintă o apre
ciere a activității desfășurate de pre
ședintele C.I.O. și președintele 
F.I.S.U. în domeniul mișcării spor
tive. Noi considerăm mișcarea 
sportivă — a arătat președintele 
României — un domeniu al prie
teniei intre popoare, care servește cau

zei destinderii, păcii și independentei. 
Sper ca această distincție, care poartă 
numele unui erou al luptei poporu
lui român pentru independență, să vă 
amintească continuu de România și 
de politica sa de prietenie și de pace.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, a spus : „Pentru 
mine este o mare onoare să primesc 
această decorație care o să ne a- 
mintească nu numai de țara dum
neavoastră, ci și de actul de neuitat 
desfășurat duminică — deschiderea 
Jocurilor Mondiale Universitare — e- 
veniment patronai de Excelența Sa 
domnul președinte al Republicii So
cialiste România”.

La rîndul său, președintele F.I.S.U., 
Primo Nebiolo. a spus: „Doresc să 
vă mulțumesc domnule președinte 
pentru înalta onoare pc care ne-ați 
făcut-o astăzi prin acordarea acestei 
decorații care, de fapt, îmbrățișează 
pe toti membrii Comitetului Executiv 
al F.I.S.U. ce s-au întrunit aici cu 
ocazia Universiadei. Profit de această 
ocazie pentru a vă adresa, încă o 
dată, mulțumirea mea profundă, dum
neavoastră, domnule președinte, pen
tru înaltul patronaj pe care l-ați ac
ceptat, pentru sprijinul hotărîtor pe 
care l-ați dat Jocurilor, precum și 
pentru invitația adresată celor cinci 
mii de studenți care s-au întrunit 
aici și care vă sint foarte recunoscăj 

t tori. Pentru toți studenții care se află 
aici, această- mare sărbătoare este, o 
sărbătoare a sportului și prieteniei, 
așa cum ați subliniat dumneavoastră 
în cuvîntarea rostită Ia deschiderea 
Universiadei".

După înmînarea înaltelor distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
o convorbire cu oaspeții.

(Continuare in pag. a 8-a)

UN SPLENDID SUCCES 
AL GIMNASTICII MASCULINE ROMÂNEȘTI, 

DOUĂ MEDALII DE AUR!
® Selecționata siudcnțcascâ a României victorioasa pc echipe
• hurt szilier și Iuri Itorolev, Învingători Ia Individual compui

Ne obișnuiserăm în ul
timii ani cu excepționale
le succese ale gimnastelor 
românce, aureolate cu me
dalii de aur in cele mai 
mari competiții ale lumii, 
iar la băieți îl aveam doar 
pe Dan Grecu care, cu o 
pilduitoare abnegație, reu
șea și el rezultate de ex
cepție la inele, .probă în 
care gimnastica masculină 
românească și-a făcut o o- 
norantă carte de vizită în 
gimnastica internațională. 
De aseară putem consem
na un rezultat de mare 
prestigiu internațional și 
pentru gimnaștii noștri 
care — în prima zi a ce
lei de-a Xl-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Univer
sitare de la București — 
au repurtat un succes 
prestigios, o performanță 
menită să le ridice cota 
valorică. Și aceasta, pen
tru că înlr-un concurs 
de foarte ridicat nivel teh
nic, cu echipe realmente 
de forță internațională, cu 
reputați maeștri ai gim
nasticii din Uniunea Sovie
tică. R. P. Chineză. Japo
nia, Ungaria și din nu-

Pe primul loc la individual 
compus — Kurt Szilier 
(România), in dreapta, si

Iuri Korolev (U.R.S.S.)

Echipa. studențească a României — medalie de aur t
meroase alte țări ale 
lumii o tînără echipă 
românească s-a im
pus viguros, cîstigînd 
medalia de aur la 
capătul unei întreceri 
care a cucerit publi
cul prezent la Pala
tul Sporturilor. Iar 
acest exceptional suc
ces a fost dublat de 
un altul, de aceleași 
proporții. în competi
ția individuală, multi
plul nostru campion 
Hurt Szilier termi- 
nînd pe locul I si 
cucerind medalia de 
aur la individual 
compus. după un 
spectacol de o rară 
frumusețe și după o 
luptă extrem de echi
librată și plină de ne
prevăzut — DÎnă la 
ultimele execuții — 
cu liderul gimnastilor 
sovietici. Iuri Koro
lev. Pe merit. în fi

nal. acești doi mari gim- 
nasti s-aiu situat, la egali
tate. pe locul I fiind pri
mii laureati ai Universia
dei de la București.

Firește, ultima serie — 
cea in care evoluau și re
prezentativele României și 
Uniunii Sovietice — a fost 
așteptată cu justificat in
teres de spectatorii pre
zent! în sală. Chiar dacă 
în seriile anterioare for
mațiile Japoniei (seria O 
si R. P. Chineză (seria a 
Il-a) obținuseră punctaje 
ridicate, era aproape cert 
că lupta pentru primele 
locuri ale podiumului se 
va da între selecționatele 
studențești ale României

Cronici și comentarii de
Constantin MACOVHi 

Eiena DO3INCĂ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 4—5)

Luptătorii români de la greeo-romane:

PENTRU 0 LUME MAI DREAPTĂ ȘI MAI BUNĂ,
ZECE VICTORII 

ÎN ZECE MECIURI

Marea și grandioasa săr
bătoare a sportului studen
țesc din întreaga lume se 
bucură de privilegiul de a 
se afla sub înaltul patro
nai al unuia dintre cei mai 
mari oameni politici ai 
timpului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Acest înalt privilegiu 
l-au înțeles în chip cople
șitor duminică și l-au sim
țit duminică — în doar 
citeva minute,' cit a durat 
cuvîntul Președintelui
României — miile de spor
tivi veniți din toate col
țurile lumii pe Stadionul 
„23 August", l-au simții 
zecile de mii de spectatori

0 LUME A PĂCII!
și sutele de milioane de 
telespectatori care au ur
mărit în direct sau în re
luare IDEILE-FORȚĂ ale 
strălucitului conducător al 
poporului român.

Profund emoționantă, de 
o părintească omenie fa
ță de tineretul acestei lumi 
a fost fixarea reală, în con
textul zbuciumatei vieți in
ternaționale, a momen
tului. „La această inau
gurare nu putem să 
nu ne gîndim că în aceste 
clipe cad bombe care o- 
moară bărbați, femei, ti
neri, copii".

Adică la noi — acum, 
pentru toți cei prezenți pe 

acest stadion al tinereții și 
bucuriei, într-o capitală a 
păcii, capitala unei țări a 
păcii — e frumos, e săr
bătoare și e pace, în timp 
ce în alte părți ale lumii 
seceră moartea și e război.

De-a dreptul zgudu
itoare această realitate 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a infățișat-o 
duminică tinerilor și lu
mii întregi tocmai pentru 
a arăta țelul umanist cel 
mai prețios al celei de-a 
Xl-a Universiade, de la 
București.

Acela de CHEMARE — 
adresată lumii întregi! — 

pentru dezarmare,
pentru a se pune capăt 
războaielor,
pentru ca tineretul de pre
tutindeni să trăiască în 
pace,
să poată să învețe,
să muncească,
să trăiască liber,
acela de chemare pentru o 
lume mai dreaptă și mai 
bună, o lume a păcii !

Mai presus de orice. U- 
niversiada românească este 
și va rămîne în istoria 
sportului o fierbinte che
mare pentru pace pe în
tregul păraînt!

Marius POPESCU

într-o atmosferă carac
teristică marilor competiții 
internaționale (organizare 
perfectă), aproape 2000 de 
spectatori care i-au încu
rajat în permanentă De 
sportivi, ieri dimineață, la 
patinoarul ..23 August" 
din Capitală, au început 
întrecerile turneului de 
lucte greco-romane din 
cadrul Universiadei — 
București ’81.

Conform programului 
stabilit. în prima zi a tur
neului au intrat ne saltele 
de concurs luptătorii de la 
categoriile 48 kg 57 kg, 
68 kg. 82 kg și 100 kg. in 
rîndul lor aflîndu-se si 
cinci reprezentanți ai tării 
noastre : Constantin Ale
xandru. Nico'ae Zamfir, 
Ștefan Rusu. Ion Draica si 
Vasile Andrei. Spre satis

facția delegației române 
si a numeroșilor supor
teri ai luptătorilor noștri, 
toti sportivii români au 
oblinut victorii în Drimul 
tur. păstrîndu-și intacte 
sansele pentru clasarea 
pe locuri fruntașe in 
grupele lor.

După o perioadă cal
mă în care ne cele 
trei saltele evoluau lup
tători străini vocea crai
nicului a anuntat că pe 
salteaua A începe meciul 
dintre Constantin Ale
xandru (48 kg) si Mark 
Fuller (S.U.A.) C. A- 
lexandru a încercat un 
.tur de cap" a fost con-

Mihai TRANCA 
Tomo RABȘAN

(Continuare in pag. 4—5)



Pe Stadionul „23 August"
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Recordmanul național, eonstănțeanul Ion Oltean are posibilitatea 
să-ți îmbunătățească cea mai bună performanță (13,90 s) realizată 

la Bratislava.

Peste 800 de atlet! din 37 dc 
țări iau parte la întrecerile 
celui mai important concurs de 
atletism organizat vreodată în 
tata noastră. La startul celor 
39 probe (23 la bărbați si 16 
la femei) vor fi prezenți nu-' 
meroși sportivi de înaltă va
loare, campioni olimpici și re
cordmani mondiali campioni și 
recordmani ai diferitelor con 
tinente.

In prima zi a competiției a- 
tletice (întrecerea se va încheia 
duminică) sint programate două 
finale, ambele la bărbați. 10 000 
și aruncarea greutății, calificări 
și preliminarii la alte 12 pro
be. în baza înscrierilor efec
tuate la aceste probe vor fi 
prezenți : bărbați : 100 m — 
50 concurenți, 1500 m - 
10 000 m — 24, 110 mg 
400 mg — 30. triplu 
țime — 33, prăjină — 23 
greutate — 24; femei: 100 m 
27, 1500 m — 22, suliță — 
si heptatlon — 19.

Mecanismul de desfășurare a 
competiției este cel obișnuit în 
toate marile concursuri ale 
atletismului ; serii — semifina
le — finale sau numai semi
finale și finale, ori chiar direct 
finală cum este si cazul cursei 
de astăzi la 10 000 m. în cele
lalte probe. Ia sărituri și arun
cări, potrivit uzanțelor, se vor 
face practic două concursul!: 
unul de calificare și un al doi
lea de fapt, concursul pnoprlu-

37.
32.

22. înși
și
17

21 iulie

„TRICOLORII" IN ÎNTRECERI, azi

zis. Din calificări, vor promo
va în concursul propriu-zis toti 
cei care realizează standardul 
stabilit prin regulament, adică: 
lungime — 7,65 m, triplu 
16,00 m, înălțime — 2,16 m.
prăjină — 5,00 m, greutate — 
18,50 m, ■■ -----
— 76,00. 
bărbați, 
înălțime 
16.00 m i 
54,00 m 
rentii care obțin aceste rezul
tate se califică deci pentru con 
curs. în cazul în 
obțin însă aceste 
sint selecționați în 
zultatelor cei mai -----

în calificări se acordă
mult 3 încercări. în concursul 
propriu-zis. după primele 3 în
cercări. primii 8 clasați acced 
în finală unde mai beneficiază 
de încă 3 încercări 1
• Subcomisia tehnică pentru 

atletism este alcătuită din ur
mătorii : Heiner Henze (R. F. 
Germania) — delegat al 
F.I.S.U., John B. Hoit (Marea 
Britanie) — delegat tehnic al 
F.I.A.A.. Leonid Homenkov 
(U.R.S.S.) — reprezentant ofi
cial al F.I.A.A., Titus Tatu 
(România). Emil Jecu (Romă- 
nia), Qi Zhutan (R.P. Chineză). 
Mamadou Sarr (Senegal) șl Ro
bert Vlgars (Canada).
• Juriul de apel al competi

ției de atletism : Heiner Henze, 
John B. Holt, Leonid Homen
kov, Dumitru Alexandrescu 
(România), Dean Hayes

Bevilaqua fi
ll i rose (Japo-

disc — 52,00 m, suliță 
. eioean — 65,00 m la 

lungime — 6.13 m.
— 1,82 m. greutate — 
disc — 52,00 m. suliță —
la femei. Toți concu-

urmări ne 
Banks, deti- 
bune perfcr- 

la... nivelul

Atletism
Fete : 100 m — Niculina Chiricuță și Doina 

Ciolan ; 1500 m — Doina Melinte și Fița Lo
vin ; suliță : — Corina Girbea și Cristina Do- 
brinoiu ; heptatlon — Corina Țifrea și Cocu- 
leana Oltean.

Băiefi : 
Selever ; 
Damean ; 
GySrgy Marko ; 1 
Palffy ; 400 mg 
(acob ; triplusalt 
drian Ghioroale ; 
Daniel Albu ; prăjină — Răzvan 
greutate — Gheorghe Crăciunescu 
Tirichifă.

100 m Constantin Ivan și Vasile 
1500 m — Nicolae Onescu și Nicolae

10 000 m — Aurel Niculcscu și 
110 mg — Ion Oltean și Pal 
— Iosif Korodi și Dumitru 
— Bedros Bedrosian și A- 

; înălțime j- Sorin Matei și
Stăncscu ; 
și Sorin

Lupte
Greco-romane : turul III : Constantin Ale

xandru (48 kg), Nicolae Zamfir (57 kg). Ște
fan Rusu (68 kg) Ion Draica (82 kg). Vasile 
Andrei (100 kg); turul I : Nieu Gingă (52 kg) 
Ion Păun (62 kg), Gheorghe Ciobotaru (74 
kg), Ilie Matei (90 kg), Victor Dolipschi 
(+100 kg).

România — 
18 : România 
ora 20.

Baschet
Mexic (f). Sala 
— Olanda (m). '

i Rapid ora 
Sala Rapid

Polo
România — Japonia (Bazinul Dinamo, ora 11).

Sărituri
Ruxandra Hociotă și Felicia Cirstea (finala 

de 12 la trambulina de 3 m).
Scrimă

Petru Kuki (floretă masculin, individual €- 
Uminări directe) ; Csila Ruparcsics, Marcela 
Moldovan, Aurora Dan (floretă feminin Indi
vidual.

(S.U.A.). 
talia) și 
nia).

Michele 
Yutaka

★
probele

Fete : Nadia 
lia Eberle, Dumitrița Turner 
echipe și individual compus.

Gimnasticâ
Comăncci, Rodica Dunca, Emi

concursul i>e

tururile preliminare).
Tenis

I, simplu feminin :' Lucia Romanov — 
Esther Rodriguez (Cuba), arena Pro- 
terenul central, ora 14.

Volei
România — Spania (m). Sala Floreasca, ora 

16.30.

turul 
Maria 
greșul,

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM.

Stadionul ..23 August", ora 
10 : 100 mg heptatlon.
înălțime (b) calificări, pră
jină calificări greutate (b) 
calificări : 10,20 : 100 m (f) 
serii ; 10.40 : 100 m (b) se
rii : 10.50 : triplusalt califi
cări ; 11,00 : 400 m e (b) 
serii si greutate heptatlon : 
18,00 : 110 m e serii si înăl
țime heptatlon : 18.30 : greu
tate (b) finală : 19.00 : 1 500 
m (f) semifinale :
1 500 m (b) semifinale si su
liță (f) calificări :

19.15 :

Unga-
16.00 : 
(m) ;
(f) :

Cuba — Sudan (m) : 
ria — Cuba (f) ; ora 
Somalia — Finlanda 
Franța — U.R.S.S. 
U.R.S.S. — Ruanda (m) :

Sala Progresul, ora 9,00 : 
Senegal — Cehoslovacia (f); 
Egipt 
landa 
16,00 : 
(m) : 
(m) :
S.U.A. (f).

GIMNASTICĂ.
Palatul Sporturilor și Cul

turii — concursul, individual

— Polonia (m) ; Fin-
— Polonia (f) : ora

Canada — Nigeria 
Iugoslavia — Congo 

R. P. Chineză —

19,35 :
400 m g (b) semifinale ; feminin si pe echipe. Orele
19,55 : 100 m (f) semifinale : 16—17 : seria 1i : 17 — 18,30:
20.10 : 100 m (b) semifinale : seria a II-a : 19—20 : seria
20,20 : 200 m heptatlon : a III-a.
20.40 : io ono m finală. LUPTE.

BASCHET. Patinoarul „23 August",
Sala Rapid, ora 9.00 : Se

negal — Grecia (m) : Libia
— Anglia (m) : Spania —
Iugoslavia (f) : ora 16.00 : 
S.U.A. — Coreea de Sud 
(m) : Mexic — România
(f)’ România — Olanda (m) :

Sala Politehnica ora 9.00: 
Liban — Mexic (m) ; Cana
da — Bulgaria (f) : Belgia
— Irak (ml : ora 16,00 :
Coasta de Fildes — Brazilia 
(m) ■ Senegal — Canada 
(f) • Egipt — Bulgaria (f> :

Sala Construcția, ora 9.00 : 
îorc’a'-’a — Japonia (m) :

17,30—19 : 
categorii- 
+ 100 kg ;

la

orele 10—12.30 și 
Meciuri în cadrul 
lor 52 62 74 90 și 
continuarea concursului 
48 57 -68. 82 si 100 kg.

POLO.
Bazinul Dinamo o-a 10 00: 

Canada — Spania : ora 11,15: 
România — Japonia : ora 
17.00 : Iugoslavia — Mexic ; 
era 18.15 : U.R.S.S. — Unga
ria : ora 19.30 : S.U.A. — 
Cuba.

SĂRITURI.
Strandu* t’neretului. ora 

17.00 : trambulină (f) finală.

SCRIMĂ.
Sala de atletism „23 Au

gust", orele 9—11. 12—14 și 
15—17 : floretă feminin indi
vidual. grupe eliminatorii : 
orele 15—18 : floretă mascu
lin individual, eliminări di
recte si recalificări : orele 
19—21 : floretă masculin in
dividual finală.

TENIS.
Terenurile Progresyl ore

le 9—12 și 14—19 : meciuri 
în probele de simplu bărbați 
si simplu femei.

VOLEI.
Sala Floreasca. ora 

Libia — Olanda (m) ; 
Siria — Grecia (m) : 
Irak _ — Liban (m) : 
România — Spania 
Sala Dinamo, ora 
reea 

Tm) :
(ml : 
slova

9.00 :
10.30: 

15.00 :
16.30 :
(m) ;

9.00 : Co- 
Iordania

— Congo
— Ceho-

16.30 :
(m) :

de Sud —
10.30 : Mexic 
15,00 : Cuba 

cia (m) :
U.R.S.S. — Franța

Sala Agronomia, ora 9.00 : 
Danemarca — Spania (f) :
10.30 : Elveția — Turcia (f): 
15.00 : Cuba — Mexic (f) :
16.30 : Japonia — Bulgaria 
(f) ; Sala Olimpia ora 9.00 : 
Japonia — Polonia <m) : 
15.00 : Liban —Canada (f) :

S.U.A. (f).16.30 : Brazilia —

PE MICUL ECRAN LA RADIO
zilei ore-

care nu se 
performante, 
ordinea re- 
buni 12.

cel

de astăzi rt-Dintre
ținem, în afara celor două L 
nale, asupra cărora vom 
veni, săritura cu prăjina care, 
la ora 10 în cadrul primei gru
pe valorice (a doua
începe la ora 11,30)

100 m 10,1

200 m 20,5
400 m 46,2
800 m 1:46,6

1 500 m 3:38,4
5 ooo m 13:15,0

10 ooo m 27:47,6
maraton 2.18:53,0
20 km marș 1.24:50,8
110 mg 13,6

400 mg 50,7
3 ooo m ob. 8:20,3
Lungime 8,14
Triplu 16,82
înălțime 2,27
Prăjină 5,24
Greutate 20,01
Disc 87,74
Ciocan 74,44
Suliță 85,72
4X100 m 39,64
4X400 m 3:07.1
Decatlon 7807

100 m 11.3

200 m 22,8
400 m 51,3
800 m 1:57,39

1500 m 3:58,2
3000 m 8:34,30

100 mg 12,6
400 mg 56,68
Lungime 6,91
înălțime 1,92
Greutate 21,02
Disc 67,96
Suliță 68,68
Heptatlon 5859
4X100 m 43,4
4X400 m 3:31,5

re-

grupă va 
a califică -

ora 17 : 
probei 
cursul 
lele la 
Iele la

atletism, sărituri în apă (Lr.ala 
de trambulină femei), gimnastică (cor.- 
feminin) : ora 20.20 — atletism (fina- 
greutate bărbați și 10 900 m. semtfuia- 
1 500 m femei și bărbați 400 mg băr

bați, 100 m femei și bărbați); ora 23,00 — re
zumatul zilei.

ora 7: principalele rezultate ale 
cedente și programul zilei curente : de Ia ora 
11: transmisii directe alternative de 1a lupte 
greco-romane, polo, volei, atletism, baschet 
(feminin și masculin), sărituri în apă, gim
nastică și «crimă ; de Ia ora 22,30 : în cadrul 
radioprogramului „O zi într-o oră" rubrica 
sport consacrată Universiadei.

rilor va prilejui o luare de 
contact intre sovieticii Vladi
mir Poliakov si Konstantin 
Volkov, de o parte, francezii 
Thierry Vigneron și Philippe 
Houvion de cealaltă parte. La 
triplusalt îi vom 
americanul Willie 
nătorul celei mai 
mante mondiale
mării (anul acesta 17,56 m),
sovieticul Aleksandr Beskrov- 
nîi <17.21 m). chinezul Zhou 
Zhenxian (recordmanul Asiei 
cu 17,05 m), ungurul Beia Ba- 
kosi (17,27 m, recent, cu vint 
favorabil) etc. în fața ștache
tei la înălțime șe vor afla nu
meroși performeri de mare 
valoare. Intre care : Aleksandr 
Demianuk (U.R.S.S.) 2,33 m.
cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului. Gerd Nagel (R.F. 
Germania) 2,31 m, Zhu Jiad- 
hua (R.P. Chineză) 2,30 m — 
record al Asiei. Leo Williams 
și Tyke Peacock (ambii S.U.A.)
— 2,26 m.

în cel€ două finale ale zilei, 
în baza rezultatelor din acest 
sezon, favoriti logici sini ; a- 
mericanul Mike Carter la arun
carea greutății (21,20 m), so
vieticul Toomas Turb (recent 
învingător in meciul U.R.S S.
— S.U.A., la Leningrad), me
xicanul Jose Gomez, finlande
zul Perti Tiainen. japonezii 
Shinobu Murakoshi și Yutaka 
Kanai în cursa de 10 000 m.

în cursa celor 25 de 
de stadion ti nărui nostru 
gător Gyorgy Marko are 
bilitatea. împreună cu 
Nicnlescu. să realizeze
buni si clasări cit mai...

★
Tabelul de ios cuprinde 

cele mal bune performanțe a- 
tletice înregistrate în țara noas
tră. Sîntem convinși, că. încă 
de astăzi, 
ta te...

tururi 
aler- 
posi- 
Aurel 
timpi 

sus.

unele vor fi core-’-

MASCULIN
Pablo Montes (Cuba) 
Claudiu Șușelescu (România) 
Toma Petrescu (România) 
Horia Toboc (România) 
Robert Ouko (Kenla) 
Gheorghe Ghlpu (România) 
Ilie Floroiu (România) 
Die Floroiu 
Ilie Floroiu,
Cornel Patușinschi (România) 
Gunther Nickel (R.F.G.) 
Ion Oltean (România) 
Ion Râțoi (România) 
Gheorghe Cefan (România) 
Jacques Rousseau (Franța) 
Carol Corbu (România) 
Sorin Matei (România) 
Nichifor Ligor (România) 
Seppo Simola (Finlanda) 
Luis Mariano (Cuba) 
Nicolae Bîndar (România) 
Klaus Wolfermann (R.F.G.) 
Franța 
Cuba
Jozef Zeilbauer (Austria)

FEMININ
Enescu (România)

București 
București 
București 
București 
București 
București 
București 
București 
Craiova 
București 
București 
Pitești 
București 
București 
București 
București 
Galați 
București 
Constanța 
București 
București 
București 
București 
București 
P. Brașov

1970 
1975 
1975 
1978 
1969
1975 
1978 
1978
1976 
1978 
1972 
1980
1971 
1975
1977 
1975 
1980 
1977
1972 
1980 
1980 
1980 
1977 
1972 
1975

Viorica ___ . ,
Veronica Anghel (România) 
Petra Kandar (R.D. Germană) 
Elena Tărîță (România) 
Ileana Silai (România) 
Natalia Mărășescu (România) 
Maricica Puică (România) 
Valeria Ștefănescu (România) 
Tatiana Storojeva (U.R.S.S.) 
Anișoara Cușmir (România) 
Virginia Ioan (România) 
Helena Fibingerova (Ceh.) 
Argentina Menis (România) 
Eva Zbrgo-Raduly (România) 
Corina Țifrea (România)
R.D. Germană
R.D. Germană

București 
București 
București 
P. Brașov 
București 
București 
București 
P. Brașov 
București 
București 
București 
București 
București 
Pitești 
București 
București 
București

1975 
1977
1973 
1977 
1977 
1979 
1981
1972
1979 
1981
1974
1976 
1976
1980
1981
1973 
1973

VIRGINIA RUZICI: „VREAU
Mai rămăseseră doar vreo 35— 

40 de minute pînă la lăsarea În
tunericului, dar Virginia Ruzici 
— venită la arena Progresul di
rect de la aeroportul Internatio
nal Otopeni — a folosit 
scurt timp — luni seara — 
tru un prim antrenament, 
drum spre teren, tucătoarea 
9 a lumii — solicitată de 
pentru o scurtă declarație 
ne-a spus : „înainte de a 
la București am jucat două 
nee pe zgură. îmi dau seama că 
sint in formă si bine pregătiiă. 
și asta tmi dă încredere. Simțeam 
nevoia să evoluez in fata publi
cului nostru și, iată, mi se oferă 
prilejul fntr-una " 
mari competiții, 
teaptă să joc la 
ridicată, aceasta 
mea. attt pentru . .
zestrea proprie de medalii cu u- 
na de aur in proba de simplu, cit 
Cit sl nentru a ridica prestigiul 
tenisului românesc. Sper că la 
încheierea întrecerilor de tenis 
ale Universiadei voi avea toate 
aceste satisfacții".

Luni s-a efectuat si tragerea 
la sorti a meciurilor de pe U-

acest 
pen-

In 
nr. 
noi

sosi 
tur-

din cete mai 
știu că se aș- 
n cotă cit mal 
fiind și dorința 

a-ml îmbogăți

blourile de simplu masculin sl 
simplu feminin. In afara parti
dei !n care o vom vedea evo- 
luînd pe Lucia Romanov, opinăm 
că merită de asemenea, să fie 
urmărite șl alte partide din pro
gramul zilei de azi. La ora 9. 
pe terenul central va iuca favo
ritul nr. 1 din întrecerea mascu
lină. sovieticul Vadim Borisov, 
campionul mondial universitar 
„en titre". Adversarul său va fi 
mexicanul 
favorita nr. 
nin. Ana 
(S.U.A.). va

Javier Contreras ;
4 ne tabloul femi-

Marfa Fernandez 
________ . _ evolua în compania 
fenismanel dîn Ungaria. Inciîlb 
Budai (ne terenul central, de la 
ora 15.30). in timn ce indianul 
Mandan Bal (finalist la Ciudad 
de Mexico, favorit nr. 2) îl va 
avea ca adversar pe americanul 
Michael Leach. (teren central, 
de la ora 15.30). Oricum, din cela 
8 meciuri programate dimineață 
de la 9 In 12. sî 14 duoă-am»îzft 
(de la 14 la 21). oricare poate 
deveni Interesant si este sHur 
că iubitorii tenisului se vor afla 
în tribunele atî* de f«**»n**»^ tor. 
de la Progresul...

Ion GAVRÎLESCU
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in saiul Universiadei

POLO Șl INSULA SIRENELOR
Nimic mai îmbietor decît 

o după-amiază petrecută in 
tribuna bazinului de polo. 
Joc de valuri contra lumi
nii, tineri mai bine făcuțl 
decît în orice altă ramuri 
de sport, halate multicolore, 
amintind de Miami și di 
Mamaia, prosoape „proiec
tate" parcă de mari maeștri 
ai design-ului.

în tribuna arhiplină — se 
pare că polo-ul a luat star
tul cel mai rapid ?i mai 
spectaculos — oameni bron
zați, bonete Universiada ’31, 
sticle de Pepsi rostogolin- 
du-se pe trepte, umbrele 
multicolore, peste capul ofi
cialilor, și acel întreg an
grenaj care te atrage ca 
Insula Sirenelor, tu, specta- 
torule, fiind hotărit ca 
miine să-ți înscrii băiatul 
la... polo.

Dar acest cadru atit de 
îmbietor — pe culoarele de 
gresie ale bazinului Dinamo 
poți umbla în picioarele 
goale, fără ca un fir de 
praf să pătrundă intre porii 
tălpii — oferă un contrast 
izbitor cu ceea ce se intim--' 
plă in apă. Jocul de polo 
are acum un ritm și o dez
lănțuire pe care derby-urile 
de acum zece ani nici nu 
le-ar fi putut întrevedea.

Am văzut o partidă mare 
acum nouă ani, la J.O. de 
la Miinchen, cînd echipa 
României pierdea „la foto
grafie" (7—8) meciul cu Iu
goslavia. A fost o partidă 
frumoasă, dar între timp 
polo a reușit să-și liciteze 
valorile estetice prin iuțirea 
tempoului, prin cele 35 de 
secunde permise fazei, prin 
cele 28 de minute împărțite 
in patru reprize — in ’72 se 
jucau doar 20 — astfel incit 
astăzi polo a inceput să fie 
cu adevărat ceea ce ne spu
nea, glumind, acum citeva 
zile, „Tolea" Grințescu: 
„în ultimul timp, jocul de 
polo e o combinație de bas
chet, handbal, rugby și vo
lei. toate scufundate intr-un 
bazin în care e mult mai 
greu, pentru că nu e deloc 
totuna dacă înoți într-un 
bazin olimpic, fie și într~o 
cursă de 100 de liber, sau 
dacă te zvircolești în bazi
nul de water-polo, aproape 
întotdeauna cu un adversar 
in spate".

Am văzut ieri meciul Un
garia — Spania. Se spune 

DIN TOATE DAR NU TOTUL!

că echipa Ungariei e mai 
puțin puternică decit etalo
nul anilor trecuți, deși in 
componența ei se afli nu 
mai puțin de opt titulari ai 
echipelor naționale din ulti
ma vreme, in frunte cu ex
celentul portar Bort. Cu 
toate acestea, echipa Unga
riei a învins clar Spania, o- 
ferindu-ne încă un paradox; 
victoria unei formații re- 
prezentind o țară fără ieși
ră la mare asupra unei pe
ninsule cu vreo 2.000 de km 
la Atlantic și Mediterani.

A urmat meciul Romtnia 
— Canada. Victoria aparent 
lejeri, tn compania unor 
adversari cu priză aspră, 
precum crabii... Echipa 
României (9 jucători noi diu 
cei 13 de la Moscova) s-a 
desprins in final, spre dez
amăgirea simpaticului cana
dian de limbă franceză Ser
ge Turcotte, student la bio
logie, component al unei e- 
chipe cu bunici englezi, 
francezi, irlandezi, neoze
elandezi și in care doar 
Mark Lawrence este student 
la Institutul de educație fi
zică.

A fost un meci cu mo
mente de spectacol, mai 
ales pe sprintul final al tri
colorilor, tind Cătălin Moi- 
ceanu a marcat „cu întoar
cere" în stilul lui... Marcel 
Răducanu și tind am admi
rat rezistența fără pereche 
a celor doi pivoți, adevărați 
cai de povară purtînd, mi
raculos, pe umeri, stoperii 
adverși, pe lingă care Sa- 
meș e doar un fulg. A fost 
un meci aspru, ca și toate 
celelalte, la capătul căruia 
tu, spectatorule, parcă ești 
(iarăși) tentat să-ți menții 
băiatul la natație.

...Cind să plecăm, a în
ceput meciul Iugoslavia — 
R.P. Chineză. O simplă 
formalitate părea si spună 
palmaresul, dar poloiștli 
chinezi au intrat in apă cu 
o degajare greu de bănuit, 
oferind in acea primi re
priză pe care am văzut-o 
numere de virtuozitate teh
nică inedite, mergind pini 
la fente de „tip Dobrln", 
pentru scoaterea goalkeepe- 
rului din poartă. Prima re
priză s-a incheiat cu un 
foarte aplaudat 4—4. Bazi
nul Dinamo se pregătea 
să-și aprindă luminile...

loan CHIRILA

DIN ZORI
Creste populația „Satului". 

Sîmbătă dimineață număram 
2 329 participant!. După mai pu
țin de 24 de ore — 3 272. Iar 
ieri, la ora 9. delegațiile cu
prindeau 3 483 de universitari. 
Cu toate acestea, spatiile de la 
„Regie" erau — firesc — 
mai degrabă goale în dimineața 
zilei de start în cele mai multe 
dintre întreceri. ,La »U 18“, 
sure pildă, ora 10 nu a mai a- 
flat nici un sportiv român. îi 
înttlnisem ceva mai devreme 
ne Cristina Cojocaru. studentă 

în fața Satului Universiadei, echipa de baschet din Coasta de. 
Fildeș înaintea plecării la antrenament.

din Bacău, si Sigismund Nagy, 
tînăr profesor de educație fizi
că din Medias. ambii atleti. 
Mai aveau suficient timp pînă 
la intrarea în concurs dar înțe
legeau să-1 folosească în mod 
activ, la antrenament pe Stadi
onul Republicii.

Unii sportivi și-au făcut an
trenamentul în zori. Jerry 
Spencer. înotător american, 
student al Universității din Ar
kansas. se întoarce de la pre
gătire bine dispus. „M-am sim
țit excelent de la bun inceput. 
Spiritul deschis al românilor te 
cucerește, peste tot sîntem ca 
între prieteni".

Ceva mai spre prînz apar auto
rii primei victorii în turneul de 
nolo. Igor Rosliakov si colegii 
săi din echipa sovietică. Si tot 
asa fără întrerupere, trec în-

SI PÎNĂ-N
a
tr-un sens sau în altul poarta 
„Satului" voleibaliști (șirul în 
monom al italienilor pare cel 
mai iovial). baschetbalist! (Vir
gil Căpușan ne face, din mers, 
semnul în .,V‘‘. al victoriei), 
scrimeri. luptători abia scăpat! 
de emoțiile cîntarului...

L-am căutat pe cel mai tînăr 
locuitor, lucru defel ușor in
tr-un loc prin excelentă al ti
nereții. Satisfacție numai oe 
jumătate : l-am aflat — îl
cheamă Mads Mangor — dar 
interviul a fost ratat. Vîrsta 

lui Mads se numără abia in 
săptămîni si luni. Lene si Ib. 
părinții săi. din delegația de vo
leibaliști a Danemarcei, ne a- 
sigură însă că putem scrie li
niștiți : cel mai tînăr locuitor 
al ..Satului" se simte minunat.

în clădirea centrală aceeași 
imagine ducînd cu gîndul la 
un stup de albine. Oameni a 
căror muncă rămîne anonimă 
încearcă — și reușesc — să 
descurce toate „firele". Leszek 
Rouppcrt. șeful delegației Po
loniei. președintele A.Z.S. si di
rector administrativ al Univer
sității din Lublin, și-a rezolvat 
o problemă la unul din birouri, 
se îndreaptă spre altul. Ne spu
ne pe drum : „Mă aflu încă 
sub impresia unei festivități de 
deschidere Pe care as sintetiza-o 
astfel : a fost fantastic. Căldura

SEARĂ
spectatorilor, frumusețea spec
tacolului artistic, ambianta — 
totul a contribuit la deplinul 
succes al uverturii". în cuvin
te asemănătoare s-a exprimat 
si directorul pentru educația 
fizică ăl Universității din Nij
megen. conducătorul lotului 9- 
landez. la numai cîteva secun
de de la festivitatea înălțării 
drapelului tării sale : „Felici
tări pentru primul act al Uni
versiadei. Organizatori! riat la 
înălțime deși sarcina lor «■ 
este deloc simplă. In ee na pri
vește. sperăm să contribuim la 
reușita competiției și să cîsU- 
găm medalii. Poate u voleL 
baschet, atletism". Apropo da 
festivitățile de ridicare a 
drapelelor : sînt oferite flori 
tuturor reprezentanților studeo- 
timii sportive de către pionieri 
al școlilor generale 142. 153. 201 
117. 163. 166. 168. 153.

Există însă șl timp liber, li
nii dintre oaspeți vor să cu
noască Bucureștiul sau chiar 
alte locuri din tară 7 Nimic mai 
simplu. Ieri, de exemplu. 25 de 
americani si 6 mexicani au fă
cut Turul Capitalei prin mij
locirea biroului de turism din 
cadrul „Satului".

Și toată lumea așteaptă să se 
apropie... seara. Platforma cul
turală a devenit un veritabil 
punct de atracție. Aseară s-au 
produs grupul „Song", forma
ția „Basorelief". — din Capitală, 
ansamblul Mărțișorul — din 
Cluj-Napoca. formații de dan
suri modeme din București (de 
la A.S.E.) si Timișoara. Direc
torul programului cultural. 
Victor Dumitru Ioncscu, ne 
asigură că si în zilele următoa
re vor evolua laureati ai Fes
tivalului artei si creației stu- 
dentesti. Un personaj binecu-

1. .Centrul de 
presă. Activitatea 
a demarat din 
plin. în sălile te
lexurilor și tele
foanelor, în cele 
dotate cu mașini 
de scris, pretutin
deni s-a instalat 
animația marilor 
competiții. O recu
noaștem și o pu
tem compara cu 
admirabila orga
nizare a „inimii" 
corpului de zia
riști la Jocurile 
olimpice la Cam
pionatele mondi
ale în frunte cu 
cel de fotbal. „Ex
celent, excelent" ! 
exclamă în pito
reasca sa româ
nă vechiul nostru 
amic Ergun Emek, 
trimisul marelui 
ziar „Millyet" din 
Istanbul. Ceea ca 
merge acum ca pe 
roate reprezintă e- 
fortul de multe 
săptămîni ale ce
lor ce au avut în 
grijă organizarea 
centrului de presă. 
Să le dăruim mul
țumirile noastre!

.. .Sub razele 
soarelui, piscina de 
la Dinamo strălu
cește din plin. Apa 
e de un albastru
mediteranean, ins
talațiile electroni-' 
ce de cronometraj 
sclipesc din miile 
de linii ce se a- 
prind și se sting după cum 
este nevoie. Amănuntele (ah ! 
cit de importante sînt amănun
tele) merg pînă la anărătoare-

Ruxandra Hociotă — in plin zbor — s-a 
calificat pentru finala la trambulină, ca și

Felicia Cîrstea.

le de soare de pe băncile de 
rezerve, montate salvator mal 
cu seamă pentru echipele care 
evoluează dimineața, sub su

lițele neiertătoare ale globului 
de foc din acest iulie cu ade
vărat „de cuptor". Spectatori 
mulți pentru o reuniune de di
mineață și un meci mult mai 
animat decît anticipările, S.U.A 
— Mexic. Cînd ieșim din fru
moasa piscină, un puști trece 
pe lingă noi. Și îi aruncă din 
fugă prietenului de ioacă ce 
îl însoțește : „Hai. Gigele! Hai 
eă în toamnă o să fim și noi 
in bazinul ăsta. Nici nu cre
deam că o să ne admită în 
secția lui Dinamo. Hai să-i ve
dem pe cei mari!".

.. .Sub cupola majestuoasă a 
Palatului sportului și culturii, 
gimnaștii au dat primul reci
tal și primii campioni ai Uni
versiadei. Reuniunea masculi
nă a reprezentat un extraor
dinar. de nevisat, prolog, băieții 
noștri dovedindu-se mai buni 
decît ne obișnuisem să-i cre
dem. Acum, așteptăm cu și mai 
multă nerăbdare disputa fe
telor, Cînd Nadia a apărut, du
minică, în fata uriașei cupe a 
flăcării Universiadei unul din
tre confrații italieni a strigat: 
„Siamo tutti martedi !“ (Sîn
tem toti prezent! marți — n.n. 
ziua concursului feminin). 
Exprima gîndul atitor altor co
legi de peste hotare care ne-au 
spus nu o dată : „Reuniunile 
Nadiei Comăneci reprezintă mo
mentul de vîrf al săptămînii". 
Și nu greșesc cu nimic.'

.. .Voleibaliștii noștri alinia
ză' o garnitură a „speranțelor". 
Publicul i-a primit ieri cu ma
re căldură pe „premianții" noii 
generații — Căta-Chitiga. Vrîn- 
cuț. Mina și ceilalți. Universiada 
le oferă acestor jucători de mare 
talent o „pîrtie" frumoasă spre 
echipa reprezentativă, acolo un
de se vor întîlni cu „decanii" 
internaționalilor noștri pe nu
me Oros, Dumănoiu, Tutovan, 

Pop etc. Fiindcă veni vorba 
de ei, să notăm frumosul lor 
gest de a fi alcătuit o echipă 
care a reprezentat pe ultimul 
partener de antrenament al se
lecționatei universitare. „Ghi
zii" în teren ai tinerilor volei
baliști se numesc Enescu, Gîr- 
leanu, Sloian — jucători care 
au acumulat, experiența ma
rilor partide. Și e nevoie de 
așa ceva în întrecerea Univer
siadei care reprezintă cea mai 
tare competiție voleibalistică 
a anului, un veritabil campio
nat al lumii.

.. .Săriturile în apă au cedat 
întîietatea concurentelor. Iată 
un gest de politețe. Dar cei 
care s-au aflat în tribunele de 
la Ștrandul Tineretului s-au 
convins că săritoarele în apă au 
știut să răspundă, printr-o re
uniune de mare spectaculozi
tate, onoarei de a deschide în
trecerile.

... Să terminăm tot la... Cen
trul de presă mica noastră pe
regrinare prin sălile și pisci
nele Universiadei. Ieri, eveni
mentul central l-a reprezentat 
conferința de.presă a președin
telui C.I.O., juan Antonio Sa
maranch. „Tirul" întrebărilor 
nu l-a menajat. Printre atîtea 
chestionări referitoare la pro
blemele olimpice, președinte
le Comitetului Olimpic Inter
național n-a uitat să aminteas
că faptul că se află pentru a 
treia oară la București și că 
îi face_mare plăcere de cite 
ori revine aici.

Eftimie IONESCU 

Vlad Hagiu și Cătălin Molcea- 
nu, doi dintre cei mai tineri 
componenți ai echipei noastre 
de polo, plecind spre bazinul 

Dinamo.
noscut aici este si psihologul 
Andrei Partos. cu o bogată ex
periență de prezentator de dis
cotecă. Prin grija sa — si a al
tora — muzica face casă bună 
cu sportul.

Geo RAEȚCHI

DESCHIDEREA 
EDCRĂRIEOR

CONFERITEI CESU
Luni s-au deschis la Bucu

rești, lucrările Conferinței Co
misiei pentru Studiul Sportului 
Universitar (CESU).

In deschiderea lucrărilor au 
fost rostite cuvinte de salut din 
partea Comitetului National de 
organizare a „Universiadei ’81“ 
și a Comitetului Executiv al 
FISU.

La conferință participă cadie 
din învătămintul superior, cer
cetători științifici, precum și 
alți specialiști din domeniul 
sportului, reprezentanți ai or 
ganizatiilor sportive membre 
ale FISU.

In prima zi a Conferinței au 
fost prezentate comunicări și au 
avut loc dezbateri pe margine» 
temelor privind „Dezvoltarea 
Educației fizice și a programu
lui sportiv în universități" și 
„Tendințe pentru crearea de 
facilități în sport".



întrecerilor J. M. U.a

Jucă-

realizînd un «cor

ciuda scorului fi-

In stingă

: Rosllakov — 4,
2, Burkov — 2, Ze- 
Kleimenov, Zavi-

zv

In prima zi

SI NUMEROASE VICTORII ALE „TRICOLORILOR
IUGOSLAVII ȚINUȚI IN SAH 

DE POLOIȘTIi CHINEZI: 13-13!
In moderna piscină din parcul 

sportiv Dinamo a început Ieri 
dimineață, turneul de polo. 11 
reprezentative din Europa, Ame
rica șl Asia, repartizate ta două 
grupe A (8 echipe) șl B (S) s-au 
lansat ta bătălia pentru obține
rea mult invidiatelor medalii 
de campioni mondiali unlversi-

Un asalt mult aplaudat (pentru frumusețea „frazelor") : cel dintre Petru Kuki 
_  și polonezul Leszek Bandach, in turul II al preliminariilor de floreta...

FLORETISTUL PETRU KUKI S A CALIFICAT
ÎN ELIMINĂRI DIRECTE

Fetru Kuki a reușit să se 
califice In eliminările directe 
ale probei de floretă, Împreună 
cu alți 15 trăgători: Smirnov, 
Romankov și Fomenko — 
U.R.S.S., Scuri, Borella și Cervl
— Italia, Groc, Omnes și Pe- 
zzini — Franța, Robak șl Ban
dach — Polonia, Kotzmann șt 
Germanus — R.D.G., Somodi — 
Ungaria si Diaz — Cuba.

Primul nostru floretist a avut 
un start foarte sigur, obținînd. 
In turul I al preliminariilor, 4 
victorii: 5—0 la Hon Su Kim
— Coreea de Sud, 5—1 Ia Asu
ma — Japonia. 5—3 la Mc

Kenzie — Anglia și 5—4 la 
Baumgarten — R.F.G. fiind 
„Cap de serie“. în turul urmă
tor, Kuki și-a Îngăduit o ca
dență mai lentă. El i-a Între
cut pe Bandach (Polonia) cu 
5—3, apoi pe Capek (Ceho
slovacia) cu 5—1, dar n-a mai 
forțat ritmul in asalturile cu 
Scuri, Pezzini și Smith (S.U.A.), 
cedlnd la limită. Avea, Insă, 
asigurată calificarea în turul 
III.

In acest ultim tur al preli
minariilor Kuki a făcut o fru
moasă demonstrație de măies
trie, întreeîndu-și toți adversa-

DISPUTĂ ECHILIBRATA
LA TRAMBULINĂ

întrecerile săritorilor au debu
tat la Ștrandul tineretului cu dis
puta fetelor la trambulină 3 m. 
De fapt, reprezentantele celor 10 
țări prezente la startul acestei 
probe s-au confruntat ta prima 
fază a competiției — prelimina
riile —, in urma cărora cele mai 
bune 12 se vor tatîlni astăzi, de 
la ora 17, pentru desemnarea ie
rarhiei finale.

Conform programului, concu
rentele au executat dimineață 5 
sărituri impuse, iar după-amiază 
alte 5 „libere". Cele două „repri
ze* au evidențiat forma bună ta 
care se află sportivele chineze 
Li Yihua șt Shl Meiqin, ameri
canca Megan Neyer și sovieticele 
Irina Sidorova și Oiga Dimitrieva, 
care se anunță principalele can- 
did*«a la medalii. Ele au evoluat 
constant, afllndu-se permanent 
printre fruntașele întrecerii, da
torită unor evoluții sigure, 
bun nivel tehnic și 
notate de către cei

In contextul unei 
de echilibrate și de 
nlc deosebit, 
noastre Ruxandra Hociotă și Fe
licia Cirstea au Încercat, și re.u- 
șit ta mare parte, să țină pasul 
cu valoroasele lor partenere. 
După programul de „impuse", el« 
se aflau pe pozițiile a 3-a și a 
5-a, ca urmare a corectitudinii 
executării fiecărei sărituri. Mai 
ales Ruxandra Hociotă, care, cu 
deosebire la prima și a doua se
rie, a obținut un punctaj bun. 
Din păcate, după-amiază, la „li
bere", săriturile lor nu au mai 
avut aceeași precizie, punctele a- 
cumulate fiind sub posibilitățile 
lor. Totuși, ele s-au calificat pen
tru finală și, sperăm, vor avea 
astăzi după-amiază o comportare 
pe măsura așteptărilor, deoarece 
au dovedit că dispun de resurse 
pentru evoluții superioare. Așa
dar, 12 sportive au intrat ta fi
nală. Conform clasamentului din 
preliminarii ele stat : Li Yihua 
(R.P. Chineză) 466,02 p, Megan 
Neyer (S.U.A.) 457,89 p, Shl Mei
qin (R.P. Chineză) 443,25 p, Irina 
Sidorova (U.R.S.S.) 442,17 D. Olga 
Dimitrieva (U.R.S.S. 440.79 p,
Molina Milagros (Cuba) 439,71 p, 
Ruxandra Hociotă (România) 
437,55 p, Valerie Mac Farlane

(Australia) 430,86 p, Amy McGrath 
(S.U.A.) 430,65 p, Eniko Keifer
(Canada) 421,53 p, Felicia Cîrstea 
(România) 413,22 p, Elsa Tenorio 
(Mexic) 403,47 p. în finală ele 
vor executa 10 sărituri, în urma 
cărora va fi stabilit clasamentul 
probei, fără, însă, să se la în 
considerare punctajul din preli
minarii. Deci cele mai bune 12 
vor porni de la egal la egal, ceea 
ce face ca finala să se anunțe 
pasionantă, echilibrată și specta
culoasă.

Emanuel FÂNTANEANU 
Modesto FERRARINI

ril, inclusiv pe campionul olim
pic și mondial al probei, Vla
dimir Smirnov (5—3). Celelal
te victorii: 5—2 la Blaschka 
(Austria), 5—3 la Stefanczuk 
(Polonia) și 5—1 la Kotzmann 
și Borella. „Kuki a dominat 
disputa din această grupă, cea 
mai valoroasă. ne declara 
Edoardo Mangiarotti, secretarul 
general al Federației internațio
nale de scrimă (F.I.E.),

Ceilalți Coretiștl români au 
rămas în turul II din prelimi
narii.

Zsolt Husti a obținut Inițial 
două victorii (5—2 la Omnes 
șl 5—4 la Wang Fuyun-China). 
Apoi s-a complicat, în asaltul 
cu Sabart — Cehoslovacia (4—5) 
și, mai ales, în cel cu Wirz — 
R.F.G. (3—5), pierzînd califica
rea la coeficient... Sorin Roca 
s-a oprit tot în turul II fără 
nici o victorie (0—5 la Diaz 
si McKenzie. 1—5 la Robak 
șl Romankov și 4—5 la Froh- 
wein — R.F.G., după ce con
dusese cu 3—0!).

Astăzi (de la ora 15) au loc 
asalturile din eliminări direc
te, iar de la ora 19, finala de 
8. Tot astăzi, în cursul dimine
ții, vor intra in concurs și flo- 
retistele (42). printre care 
reprezentantele 
Csila Ruparcsics, 
dovan și Aurora 
rile preliminare, 
in proba băieților.

U.R.S.S. — JAPONIA ÎS—3
-2, 4-0, 2—1, 6—0).

torii sovietici s-au impus ta fle
care repriză, 
care vorbește de la sine. Atuuri- 
le Învingătorilor au fost viteza 
superioară, replierile prompte, 
jocul combinative forța șl preci
zia șutului. Din echipa Japoniei, 
o remarcă individuală : portarul 
Hunihiro, ta 
nai.

Au marcat 
Tretiakov — 
lencev — 2, __________ , ____
zlon, Naumov, Dreus, Kutivatze, 
respectiv Mașahlro — 2 șl Yo- 
Bhlfumi.

Au arbitrat : R. Tlmoc (Româ
nia) și H. Mithat (Turcia).

S.U.A. — MEXIC 10—8 (5—1,
1—3, 2—0, 2—2). Poloiștii ame
ricani, campioni mondiali uni
versitari, s-au lansat din start, 
dlnd impresia că vor surclasa e- 
chipa Mexicului. După șapte mi
nute scorul era 5—1 șl medul 
părea Jucat. Dar, spre surprin
derea generală, ta repriza se
cundă stilul vijelios al sporti
vilor americani nu se mal mani
festă cu aceeași vigoare și me
xicanii cfștigă repriza. (Echipa 
S.U.A. are ta această parte trei 
bare). Repriza a treia desprinde 
din nou echipa americană, care 
ta ultimul „sfert* al medului își 
păstrează avantajul, dștlgtad me
ritat. Au marcat : Peter Campbell
— 4, Boyen — 2, Mouchawar — 
2, Bergeson — 1, Jodi Campbell
— 1. pentru S.U.A., respectiv 
Costa — 2, Zuniga — 2, Diaz 
șl Aguillar — cite 1.

Arbitri : R. Sliha (România) 
și P. Panagacos (Grecia).

UNGARIA — SPANIA 8—5 (1—0, 
1—1, 2—3, 4—1). S-au tattlnlt
două echipe cu înotători com- 
plețl, rezlstențla.

'puțin deciși la finalizare declt 
partenerii lor, spaniolii (irosind 
multe atacuri) au cedat ta final, 
după ce la un moment dat con
duceau pe tabela de marcaj. Au 
Înscris : Matsik — 4 (2 din 4 m), 
Kadnoty — 2, Pinter și Toth 
pentru Ungaria ; Iborra, Bertran 
— cite 2, Alonso 1 (4 m), pen
tru Spania.

Arbitri : B. Frady (S.U.A.) și 
E. Martinez (Cuba).

ROMANIA — CANADA 10—5 
(1—0, 3—2, 1—1, 5—2). Echipa ca
nadiană a rezistat pînă ta min. 
23 (distanță de maximum două 
goluri), cînd Moiceanu a ma
jorat scorul la 7—4, printr-un șut 
de la mare distanță. Din acest 
moment, dezlănțuită, echipa Ro
mâniei marchează încă de trei 
ori (față de un singur gol al ca- 

flna- 
scor 

fel cele 
Schervan 
lui Za- 

: Sher-
2, Fejer,

nadienllor), domlnlnd clar 
Iul meciului șl fixînd un 
care „răzbună" Intr-un " 
trei bare (Garofeanu, 
șl Gordan) la poarta 
yonc. Autorii golurilor 
van — 3, Moiceanu — _ 
Costrăș, Gordan, Hagiu, Ionescu 
respectiv Anderson — 3, Des
champs, Bol — cite 1.

Arbitri : z. Klarici (Iugoslavia) 
și De la Hoz (Cuba).

IUGOSLAVIA — R. “----------
ZA 13—13 (4—4, 3—2, 3—3, 3—4).
Un meci care — pe bună drep
tate — poate fi socotit derbyui 
primei zile. Deși fără virtuți teh
nice deosebite, jocul a plăcut 
prin dtrzenla deosebită cu care 
cele două team-uri și-au dis
putat șansele. Poloiștii iugoslavi 
au prezentat o echipă ttaără, dar 
tehnică ; chinezii o formație sub
tilă, Întreprinzătoare. A 
un spectacol Interesant, 
nant ptaâ la fluierul final, 
marcat : Beblci — 4, Djuho 
Vuletlci 2. : . ' ’ •
viei, Locarevicl 
respectiv Wang _____ __
Jlanming, Qu Baowel — c": 
Al Tlanxiong — 2, Song Welgang, 
IJ Jlanxiong.

Arbitri : E. Asenslo 
M. Samu (Ungaria).

D. CALLIMACH1 
I. CUPEN

P. CH1NE-

rezultat 
pasio- 

Au 
• 3, 

2, Ivanovlcl, Avramo- 
și Trifunovid, 
Xlaotlan, Dl 

cite 3,

(Spania),’

______ de 
artistic, bine 
7 arbitri.
lupte extrem 
un nivel teh- 

reprezentantele
(Urmare din pag. 1)

si 
țării noastre 
Marcela Mol- 
Dan, în turu- 
tot trei ca șl

Tiberiu STAMA

Prima zi a 
tice univers: 
Floreasca, E 
Olimpia 30 
chipe pârtie: 
nut jocurile 
preliminare, 
desfășurate, 
mat pronos 
rind publicu 
musețea. De: 
jocurile cart 
bru pe par 
toate că și 
mațlile mal 
ținut cîștig c

De pildă, 1. 
Agronomia, i 
Chineză au 
plauze prin ; 
pld, derutan 
mal modest 
învingătoarei: 
multă lejerlt 
timpul sextet 
Jicyun, Chei 
Rongfang, ZI

Combinația rc 
lani surprind 
blocajul adve 

mina pi

Atac al poloiștilor din echipa S.U.A. în partida susținută cu 
reprezentativa Mexicului

IECE VICTORII IN ZECE MECIURI
trat“ și Fuller a luat conducerea 
la puncte. Stimulat de această 
reușită. Fuller încearcă un ,.Balt“ 
este rindul lui Alexandru »ă-l 
„contreze", Ii fixează In pod 
și americanul evită cu greu tu
șul. în continuare, cu o suită 
de „centurări laterale" și „su- 
pleuri", reprezentantul nostru 
își mărește avantajul la #—1, 
moment în care (min. 5,51) A- 
lexandru 
în „tuș", 
timp, pe 
Rusu (68 
goric pe 
S.U.A., Bliss Scott.

Nicoîac Zamfir (57 kg) 
avut de susținut un meci _ 
in compania japonezului Mizu- 
tani Kazuya, sportiv puternic 
și foarte rapid. După un în
ceput timid, reprezentantul nos
tru a prins centura adversaru
lui și a reușit să-l ducă la 
parter. Cu două „centurări la-

își fixează adversarul 
Aproape in ;
salteaua C, I
kg) îl depășea 
un alt sportiv

același 
Ștefan 

i cate- 
din

greu

terale" (una punctată cu 1 p, 
cealaltă, cu 2 p), N. Zamfir a 
luat conducerea cu 4—0, scor 
cu care s-a încheiat întîlnirea. 
Disputa lui Ion Draica (82 kg) 
cu francezul Franțois Lassuye 
a început sub semnul echilibru
lui, prima repriză terminîn- 
du-se cu scor alb. în minutele 
următoare, cu o fixare și un 
..supleu* cu mare amplitudine. 
Draica a luat conducerea cu 
5—0, iar arbitrii l-au descali- 
ficat pe Lassuye (min. 
pentru 
dificilă 
Vasile 
întîlnit 
Sabev, 
tuși, 
5,18).

In 
cinci 
noastre au obținut noi victorii 
aplaudate, intrînd în cea de a 
doua zi de concurs fără nici o 
înfrîngere. C. Alexandru l-a 
dominat cu autoritate pe me
xicanul G. Delgado, învingin*

4,37) 
luptă pasivă. O partidă 
a avut de susținut și 

Andrei (100 kg). El l-a 
pe bulgarul Radoslav 

pe care l-a Învins, to- 
prin descalificare (min.
reuniunea de seară, cei 
reprezentanți ai țării

du-1 prin superioritate 
in min. 3,50. N. Zamfir 
șit o singură acțiune 
în disputa cu turcul E. 
dar a fost suficient pentru a-1 
învinge prin descalificare (min. 
3,44) pe un adversar care a 
dus o luptă evident pasivă.

Ștefan Rusu a făcut din nou 
dovada valorii sale și a formei 
bune în care se află. în dispu
ta cu francezul L. Laeaze (care 
l-a învins pe campionul nostru 
in 1979), medaliatul cu aur la 
J.O. de la Moscova a luptat 
entuziasmant. Cu două „su- 
pleuri" de mare amplitudine și 
alte procedee spectaculoase, l-a 
silit pe Laeaze la o apărare 
disperată, motiv pentru care a 
fost descalificat In min. 
Și Ion Draica a evoluat 
bine decîț în primul meci, 
„supleul" a fost procedeul 
i-a adus cele mai multe punc
te in întîlnirea cu italianul S. 
Besignanl, pe care l-a Învins 
prin superioritate la sfîrșitul 
primei reprize (min. 2,37). Cu

(13-1), 
a reu- 
tehnlcS 
Ozkan,

4,41. 
mai 
Tot 

care

c
patru săli 

oferind condiții 
ne, au începu 
minare la basc 
gurală, favoritt 
neori la scor, 
nici surprizele, 
fiind a necuno 
culine Coasta 
învins și încă 
nata Belgie4 ț: 
acest joc ^or 
vele României 
torioase, la dli 

. Rezultate :
MAL

ROMANIA - 
(04—23). Neexp 
tie a Libiei a 
parcursul meci: 
zlstență selecți 
tre care, însă, 
din primele mii 
tinerii unui suc 
ril H. Tursugiai 
folosit formule 
mâții și de ta

REZULTATE TEHNICE. REUNIUNEA I, de Ia 
48 kg — grupa A : D. Aceves (Mexic) b.p. E. El

Alxcandru b. tuș M. Fuller (S.U.A.) ; gr. B 
(Japonia) b.p. D. Dudev (Bulgaria) ; categ. 57 kj 
Bajena (Mexic) b. tuș I. Edlswal (Indonezia), I 
garla) b. tuș E. Kalll (Egipt), K. Fatkulin (U.I 
Z. Montano (Cuba) ; gr. B : E. Ozkan (Turcia) b 
(S.U.A.), N. Zamfir b.p. M. Kazuya (Japonia) ; < 
gr. A : N. Dimov (Bulgaria) b. dese. N. Makan 
M. Prokudin (U.R.S.S.) b. super. Z. Kusmiercz; 
gr. B : ȘL Rusu b. super. S. Bliss (S.U.A.), K. S: 
rla) b. super. S. Alfan (Indonezia) ; categ. 82 kț 
Aphazava (U.R.S.S.) b. tuș D. Frometa (Cuba), E 
garia) b. tuș J. Toth (Ungaria) ; gr. B : T. Preș 
B. Merklel (Polonia), L Draica b. dese. F. Lâs 
A Mustafa (Egipt) b.p. S. Besignanl (Italia) ; c: 
gr. A : I. Mlholek (Ungaria) b.p. D. Rlbarici ( 
Șaladze (U.R.S.S.) b. dese. G. Plkilidls (Grecia) ; 
Orei b. dese. R. Sabev (Bulgaria), R. Wroklawski 
R. Vidai (Cuba).

KBUN1UNEA DE LA ORA 17,30 : categ. 48 ks 
b. tuș E. Elminen, C. Alexandru b. super. G. Dc 
T. Kazarasvill (U.R.S.S.) b. super. O. Hidekazu ; 
P. Balov b. super. L Ediswal, K. Fatkulin b. tuș 
Montano b. super. E. Kalll, B. Kanali b. super 
(Ungaria), N. Zamfir b. dese. E. Ozkan ; categ. < 
bur (Cuba) b.p. N. Makandanis, M. Prokudin l 
șt, Rusu b. dese. I. Laeaze ~ 
tan ; categ. 12 kg : T. 
Frometa b. tuș L. Santer're (Canada),
dese. K. Kopas (Iugoslavia), T. Press . 
B. Merkiel b. dese. A. Mustafa, I. Draica b. super, 
categ. 100 kg : D. Ribarlci b. super. J. Morris (5 
kllidis b. dese. I. Mlholek, V. Andrei b. dese. R. 
klawskl b. dese. R. Sabev.

c.

(Franța), A. Bliss b. 
Aphazava b. tuș.

E.
b.p.

nouă victorie categorică (des-
5,19) a In-

o
calificare în min. 
cheiat și Vasile Andrei meciul

din turul 2, t
Vidai, pe care 
puncte cu 7—0



In Întrecerile de volei,
WORITELE AU CULES APLAUZE

AZI INTRĂ
GRAȚIA ȘI

ÎN SCENĂ
MĂIESTRIA

leibaliștilor venezue- 
astă dată nepregătit 
hipa Turciei va Ier- 
ă victorioasă...

lelbalis- 
Ln sălile 
lomia și 
3 de e- 
u susți- 
î seriile 
partide 
confir- 

le, ofe- 
ată fru- 
psit nici 
i echili- 
Llor cu 
uri for

au ob-

în sala 
din R.P. 
5 de a- 
itiv, ra- 
în fața 
aelglene. 
ucat cu 
izat tot 
, Zhang 

Zhang 
Liang

Yan. De asemenea, au lăsat e 
bună impresie voleibalistele me
xicane, în frunte cu Antonieta 
Medina, Danira Arâgon și Teresa 
Velasquez, care au dominat au
toritar primele două seturi ale 
jocului cu formația Turciei, apoi 
au refăcut un handicap incredi
bil (0—8 și 1—11), izbutind tot o 
victorie în trei seturi. Din echipa 
turcă am remarcat pe Bagdatli 
Arau și pe Top Macide. în sala 
Dinamo, echipa masculină a R.P. 
Chineze a confirmat foarte bu
nele aprecieri de care se bucură 
în ultima vreme voleiul acestei 
țări, campioană a Asiei, întrecînd 
în trei seturi reprezentativa uni
versitară a Egiptului. O foarte 
bună impresie a lăsat ridicătorul 
Hu Jing — cel mai bun de pe 
teren — și trăgătorul Li Jianxin. 
Egiptenii au opus un 6extet bine 
clădit fizic (în rîndul căruia am 
remarcat pe Esam El-Sayed), dar 
cu imperfecțiuni de ordin tehnic.

' echilibrat aMai 
fost însă jocul din
tre formațiile Tur
dei și ” *.
în care prima echi
pă a reușit să cîș- 
tige însă fiecare 
set la mică diferen
ță, după numeroase 
rășturnări de situa
ții. Cel mai buni : 
Kenan Bengu (ridi
cător) și Faruk 
Bayir, respectiv Vi
cente Pastor.

Tot în cursul di
mineții, în sala Flo- 
reasca, studenții 
bulgari șl belgieni 
au oferit o dispută 
destul de echilibrată 
în primele două se
turi, victoria finală 
a bulgarilor dato- 
rîndu-se unui plus 
de experiență 
flnalurile de 
Ne-a plăcut ____ _
lui Simionov și Ga
labin o v • - - ■
gâtorl, 
Brandt

Venezuelei,

în 
set. 

jocul

de la învin- 
Jan de 

Oi Patrik

A : Spania —

Bredt de la învinși. După cum 
a evoluat în partida cu voleiba
liștii libanezi, sextetul spaniol se 
anunță un adversar incomod pen
tru echipele seriei A din care 
face parte și formația țării 
noastre.

Voleibaliștii români au debutat 
și ei în competiție, întîlnind 
după-amiază pe cei irakieni. Jo
cul a fost net dominat de echipa 
României care a încheiat contu
rile în mai puțin de trei sferturi 
de oră, nelăsînd adversarilor de- 
cît 5 puncte în meci: 15—0,15—2,15 
—3. Antrenorul emerit N. Sotir nu a 
fost obligat să facă nici o schim
bare în sextetul de bază (Căta- 
Chițiga, Mina, Vrîncuț, Enescu, 
Stoian, Gîrleanu), car a practi
cat un joc rapid în atac, coordo
natorul Căta-Chițiga dînd pase 
exacte și realizînd combinații 
spectaculoase cu trăgătorii, ast
fel încît cel mai adesea voleiba
liștii irakieni n-au avut vreme 
să-și organizeze apărarea la 
leu. Pe de altă parte, blocajul 
chipei noastre (îndeosebi prin 
portul lui Enescu și Mina) 
funcționat prompt și eficace... 
deschiderea reuniunii de după- 
amiază, studenții cehoslovaci au 
realizat un record în fața celor 
sudanezi : victorie la zero, în 
numai 24 de minute ! Dar au 
fost și jocuri deosebit de dispu
tate, după-amiază. Sub acest as
pect, partida zilei poate fi consi
derată cea dintre formațiile fe- 
minifie ale Bulgariei și Canadei, 
tensionată de la primul la ulti
mul fluier al italianului Carlo 
Fachettin. După două ore șl 15 
minute, șansa a surîs voleibalis
telor bulgare, în prelungirile se
tului decisiv. S-au remarcat : A- 
neta Vasilieva, Petia Tetevenska, 
Snejana Borisova de la învingă
toare, respectiv Joice Senyk, Ka
rin Maessen și Andree Ledoux... 
Fetele noastre intră în competi
ție abia mîine, într-un meci im
portant pentru șefia grupei A...

Aurelian BREBEANU
Mihail VESA 

Gheorghe LAZAR

Masculin

Liban 3—4)

fi- 
e- 
a- 
a 

în

La Palatul sporturilor antici
păm pentru astăzi un specta
col sportiv deosebit. Spunem a- 
ceasta pentru că marți, în cea 
de-a doua zi a întrecerilor U- 
niversiadei, intră în concurs e- 
chipele feminine, precum și 
gimnastele individuale. Luni la 
prînz a căpătat contur final lis
ta participantelor, au fost sta
bilite toate detaliile tehnice și 
organizatorice ale concursului 
feminin.

Certitudinea spectacolului de 
înaltă ținută tehnică ne-<o dă 
în primul rînd valoarea ridica
tă a concurentelor. Antrenorii 
Atanasia Albu, Octavian Belu 
și Gheorghe Gorgoi au cizelat 
in ultimele zile la maximum 
pregătirea gimnastelor din lo
tul universitar, stabilind urmă
toarea echipă care va apăra cu
lorile țării noastre: Nadia Co- 
măneci, Emilia Eberle, Dumitri- 
ța Turner și Rodica Dunca. Ca 
rezervă a fost desemnată An
gela Bratu. Aliniem, după cum 
se vede, o formație puternică, 
capabilă de rezultate mari, 
spectaculoase, care să producă 
o mare satisfacție în rîndurile 
numeroșilor iubitori ai gimnas
ticii noastre feminine. Nu-i nici 
un secret că fetele și-au propus 
să atace locul întîi și nu ne 
îndoim că vor lupta din răs
puteri pentru a-și atinge obiec
tivul. Dealtfel astă-seară, la fi
nele concursului, vom cunoaș
te echipa învingătoare, precum 
și medaliata cu aur la indivi
dual compus.
în fruntea formației sovietice se

află binecunoscu
tele gimnaste de 
talie mondială
Maria Filatova, 

cîștigătoarea „Cu
pei mondiale" din 
Spania, campioană 
europeană la Pra- 
ga în 1977, multi
plă campioană 
mondială și olim
pică cu echipa 
U.R.S.S., precum 
și Stela Zaharova, 
cîștigătoarea ulti
melor două ediții 
ale „Cupei mon
diale", de la To
kio și Toronto. Fă
ră Îndoială, este 
vorba de adversa
re puternice, care 
vor face extrem 
de interesantă dis
puta atît pe echi
pe, cit și la indi
vidual compus sau 
în finalele pe apa
rate.

In fine, să rea
mintim că și gim
nastele din R. P. 
Chineză au o va
loare internaționa
lă recunoscută și, 
la fel ca la Fort 
Worth, în 1979, la 
campionatele mon
diale sau la To
ronto, în 1980, la 
„Cupa mondială", pot produce 
surprize. Alte și alte gimnaste 
emit pretenții la locuri pe po
dium, unele cu evidentă În
dreptățire.

Deci, în perspectivă o tntre-

ROD1CA DUNCA

cere interesantă, care, sperăm, 
va fi capabilă să-i entuziasme
ze pe amatorii spectacolelor de 
înaltă calitate. Concursul înce
pe la ora 16. cu prima serie. 
(C. M).

IN SPLENDID SUCCES AL OIMNA$T1LOR NOȘTRI
seria

Irak 3—0 (0, 2. 3) ; seria B : R.P.
(6, 10, 6) ; seria C : Cehoslovacia — Sudan 3—0 (0, 0, 0) ; 
seria D : Japonia — Siria 3—0 (6, 0, 1), Polonia — Gre
cia 3—1 (5, —13, 11, 5) ; seria E : Bulgaria — Belgia 3—0 
(11, 13, 5) ; seria G : Turcia — Venezuela 3—0.

(4, 7, 5), România — 
Chineză — Egipt 3—0 (Urmare din pag. 1)

Feminin
Seria A : RJP. Chineză — Belgia 3—0 (0, 2, 0) ; seria B : 

Bulgaria — Canada 3—2 <—14, 10, —4, 12, 15), Japonia — 
Liban 3—0 (O, 1, 1) ; seria C : Mexic .................................
13), Cuba — Elveția 3—0 (1, 5, 8) ; 
Spania 3—0 (10, 8, 0), Brazilia —

' •, 10).

— Turcia 3—O (6, 3, 
seria D : S.U.A. — 
Danemarca 3—0 (4,

IPR1ZĂ ÎN TURNEUL DE BASCHET 
, DE FILDEȘ - BELGIA 100-73
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au manifestat vervă deosebită, 
pe care • dorim și în întîlnlrile 
următoare. Au înscris : Cernat 26, 
Carpen 25, Ermurache 12, Ră- 
dulescu 10, Fluturaș 10, Opșita- 
ru 9, V. Ion 8, Căpușan 7, Ni- 
culescu 6. Gh. Dumitru 2. Ioncs- 
cți 1, Uglai 2 pentru România, 
respectiv Omar 11, Moktar 5, 
Naredin 4, Gialal 4. Serrag 2, 
Abdelrahman 6, Kalid 3, Nafu 4. 
Arbitri : O. N. Posada (Cuba) și 
A. Abdurahman (Somalia).

CANADA — EGIPT 88—56 
(43—19). în primele 10 minute 
„5“-ul condus în teren cu in
geniozitate de Granger — un 
subtil coordonator de joc — a 
reușit să se desprindă hotărî- 
tor, conducînd cu 30—6 în fața 
unei formații rămasă parcă 
în blocatarturi. Au marcat : 
Triano 16, Granger, Wennington 
și Wiltzer cîte 12, Kazanowski și 
Dukeshire cîte 8, Kelsey 5, Gu- 
runlian și Atkin cîte 4, Hunger 
3, Pasquale și Larson cîte 2 pen
tru Canada, respectiv Sayed 22, 
Hamed 12, R. Elkher 10, Sabbagh 
6, Ennaen 5, Nabil 1. Au arbi
trat foarte bine I. Apolonov 
(U.R.S.S.) și C. Negulescu (Ro
mania).

OLANDA — ANGLIA 60—66 
(30—30). Se poate spune că a 
fost cel mai echilibrat și spec
taculos meci al zilei. Sportivii 
olandezi au condus majoritatea 
timpului, dar la diferențe foarte 
mici. în finalul ambelor reprize, 
baschetbaliștii englezi au avut 
capacitatea de a reveni, în cea 
de a doua ei reușind să acu
muleze șl coșurile victoriei. Au 
înscris : Watson 25, Stimpson 10, 
Haiwen 10, Reid 8, Carmichel 7, 
Mullings 4, Hoffman 2 pentru în
vingători, respectiv Esveldt 11, 
Schon 11, Rlges 10, Heideman 9, 
Kruyfers 8, Schllp 9, Van Solon 
2, Waard 2. Arbitri : M. David
son (U.R.S.S.) și M. Ilurtamakl 
(Finlanda).

COASTA DE FILDEȘ — BEL
GIA 100—73 (45—24). Foarte fru
mos baschet au demonstrat stu
denții din echipa Coasta de Fil
deș. îndemînatlci, preciși în a- 
runcările la coș, ei au cucerit 
victoria și... aplauzele publicu
lui din sala Politehnica. Au în
scris : Diop 22, Die 20, Bah 12, 
Samara 10, Gobey 10, Kone 9, 
Bah 8, Assidjio 3, Ble 4, Kolassl 
2, pentru învingători, respectiv 
Henry 20, Rossius 16, Delagrange 
11, Discart 9, Kesteloot 6, Bru- 
yninchs 4, Verbeek 3, De Puydt 
2, Leplace 2. Arbitri : - O.N. Po
sada (Cuba) și A. Abdurahman 
(Somalia).

FEMININ
ROMANIA — SPANIA 81—46 

(43—26). Sportivele românce au 
condus de la cap la cap, domi- 
nînd datorită superiorității în 
pregătirea tehnico-tactică si fi
zică. Este drepX, în prima repri
ză au avut unele „poticneli", 
permițînd adversarelor să „țină“ 
scorul strîns, dar din minutul 17 
si pînă la fluierul final ele au 
acumulat coș după coș, excelînd 
prin contraatacuri. în min. 17, 
tabela electronică indica doar 
30—26 pentru România, dar la 
finele reprizei diferența ajunse
se la 17 puncte. La reluare, an
trenorii Tr. Constantinescu și G. 
Năstase, văzînd victoria asigura
tă, au rulat întregul lor de ju
cătoare, încercînd diferite formu
le. evident în vederea viitoarelor 
partide care vor fi, cu siguran
ță, mai dificile. In meciul de ieri, 
ne-a plăcut evoluția Marianei 
Bădinici, Elenei Filip, Dianei Bă- 
laș, llodicăi Armion și Cameliei 
Solovăstru. La oaspete- am a- 
preciat tenacitatea în apărare și 
tehnicitatea deosebită a jucătoa
rei Bauares. Au înscris : Balaș
20, Bădinici 20, Filip 16. Armion 
9, Solovăstru 5, Pali 4, Zidaru 4, 
Ciubăncan 4, Popa 2 (au mai ju
cat Fotescu, Szekely și Biră) pen
tru România, respectiv Banares
21, C. Sanchcz 9, Azviroz 7, 
Santana 4, Arola 2, Zaldibor 2, 
Guttiercz 1. Au arbitrat excelent 
G. Oberle (S.U.A.) și S. Douvis 
(Grecia).

Rezultate. MASCULIN, seria A : 
România — Libia 118—39 (64—23), 
Anglia — Olanda 66—60 (30—30) ; 
seria B : S.U.A. — Senegal 91— 
35 (47—19), Coreea de Sud —
Grecia 91—72 (37—37) ; Seria D : 
R. P. Chineză —’ Congo 110—75 
(50—43) ; seria E : Cuba — So
malia 114—54 (52—30), Sudan —
Finlanda 39—121 (14—80) ; seria
F : canada — Egipt 88—56 (43— 
19), Polonia — Nigeria 102—48 
(46—29) ; seria G : Mexic — Ior
dania 138—33 (56—21), Japonia — 
Liban 98—80 (37—38) ; seria H :
Belgia — Coasta de Fildeș 73— 
100 (24—45), Brazilia — Irak 
136—81 (67—38).

FEMININ : seria A : România — 
Bpania 84—46 (43—26), Iugosla
via — Mexic 79—64 (33—24) ; se
ria B : S.U.A. — Finlanda 68—49 
(40—20), Polonia — R. P. Chineză 
59—94 (34—48) ; seria C ;
Cuba — Franța 80—54 (45—
27). U.R.S.S. — Ungaria 99— 
71 (54—38) ; seiia D : Canada — 
Egipt 122—35 (60—16). Cehoslova
cia — Bulgaria 85—72 (45—36).

Dumitru STĂNCULESCU 
Adrian VASIITSCU 

Petre HENJ

și U.R.S.S. în primul schimb 
gimnaștii români au evoluat la 
inele, iar cei sovietici la para
lele. Confirmînd clasa lor ridi
cată în această probă, Romu
lus Bucuroiu (9,75), Emilian Ni- 
eula (9,65) și Kurt Szilier (9,55) 
au avut evoluții foarte bune, 
astfel că, cu 28,95, echipa noas
tră se situează în frunte, de- 
vansînd cu 35 de sutimi echipa 
U.R.S.S. (Iuri Korolev — 9,60, 
Artur Akopian și Alexei Tikon
kin — 9,50). Acest avans luat 
din start l-a mobilizat puternic 
pe componenții echipei noastre, 
astfel că ei mențin și In ur
mătoarea rotație diferența, la 
sărituri Romulus Bucuroiu fi
ind din nou cel mai bun din 
echipă (9,75), la egalitate cu 
Dan Odorhean, ambii urmați 
de Kurt Szilier și Emilian Ni
cula (9,60). în acest schimb 
gimnaștii sovietici au evoluat 
la bară fixă, fiind și ei notați 
foarte bine: Akopian 9,75, Ko
rolev și Tikonkin — 9,70. Pen
tru sportivii români urmează 
paralelele, iar pentru cei sovie
tici solul. A fost schimbul în 
care disputa pe echipe s-a e- 
cfiilibrat considerabil, întrucît 
brigada de la paralele a acor
dat note foarte mici gimnaști- 
lor români (Szilier 9,60, Nicula 
9,50 Bucuroiu 9,35) în vreme 
ce sportivii sovietici -obțineau 
note ridicate: Korolev 9,80, A- 
kopian 9,60, Tikonkin 9,45. Lup- 
tînd admirabil și mobilizîndu-și 
toate energiile, gimnaștii ro
mâni au prestații foarte valo
roase la bară fixă, iar Emilian 
Nicula, cu un exercițiu exce- 
lînd In dificultate ridicată și 
virtuozitate, a obținut cea mal 
mare notă acordată în prima 
zi — 9,90 —, meritată recunoaș

CLASAMENTE, individual compus : 1—2. KURT SZILIER 
(România) și IURI KOROLEV (U.R.S.S.) 57,95 — campioni 
mondiali universitari, 3. Artur Akopian (U.R.S.S.) 57,85, 4. 
Emilian Nicula (România) 57,70, 5. Li Ning (R.P. Chineză) 57,60, 
8-7. Aleksei Tikonkin (U.R.S.S.) și Kioji Yamawaki (Japonia) 
57,20; pe echipe: 1. ROMANIA 173,50 (Kurt Szilier, Emilian 
Nicula, Romulus Bucuroiu, Dan Odorhean) — campioană 
mondială universitară, 2. U.R.S.S. 173,00, 3. R.P. Chineză 
171,70, 4. Japonia 170,55, 5. Ungaria 168,05, 6. Cuba 167,20.

tere internațională a talentului 
și marilor posibilități ale aces
tui tinăr sportiv în această 
probă. Kurt Szilier a fost no
tat cu 9,75. Cu punctajul obți
nut, echipa noastră a trecut din 
nou in frunte, avînd un avans 
minim, numai de 5 sutimi, in 
fața celei sovietice, care evo
luase la cal cu minere: Korolev 
și Akopian 9,70, Tikonkin 9,60. 
Pe măsură ce ne apropiam de 
finalul întrecerii, intr-o atmos
feră entuziastă, într-o admira
bilă dispută a galeriilor din 
tribună, echipele României și 
Uniunii Sovietice abordau ulti
mele două schimburi cu șanse 
efectiv egale, victoria finală ur- 
mînd să revină formației mai 
calmă, mai decisă, mai bine 
pregătită psihic. Și aceasta a 
fost pînă la urmă reprezenta
tiva studențească a României 
care — la sol — s’-a distanțat 
la o iumătate de punct de ad
versara sa directă. Dan Odor
hean a evoluat ca un mare 
campion, și-a valorificat cu 
mare siguranță capacitatea sa 
tehnică, exercițiul său fiind 
notat cu 9,80. La rîndul său, 
Emilian Nicula, pe deplin inte
grat în spiritul de luptă al e- 
chipei, obține 9,70, iar Kurt 
Szilier — 9,65. în acest schimb 
gimnaștii sovietici au evoluat 
la inele, mai puțin siguri decît 
ne așteptam și cu o surprinză
toare ratare a lui Iuri Koro
lev, căruia nu i-a reușit un

La citeva minute după festivitatea de premiere, am soli
citat două declarații :

GERNOT SCHINDLER (Austria), președintele Comisiei de 
gimnastică din F.I.S.U. : „Desfășurat inir-o organizare bună, 
care se situează la nivelul celor mai mari competiții inter
naționale, concursul de gimnastică masculină ne-a oferit 
numeroase exerciții noi, cu multe elemente acrobatice. De
sigur, diferența valorică dintre echipe a făcut ca să asistăm 
și la execuții ratate, sau de mai slabă valoare, dar acestea 
sint de înțeles dacă avem în vedere că participanții sini 
studenți. Felicit echipa României pentru acest frumos suc
ces".

KURT SZILIER (România) : „Sini extrem de bucuros că 
am adus patriei, in această primă zi a Universiadei, un 
succes atit de frumos. Fără îndoială, este cea mai mare 
victorie a carierei mele sportive și sint mindru că am rea
lizat-o In fața publicului bucureștean, care ne-a susținut 
atit de entuziast. Aveam nevoie de un asemenea succes 
pentru a arăta că băieții noștri sint capabili si se ridice 
la înălțimea minunatelor noastre fete, iar victoria de la 
București ne va mobiliza pentru a ne pregăti exemplar și 
in vederea viitorului mare examen competițional, Campio
natele mondiale de la Moscova".

element de mare dificultate din 
finalul exercițiului. Se părea 
chiar că el, favoritul principal 
al întrecerii, ieșise definitiv din 
lupta pentru titlu la individual 
compus. Ne aflam, deci, înain
tea ultimului aparat și situația 
se prezenta astfel: România 
144,80, U.R.S.S. 14-1,30. Deci, 
șanse mari ca medalia de aur 
să revină formației noastre. La 
individual, un lider nesconta* 
— Emilian Nicula — 48,35, ur
mat de Korolev — 48,30 și 
Akopian — 48,20. Pe locul IV 
se afla Szilier, cu 48,15. Calul 
cu minere (pentru echipa noas
tră) și săriturile (pentru sovie
tici) au decis totul. Confirmînd 
recentul succes de la Roma, 
Kurt Szilier a avut o execuție 
de înaltă valoare tehnică, no
tată cu 9,80 (la fel ca și cea a 
campionului european al pro
bei, Guczogy Gyorgy), Romulus 
Bucuroiu obținînd și el 9,55 
pentru exercițiul său. Din pă
cate, Emilian Nicula nu a re
petat cea mai bună execuție a 
sa, astfel că nu și-a valorificat 
șansa de a urca pe podium la 
individual■ compus. Cu 9,65 la 
sărituri, Iuri Korolev revine în 
fruntea clasamentului pentru 
citeva secunde doar, pentru că 
Kurt Szilier, despre a cărui 
evoluție aminteam mai sus 
(9,80), obținea și el același 
punctaj general, astfel că acest 
concurs foarte frumos, de înal
tă valoare tehnică și specta
culară, s-a încheiat cu victoria 
meritată a doi mari gimnaști: 
KURT SZILIER (România) și 
IURI KOROLEV (U.R.S.S.) Pe 
echipe, succesul a revenit — 
deci — selecționatei studențești 
a României.

în aceste momente de mare 
satisfacție pentru acest presti
gios succes internațional al 
gimnasticii masculine româ
nești, se cuvine să adresăm 
sincere felicitări celor patru 
sportivi — Kurt Szilier, Emilian 
Nicula, Romulus Bucuroiu si 
Dan Odorhean. precum si inimo
sului colectiv de antrenori <A- 
drian Stoica. Gheorghe Condo- 
vici. Mircea Lisovschi si Vasiie 
Cosariu). care a pregătit si pur
tat spre succes această tînără 
echipă ° t-nigi.

\\\\\\\\\\\\\^^

Fotografii de : Dragoș NEAGU, 
Ion MIHAICA, Vasiie BAGE AC, 
Virgil ONESA și Szygmund 
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O frumoasă inițiativă

„EXERCIȚIUL FIZIC - SĂNĂTATE Șl PRODUCTIVITATE
UN TEST CONCLUDENT 

PENTRU „CUPA PRIETENIA»
Am fost martorul — nu cu 

multă vreme în urmă — celor 
cinci minute de gimnastică la lo
cul de muncă, executată în pau
za de masă, de peste 1 200 de 
muncitoare si muncitori de 
la întreprinderea bucureșteană 
IREMOAS. Ne-a făcut o frumoa
să impresie seriozitatea cu care 
se executa programul de exerci
ții și am reținut, mai ales, buna 
dispoziție generală în care s-a 
reluat lucrul. Cu atit mai mult 
ne-a trezit interes inspirata ini
țiativă a Comisiei Sport-Turism 
a Consiliului municipal al sindi
catelor de a organiza, la Clubul 
IREMOAS, cu sprijinul asociației 
sportive „URBIS“, a unui simpo
zion cu tema : „Gimnastica Ia 
locul de muncă — factor deter
minant în refacerea capacității de 
muncă șl întărirea sănătății". 
Simpozionul a fost, de fapt, o

APRECIERI PENERII MEDICINA NOASTRĂ SPOREIVĂ
Săplămîna trecută a avut loc 

în Capitală sesiunea adunării 
generale a Academiei Republi
cii Socialiste România, consa
crată decernării premiilor aca
demiei pe 1979 și 1980.

Printre lucrările premiate se 
Înscrie și tratatul .. „Medicina 
nucleară in diagnosticul clinic", 
apărută în Editura Militară din 
București în 1979, sub redacția 
dr. Tiberiu Pop, șeful unității 
de medicină nucleară și ultra
sunete de la Spitalul Clinic 
Panduri, colaborator apreciat al 
medicinii sportive.

Consemnăm cu satisfacție 
faotul că printre laureați, co
laborator la această prestigioasă * 
lucrare, inedită în literatura 
medicală de specialitate, se în
scrie și conf. dr. loan Drăgan, 
director al Centrului național 
de medicină sportivă, persona
litate a medicinii sportive re
cunoscută în țară și peste ho
tare. Dr. I. Drăgan este auto
rul capitolului „Investigația cu 
radioizotopi la sportivi" din lu
crarea premiată.

Semnalind evenimentul, sub
liniem faptul că practica spor
tivă nu rămîne în afara cu
ceririlor științei contemporane 
ci, dimpotrivă, ține pasul cu 
alte discipline medicale în ceea

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT IM OR'IE.Ui
SUCCESE PERMANENTE 

LA PRONOEXPRES 1

Tragerile obișnuite Pronoex- 
pres își confirmă în permanență 
avantajele, răsplătind perseveren
ța participanților prin numeroase 
cîstiguri în AUTOTURISME și 
MĂRI SUME DE BANI. Printre 
cei mai recenți beneficiari se nu
mără Sirmai Gheorghe din Si- 
meria și Ene Valerin din Bucu
rești, care au obținut CÎTE UN 
AUTOTURISM „Dacia 1000“ la 
categoria I a tragerii din 8 iulie 
1981, pe bilete achitate în cotă de 
25%. Ținînd seamă că la prima 
tragere din această lună a mai 
fost atribuit, la aceeași catego
rie, un autoturism „Dacia 1300“, 
tot pe un bilet achitat 25%, avem 
o nouă dovadă a avantajelor o- 
ferite de participarea pe bilete 
„sfert", care dau posibilitatea de 
a juca mai multe variante. Tra
gerea Pronoexpres de mîine, 22 
iulie 1981, vă oferă și dv. prile
jul de a obține succese asemănă
toare sau chiar mai mari, bineîn
țeles cu condiția de a participa...

CĂLDURĂ MARE, CURSE ÎNCINSE
Trăgînd linia zilei de duminică 

se poate aprecia că finalurile 
din alergări au mobilizat întrea
ga asistență în toate cele nouă 
curse. Desigur, micșorarea dis
tanței între primii și ultimii so
siți rămîne un deziderat mal 
greu de atins, dar cînd ai doi 
sau trei cai la sosire pe ultimii 
metri te poți declara satisfăcut : 
„cap la cap“ Renumita — Gurița 
(bravo amatori !), de două ori 
în ,,hituri“ Tîrgoveț (I. Crăciun 
a început să uite de ..frîna de 
mână“) — Juvenil, altă sosire strîn- 
să : Riverana — Manșetar — 
Bucuria. Se pare deci că torida 
căldură a încins spiritele pe am
bele părți ale grilei. Așteptăm 
cu plăcere repetarea spectacolu
lui, dar atentie la tamponările 
de pe pistă și la desele acciden
te de harnașament, care pot pro
voca la rîndul lor accidente... 
Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
Realista (I. Oană) rec. 1:52.5, 2. 
In. Simplu 2. ordinea 10. Cursa 
a n-a : 1. Siderala (A. Brailovs- 
chi) rec. 1:42,2, 2. Olăraș. Simplu 
3, ordinea 46. event 5. Cursa ’a
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întîlnire a unor specialiști in do
meniul educației fizice cu pre
ședinți sau secretari de asociații 
sportive din mari întreprinderi 
ale Capitalei („23 August”, 
F.R.B., Tricodava, Flacăra roșie), 
cu oameni ai muncii de la 
IREMOAS, un larg schimb de 
experiență, „o pledoarie pentru 
minute de sănătate, de vigoare 
șl frumusețe", cum se exprima 
cineva. ȘI pledoaria a fost con
vingătoare. Mal ales că, cu acest 
prilej, au fost expuse de către 
lector univ. R. FSldvari, <lr. V. 
Dumitrlu, prof. Aurelia Stoices- 
cu rezultatele testărilor făcute cu 
ocazia experimentului gimnasticii 
la locul de muncă la IREMOAS 
de către cadrele didactice șl 
studenții de la I.E.F.S. S-a ară
tat, astfel, că în secțiile în care 
s-a introdus gimnastica zilnică 
(armături, broaște, strunguri...)

ce privește valorificarea unor 
concluzii ale muncii de cerce
tare din laborator.

Urăm medicinii sportive să 
obțină noi realizări în dome
niul conducerii științifice a an
trenamentului, atit pentru creș
terea performanțelor cit și pen
tru perfecționarea asistenței 
medicale de specialitate.

Turneul internațional feminin de șah a| * României

MARGARETA MUREȘAN CONDUCE DUPĂ CINCI RUNDE
Partide de mare luptă și în 

runda a 5-a a Turneului in
ternațional feminin de șah al 
României, care se dispută la 
Băile Herculane.

Margareta Mureșan a înre
gistrat a 4-a victorie în concurs 
învingînd-o, cu albele, pe E- 
iena Răducanu și menținîn- 
du-se, astfel, pe primul loc. 
Marina Pogoreviei, jucînd prea 
riscant, a ajtms într-o situație 
grea în partida cu Margareta 
Wise (a pierdut o figură pen
tru doi pioni), dar — după în
trerupere — a reușit să obțină 
remiza printr-o apărare foarte 
exactă.

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vinzarca biletelor pentru 
ultima tragere Loto 2 din aceas
tă lună, care va avea loc dumi
nică 26 iulie 1981'. Procurați din 
vreme bilete cu numerele prefe
rate !
C1ȘT1GURILE TRAGERII PRONO

EXPRES DIN 13 IULIE 1981

Categoria I : 2 variante 25°/« a 
39.734 lei ; cat. a Ii-a : 1 variantă 
100% a 39.252 lei și 4 variante 
25% a 9.313 lei ; cat. a in-a : 23 
a 3.413 lei ; cat. a IV-a : 115,50 
a 680 lei ; cat. a V-a : 209,75 a 
374 lei ; cat. a Vl-a : 7.878,75 a 
40 lei ; cat. a vn-a : 226,75 a 200 
lei ; cat. a VHI-a : 4.148,75 a 40 
lei.
Clștigurile de categoria I au fost 

obținute de : GHEORGHE
GHEORGHE din Tlrgoviște si 
SUICI MILUTIN din Timișoara, 
iar cîștigul de categoria a 2-a 
de 39.252 lei a fost obținut de 
PARFENE SEVASTINA din Ni- 
cullțel — Tulcea.

. HIPISM
IH-a : 1. satiric (D. Popa) rec. 
1:25,3, 2. Raplța. Simplu 6, or
dinea 50, event 54, ordinea triplă 
130. Cursa a IV-a : 1. Tîrgoveț 
(I. Crăciun) pejf. 1:27,8, 2. Ju
venil, 3. Abil. Simplu 4, ordinea 
34, event 61, ordinea triplă 188. 
Cursa a V-a : 1. Selima (R. Cos- 
tlcă) rec. 1:28,5, 2, Surduc. Simplu 
2, ordinea 7. event 6. Cursa a 
Vl-a : 1. Vigan (I. Oană) rec.
1:32,9, 2. Coltle, 3. Răsura. Simplu 

-4, ordinea 22, event 33, ordinea 
triplă 339. Cursa a VII-a : 1.
Tîrgoveț (I. Crăciun) perf. 1:29,2, 
2. Juvenil. Simplu 2, ordinea 5, 
event 13. Cursa a VHI-a : ;,cap 
la cap" Renumita — Gurița (M.
Leontopol — B. Manea) rec. 1:28.6 
—1:26,8, 3. Rural. Simplu 1—4, or
dinea 50—55, event 2—6, ordinea 
triplă 93—192. Cursa a IX-a : 1. 
Riverana (V. Moise) perf. 1:32,9. 
2. Manșetar, 3 Bucuria. Simplu 
14, ordinea 30, event 22, ordinea 
triplă 201, triplu cîștigător 26—90. 
Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 39 426 lei șl a fost cîș- 
tigat de 15 combinații cu 6 cai 
a 1314 lei. Report : 19.716 lei.

Doru IONESCU 

indicele stării de sănătate, in con
ceptul modern, Ințeleglnd prin a- 
ceasta șl buna dispoziție în mun
că, a crescut considerabil, ceea 
ce a dus la creșterea simțitoare 
a productivității muncii în com
parație cu celelalte secții. Con
cluziile au fost argumentate prin 
cifre șl exemple grăitoare.

„Exercițiul fizic — sănătate și 
productivitate", aceasta este 1- 
deea care animă consiliul aso
ciației „URBIS" în organizarea 
activității în acest domeniu, ani
mă un grup de tineri instruc
tori sportivi care conduc progra
mul sub îndrumarea inimoasei 
prof. Ellsabeta Marinescu. Pre
ședintele asociației, prof. Gheor
ghe Cloranu, a vorbit celor pre- 
zenți despre formele și mijloacele 
folosite pentru ca cele cinci mi
nute de gimnastică să fie atrac
tive șl eficiente, despre planurile 
de viitor ale asociației, sprijinită 
efectiv de comitetul sindicatului 
din întreprindere. Sl, ca o sur
priză — plăcută, după cum avem 
să constatăm — prof. Aurelia 
Stoicescu a Invitat pe cel pre- 
zențl la... 2 minute de gimnas
tică.

„Exercițiul fizic — sănătate șl 
productivitate" a fost șl tema 
expunerii făcute de prof. Teoha- 
rle Bozianu (din C.N.E.F.S.) în
soțită de două reușite filme pe 
această temă realizate la cererea 
C.N.E.F.S. Simpozionul de la 
IREMOAS ni s-a părut o acțiu
ne reușită, frumoasă, demnă de 
urmat.

Viorel TONCEANU ‘

Celelalte rezultate : Marga
reta Perevoznic — Maria Grosch 
‘/a—Vi, Viorica Ionescu — Ga
briela Olteami 0—1, Judiia 
Kantor — Agrieszka Brustman 
6—1. S-a întrerupt. într-o po
ziție complicată, partida Ga- 
bliela Olărașu — Katino Me- 
lașvili, Gabriela Olărașu a clș-

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE « ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE 

ACTUALITATEA ATLETICĂ
LONDRA, 20 (Agerpres). — 

La Gateshead, în meciul din
tre echipele de atletism ale 
Marii Britanii și U.R.S.S., la 
masculin au cîștigat atleții so
vietici, cu 116—105 puncte, iar 
la feminin au terminat învin
gătoare cu 86,5—70,5 puncte 
sportivele din Marea Brltanie. 
Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în ziua a doua de 
concurs : masculin : triplusalt : 
Cemikov 16,61 m ; 200 m :
Tulloch 21,14 ; 5 000 m : Abra
mov 13:55,52 ; prăjină : Krupski

FOTBAL: TRAGEREA LA SORȚI A C.E. DE JUNIORI I
Cu excepția reprezentativelor 

de juniori ale R. D. Germane 
și Liechtenstein, toate federa
țiile naționale membre ale 
U.E.F.A. s-au înscris la cel 
de-al doilea campionat euro
pean de juniori I. Conform 
regulamentului, a fost excep
tată de la intilnirile eliminatorii 
doar reprezentativa țării orga
nizatoare a turneului final, a- 
dică Finlanda. Turneul final va 
avea loc între 21 și 30 mai 
1982, cu prilejul celei de a 
75-a aniversări a Federației fin
landeze de fotbal.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
CICLISM 9 După patru etape, 

în cursa, internațională care sa 
desfășoară pe șoselele din R. F. 
Germania, continuă să conducă 
rutierul cehoslovac Ladislav Fe- 
rebauer, urmat de elvețianul Ki
lian Blun la 3,0 s. Etapa a 4-a a 
revenit la sprint elvețianului 
Siegfried Hekiml, înregistrat pe 
distanța de 138 km cu timpul de 
3h 19:00,0 • Etapa „prolog" a 
Turului Portugaliei desfășurată 
la Evora pe distanța de 4,200 km 
contra-cronometru individual a 
fost cîștigată de Belmiro Silva 
(Portugalia) cronometrat cu tim
pul de 5:31,0.

FOTBAL © Rezultate înregis
trate în competiția dotată cu 
„Cupa de vară" : M.S.V. Duis
burg — Sturm Graz 1—1 (0—1) : 
I.F.K. Goteborg — Hertha B.S.C. 
2—1 (1—1) ; Kickers Stuttgart — 
Viking Stanvanger 4—0 (1—0) •
La Seattle, Sunders Seattle și 
Cosmos New York au terminat 
la egalitate : 3—3 9 în continua
rea turneului pe care-1 întreprin
de în Franța, Borussia MSnchen- 
gladbach a evoluat la Strasbourg

LA MOTOCROS
Desfășurată duminică la Mo- 

reni, etapa a 3-a a campiona
tului republican de motocros a 
constituit un concludent test 
pentru alcătuirea lotului re
prezentativ în vederea con
cursului international dotat cm 
trofeul „Cupa Prietenia* pro
gramat la 26 iulie pe traseul 
de la Ciir.pina.

Campionul țării, Ernest Mill
ner, hotărît să recupereze din 
handicapul primelor două eta
pe, cînd a pierdut mult teren 
din cauza unor defecțiuni me
canice, a reușit de data aceas
ta să reducă 5 puncte din di
ferența care-1 despărțea de ac
tualul lider, brașoveanul Ion 
Plugaru, ei acumulind in 3 din 
cele 5 etape ale campionatului 
42 și, respectiv, 59 puncte. 
Principalilor animatori li s-a 
alăturat duminică și cîmpinea- 
nul Gheorghe Oproiu. Deși ne
restabilit complet după acciden
tul suferit la mină, el s-a a- 
flat în permanență în lupta 
pentru un loc pe podium. An
trenorul principal al lotului re
prezentativ, maestrul sportului 
Ștefan Chițu, 1-a titularizat pe 
cei 3 alergători din prima echi- 

tigat întilnirea neterminată din 
runda a 3-a la Gabriela Oi- 
teanu.

Clasamentul după 5 runde : 
Mureșan 4 p, Pogoreviei 3*/j p, 
Wise. Brustman 3 p, Porevoz- 
nic, Ionescu, Kantor 2’/a p, Me- 
laeșvili 2 p (2), Olărașu l*/i 
p (1), Olteanu l’/a p, Răducanu 
1 p (1), Grosch 1 p.

5,55 m : ciocan : Litvinov 79,60 
m; 10 000 m: Jones 28:13,67; 
feminin : 200 m : Smallwood
22,88 ; înălțime : Popkova 1,90 
m ; greutate : Isaeva 17,82 m ; 
800 m : Boxer 2:02.14.
• In cadrul concursului atletic 

de la Leicester. Mike Boit 
(Kenya) a cîștigat proba de 
1500 m cu timpul de 3:36,69. iar 
cursa de 100 m plat a revenit 
americanului Willy Gault cu 
timpul de 10,29. Randy Melacoh 
(S.U.A.) a terminat învingător 
la 5 000 m cu timpul de 13:49,39.

După cum s-a mai anunțat, 
echipa României va intilni 
tur-retur formația Bulgariei. 
Iată celelalte partide, stabilite 
prin tragere la sorți : Țara Ga
lilor — Olanda, Irlanda de 
Nord — Irlanda, Islanda — 
Belgia, Anglia — Scoția, Po
lonia — Suedia, Danemarca — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — Nor
vegia, Franța — Luxemburg 
(invingătoarea va intilni R. F. 
Germania), Austria — Italia, 
Malta — Spania, Portugalia — 
Elveția, Grecia — Ungaria, Al
bania — Cipru, Turcia — Iu
goslavia.

în compania echipei locale care 
a repurtat victoria cu 3—0 (2—0) 
• In etapa a 15-a a campionatu
lui Suediei, Halmstadt a învins 
cu 1—0 cunoscuta echipă Norr- 
koeplng, iar Kalmar a cîștigat 
cu 1—0 jocul cu A.I.K. în clasa
ment pe primul loc se află Oes- 
ter 28 p, urmată de Norrkoeping 
20 p și Brage 18 p. • în etapa 
a 30-a a campionatului Argenti
nei, Ferrocarril a învins cu 1—0 
pe Racing, Boca Juniors a între
cut cu 1—0 pe Estudiantes, iar 
River Plate a dispus cu 3—1 de 
Sarmiento. In fruntea clasamen
tului se află Boca Juniors cu 45 
p, urmată de Ferrocarril cu 45 
p si Newell ’s Old Boys cu 35 p.

TENIS 9 In finala turneului de 
la Stuttgart, BjSrn Borg l-a în
trecut CU 1—6. 7—6. 6—2. 6—4 pe 
Ivan Lendl 9 Meciul pentru 
„Cupa Wightman" dintre echipele 
feminine ale S.U.A. și Angliei 
s-a disputat la Chicago șl a fosi 
cîștigat cu scorul de 4—0 de ju
cătoarele americane. In ultima 
partidă, cuplul Andrea Jaeger — 
Pam Shriver a dispus cu 6—1, 

pă de 250 cmc-seniori : E. Miil- 
ner, I. Plugaru șl Gh. Oproiu. 
S-au mai impus atenției Pe- 
trișor Titilencu, Dan Liviu, Ma
rian Dragomir, Toma Dulea, 
Haralambie Pascu, Laszlo To- 
moșvary și alți motocrosiști vi
zați pentru echipajele A și B 
(tineret).

Cele mal populate clase. 73 
Si 50 cmc juniori, au fost mult 
apreciate de cei aproape 10 000 
de spectatori, secția moto Mus
celul Cîmpulung Muscel (antre
nor — Valerică Milea) aliniind 
la start cel mai mare număr 
(6) de viitori performeri. în
trecerile juniorilor de catego
ria I și a Il-a au fost domi
nate de Paul Schmidt și Flo
rian Pop, care, pregătindu-șl 
temeinic micile mașini sub în
drumarea atentă a foștilor mo- 
tocicliști Constantin Goran și, 
respectiv, Dumitru Pop, au 
mers nînă în prezent din vic
torie în victorie, ei fiind pro
movați în Iotul reprezentativ.

CLASAMENTELE ETAPEI ; 
250 cmc seniori — 1. E. Miil- 
ner (Torpedo Zămești) 22 p, 
2. I. Plugaru (St. r. Brașov) 17 
p, 3. Gh. Oproiu (Poiana Cîm- 
pina) 16 p, 4. P. Titilencu 
(Torpedo) 13 p, 5. I. Mărgărit 
(Fi.-Aut. Moreni) 12 p, 6. D. 
Liviu (Poiana) 12 p ; 125 emo 
— 1. H. Pascu (Loc. Ploiești) 
17 p, 2. L. Tomoșvary (I.R.A. 
Tg. Mureș) 15 p, 3. V. Poenaru 
(Fl.-Aut. Moreni) 14 p, 4. D. 
Andrei (Electro Sf. Gheorghe) 
11 p, 5. Al. Ilieș (Torpedo) 10 
p, 6. M. Vlad (Muscelul Cîmpu
lung) 8 p ; 75 cmc — 1. P. 
Schmidt (Poiana) 22 p, 2. SL 
Csorbasl (I.R.A. Tg. Mureș) 17 
p. 3. G. Florea (Muscelul 
Cîmpulung) 15 p ; 50 cmc — 
1. FI. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
22 p, 2. B. Ilieș (Torpedo) 16 
D. 3. V. Carabăț (Torpedo) 14 p.

Troian IOANIȚESCU

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

LA COMPETIȚIA DE JLjO 
DE LA GDANSK

VARȘOVIA, 20 (Agerpres).’ 
— La Gdansk a început un 
turneu internațional de judo 
ce reunește 114 concurentl din 
10 țări. La categoria 65 kg 
pa primul loc s-a clasat Ja
nusz Pawlowski (Polonia), ur
mat de Ilie Șerban (România) 
si Csaba Horvath (Ungaria). La 
categoria 60 kg a cîștigat ita
lianul Ugo Fontana.
LA TURNEUL DE ȘAH DE LA 

BADEN BADEN
MUNCIIEN, 20 (Agerpres). — 

în runda a 10-a a turneului 
do șah de la Baden Baden, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu Otto 
Borick (R.F.G.), rezultat ce a 
fost consemnat și în partidele 
Bastian — Ribli și Kessler — 
Unzicker. Restul partidelor s-au 
Întrerupt. în clasament se 
menține lider Ribli cu 8 p, 
urmat de Miles 7*/i p (1). Kor- 
cinoi 6 p (1), Florin Gheor
ghiu 6 p, Bastian 5% p, Hort, 
Ivkov. Firnian 5 p (1). Unzic
ker 5 d etc.

6—3 de perechea Anne Hobbs — 
Jo Durie. 9 In orașul Le Tou- 
quet au luat sfîrșlt meciurile 
competiției feminine pentru echi
pe (tineret) dotată cu „Cupa An
nie Solsbault". In finală, echipa 
Olandei a învins cu 2—0 selecțio
nata U.R.S.S. Locul trei a reve
nit echipei Franței învingătoare 
cu 2—1 în jocul cu reprezenta
tiva Australie! 9 Turneul femi
nin de la Kltzbuehel (Austria), 
a fost cîștigat de jucătoarea vest- 
germană Claudia Kohde, care a 
învins-o în finală cu 7—5, 7—6
Pe compatrioata sa Sylvia Ha- 
nika 9 In semifinalele turneului 
de la Chestnut Hill, Gildmelster 
(Chile) l-a eliminat cu 6—3, 6—1 
pe francezul Bernard Fritz, iar 
argentinianul Jose Luis Clerc a 
cîștigat cu 7—5, 6—0 în fața ame
ricanului Teltscher.

Tir 9 La Moscova au conti
nuat campionatele europene da 
tir la arme de ■ vînătoare. Proba 
feminină de . skeet a revenit țin- 
tașei sovietice Larisa Gurevicl cu 
141 puncte, urmată de Bianca 
Hansberg (Italia) șl Svetlana Ikl- 
mova (U.R.S.S.) — 139 puncte.



Un numitor comun pentru reprezentantele noastre in cupele europene:

DESCHIDEREA UNEI „PlRTII" FAVORABILE
ÎNTR-UN SEZON DE TOAMNĂ PLIN DE

„Febra" tragerilor la sorti in 
cupele europene a trecut. Acum 
te judecă la rece, dincolo de 
optimismul exagerat („Sortii au 
fost excelenti, ne calificăm In 
grup !“) sau de scepticismul 
răutăcios („Numai Argeșul are 
șanse !“). La ora actuală, când 
ne cunoaștem adversarii, nu- se 
mai pune problema cum au fost 
sortii. Ci cum trebuie tratate 
cele patru jocuri. Cu deplină 
seriozitate, eu angajament, cu 
• pregătire capabilă să valori
fice capacitatea reală a repre
zentantelor noastre. La ora ac
tuală. cele patru ambasadoare 
ale fotbalului nostru de club 
au un numitor comun : misiu
nea lor de a deschide o „pîrtie" 
favorabilă într-un sezon de 
toamnă plin de responsabilități, 
toamnă în care se numără... 
realizările.

ECHIPA CAMPIOANĂ, Uni
versitatea Craiova, e hotărîtă 
să joace și la primăvară in 
competiția campioanelor, chiar 
dacă e conștientă — cum de
clara Cornel Stroe, vicepre
ședintele clubului — că. „fot
balul din Grecia a crescut in 
ultimul timp, mai ales in teh
nică de joc. ..Echipa care ■ 
eliminat pe Leeds mal știe că 
F. C. Argeș a „scos" in ultimii 
ani două echipe grecești (pe 
Panathinaikos și pe A.E.K.). 
iar Sportul studențesc a trecut 
chiar de Olympiakos Pireu. Cra- 
iovenii sînt favorit!, desigur, 
fnsă la Pireu puține echipe au 
Învins și antrenorul Gorski va 
căuta să valorifice avantajul 
„terenului care arde". Tocmai 
pentru că au prima șansă, stu
denții trebuie să joace Ia eota 
maximă, mai ales că partida 
de la Craiovâ va fi susținută 
de internaționalii olteni exact 
eu o săniămină Înaintea lnt.il- 
nirii cu Ungaria, scoasă din ul

TREI „INTERNAȚIONALE" 
LA HUNEDOARA

După o săptămînă petrecută chipe de peste hotare. La 26
la Poiana Brașov — pregătirile 
la munte se încheie sîmbătă — 
Corvinul va reveni acasă pen
tru a finisa... startul ta cam
pionat Hunedorenii au un pro
gram de jocuri intensiv, pe 
parcursul perioadei 26 iulie — 
2 august. Toate jocurile vor fi 
susținute în compania unor e-

MECIURI 
AMICALE

în ultimele sile echipele fl-au 
Intensificat pregătirile în vederea 
noului sezon competițional, bus- 
ținînd șl partide amicale, de ve
rificare. Iată cîteva relatări trans
mise de corespondenții noștri :

• F.C.M. BRAȘOV — U .T.
ARAD 2—0 (1—0). Golurile au
fost realizate de Șulea (min. 27) 
și Gherghe (min. 69). Partida a 
avut loc vineri. (C. Gruia).

• ARMATURA ZALAU — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—3 (1—3).
Autorii golurilor : D. Crișan
(min. 30), Păscuță (min. 74), res
pectiv Vlad (min. 10), D. Geor
gescu (min. 38) și Augustin (min. 
40). (N. Danciu).

9 S. C. BACAU — COMBINA
TA LETEA — PARTIZANUL BA- 
CAU 5—1 (2—0). Au înscris :
Șoiman, Penov, Antohi, Botez, 
Gheoane, respectiv Tocilă. (Ilie 
Ian cu).

• CHIMIA RM. VÎLCEA —
F. C. CONSTANȚA 0—1 (0—0).
Unicul gol a fost marcat de Pet- 
cu (min. 79). (P. Geornoiu).

« UNIVERSITATEA CRAIO
VA — F.C. ARGEȘ 4—4 (3—1).
Meciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiază la Bușteni. Au înscris : 
Donose (min. 15), Irimescu (min. 
20 din 11 m, min. 25 și min. 71 
din 11 m) pentru Univ., Nica 
(min. 21 și 66) și Radu II (min. 
68 din 11 m și min. 78). (V.
Zbarcea).

• OLTUL SF. GHEORGHE —
U. T. ARAD 1-5 (1-1). Parti
da a avut loc duminică. Autorii 
golurilor : Barbu (min. 43), res
pectiv Schiopu (min. 41 și 82), 
Cura (min. 84 și 87) și Vuia (min. 
8S). (Gh. Brlotă). 

timul turneu final al campio
natului european de... Grecia. 
Semn că uvertura craioveanăse 
cere și ea o repetiție generală 
pentru examenul din prelimina
riile campionatului mondial.

ÎN CUPA U.E.F.A., Dinamo 
șl F. C. Argeș In fata unor 
adversari opuși fundamental ca 
valoare. Pentru că. orice s-ar 
spune, Intre Levski-Spartak 
Sofia șl Apoel Nicosia este o 
mare diferență. Dinamo are, 
deci, un meci dificil. Are insă 
și posibilitatea unei revanșe 
pentru nereușitele unor forma
ții românești In cupele euro
pene In fata echipelor bulgare. 
Să ne reamintim că Levski- 
Spartak ne-a mai fost adver
sară. tot în Cupa U.E.F.A.. ta 
1972, cînd a pierdut la Cluj, ta 
fața lui „U", cu 4—1, dar s-a 
calificat învingînd la Sofia, in 
prelungiri, cu 5—1 I Să nu ui
tăm însă că Rapid a trecut de 
Trakia Plovdiv, în 1967, semn 
că trebuie să credem și ta ca
lificarea Iul Dinamo. Ca o re
vanșă și, in primul rind, ca o 
confirmare a valorii echipei Di
namo, hotărîtă, cum declara pre
ședintele clubului, Nicoiae Pe- 
triceanu, „să obțină calificarea 
Ia București, calificare posibilă, 
pentru care ne vom pregăti eu 
toată responsabilitatea". Califi
care posibilă, zicem și noi. gîn- 
dindu-ne la experiența Inter
națională a clubului Dinamo 
și (ea un argument), la acel 
meci cu Eintracht Frankfurt, ta 
care dinamoviștii au fost eli
minați în... minutul 93 de ar
bitri și nu de echioa care ti
vea să cîștige după aceea Cu
pa U.E.F.A. !

în privința lui F. C. Argeș, 
nimeni nu-și face griji. Apoel 
Nicosia nu este nici Panathi
naikos și nici A.E.K. Numai că 

iulie, echipa lui Mircea Luces- 
cu șl Rcmus Vlad va juca In 
compania lui Eisenstadt (Aus
tria). Peste trei zile (la 29 iu
lie), formația hunedoreană iși 
va putea verifica potențialul in 
fata echipei Stahl Riesa din 
R.D. Germană. în sfîrșit, în zi
ua de 2 august, Corvinul Iși 
va Încheia ciclul de jocuri in
ternaționale, evoluind ta com
pania echipei iugoslave Zeniea, 
din orașul cu același nume, 
oraș înfrățit cu Hunedoara. 
Acest ultim joc se va disputa 
cu prilejul Împlinirii a 60 de 
ani de la Înființarea clubului 
de fotbal Corvinul.

!ce înseamnă un meci de
I • Didi, Ademir, n. Herrera, Masopust, H. SciiOn, SIvorl. Crapi!, 

| A. Pamscij, despre partidc'e decisive și factorii lor dctcrminanțl 
. • Constatari prețioase pentru pregătirea Jocurilor din toamna

ale cciiipci reprezentative

ICe înseamnă un joc de calificare, l-a 
întrebat, odată, un ziarist pe Didi, celebrul 
as al echipei de ași brazilieni din anii ’58— 
’62 ? „înseamnă totul sau nimic", a răspuns 

I Didi, încercînd să sintetizeze caracterul de- 
I cislv al partidelor de calificare. Pornind de 

la această condiție a meciurilor de califi- 
| care, reiese că trebuie să înțelegem con- 
| juncture cu totul specială a acestei cate- 
1 gorii de meciuri sub toate aspectele sale : 
I pregătire psihică în primul rind, apoi 

tactică, fizică și nu în cele din urmă 
specificul atmosferei din arenă din 
punctul de vedere al formației-gazdă. 
Cu privire la acest din urmă factor, ni 
se pare sugestivă o altă afirmație auto
rizată. După înregistrarea celei mai mari 
surprize din Istoria finalelor cam
pionatelor lumii, victoria Uruguaya
ns asupra marilor vedete braziliene.

I în 1950, pe Maracana, gazetarul care a avut 
Jdeea lansării cupelor europene interclu- 
buri, Gabriel Hanot, l-a întrebat pe uria
șul (și la propriu șl la figurat) Ademir : 

Icine poate pierde un meci decisiv ? „Mai 
Intîî echipa", a fost de părere Ademir. Și 
apoi ? Apoi... publicul, a spus mal de
parte faimosul atacant al verzi-galbenilor.

I „Astăzi, mărturisea Ademir, după ce Schia- 
fino a egalat, cele două sute de mii de su
porteri al noștri din tribune au tăcut.

INe-au transmis parcă teama tor. Jucam fn- 
tr-un Imens stadion plin sl totuși... gol". 
Rolul publicului, cu momentul său de mare 
efect psihic asupra jucătorilor care evolu-

I ează în asemenea cazuri (acasă), este ca

racterizat cum nu se poate mai bine de 
internaționalul brazilian.

„Spectatorii care iși pierd răbdarea și 
devin, în mod zgomotos, nemulțumiți trec, 
In fapt, de partea echipei adversă" observa, 
cu ani în urmă, Helenio Herrera. Tot la 
capitolul ..public", unul dintre cei mai 
buni fotbaliști cehoslovaci, Masopust, afir
ma : „Spectatorii generoși în încurajări și, 
mai cu seamă, neclintițî în atitudinea lor, 
indiferent de cursul meciului, ne-au purtat

adesea spre victorie".
Pentru partidele cu caracter decisiv, cum 

sînt cele de calificare, pregătirea psihică 
este determinantă. „Echipa care se prezintă 
In teren cu cit mai puțină forță cheltuită 
emoțional în orele dinaintea partidei intră 
cu un gol avantaj în meci", este de părere 
Helmuth Schbn, fostul selecționer al repre
zentativei vest-germane. Cum se poate e- 
vita această păgubitoare cheltuire emoțio
nală Înaintea startului ?, a fost întrebat, 
tot el, mai departe. „Starea de concentrare, 
absolut necesară, nu trebuie să se trans
forme într-o stare de panică, de emoție 
profundă. Aici, sigur, roîu! antrenorilor e 
primordial. Ei trebuie să vegheze ca gru
pul de jucători să fie Izolat de Influențele 
nefaste, de vizite Inoportune, de agitații 
dăunătoare. Ei trebuie să știe să-1 mena-

RESPONSABILITĂȚI
președintele clubului piteștean, 
Ion Barbu, este foarte realist: 
„Cel mai greu adversar pen
tru echipa noastră... sîntem noi 
înșine 1 Adică, na trebuie să 
subapreciem adversarul, cit dc 
neînsemnat ar fi el, pentru că 
s-au văzut „minuni" și în cu
pele europene. Chiar în ediția 
trecută, cînd celebra Notting
ham a fost eliminată de 
Ț.S.K.A. Sofia. Nu avem voie 
să ne jucăm eu calificarea, 
pentru că nu ne-ar ierta ni
meni dacă am rata turul II, ac
cesibil pentru cei mai multi din 
momentul tragerii Ia sorti !“

ÎN CUPA CUPELOR, echipa 
care a eliminat anul trecut, 
răsunător ne Celtic. ..Poli" Ti
mișoara. are de susținut un 
baraj pentru a intra în turul I. 
Meci preliminar greu, cu F. C. 
Lokomotive Leipzig. Memoria 
cronicarului readuce în discuție 
anul 1963, cînd. în Cupa ora
șelor tîrguri. Petrolul Ploiești 
trecea în turul II. învingînd in 
al treilea meci, la Budaoesta. 
pe... S.C. Leipzig. „Poli" de as
tăzi naște neliniști suporterilor 
săi datorită finalului de se
zon și acelui 0—6 din finala 
Cupei. Dar tocmai de aceea e- 
chipa timișoreană va face to
tul — și trebuie să facă totul ! 
— pentru a se trezi. Vicepre
ședintele clubului. Gh. Ivan, 
mizează pe „experiența inter
națională căpătată de „Poli" 
in ultimul an. cînd a intilnit, 
in afara Iui Celtic, formații din 
Spania și Italia" și crede în 
renașterea echipei. Vrem să 
credem și noi, împreună cu toti 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră. Este nevoie însă de o 
grabnică strîngere a rîndurilor 
in cadrul echipei bănățene, de 
muncă susținută, fără capricii, 
de crearea unei unităti sufle
tești capabile să valorifice va
lențele Iotului. Si motivația po
sibilei reintilniri cu fotbalul 
insular, cu Swansea, in primul 
tur. poate activiza unitatea de 
acțiune a lui „,Poli“.

La ora actuală nu discutăm 
dacă sortii au fost sau nu ge
neroși cu formațiile noastre. A- 
cum. problema principală este 
PREGĂTIREA CU MAXIMĂ 
RESPONSABILITATE A CE
LOR PATRU MECIURI — 
PROLOGUL UNUI SEZON IN
TERNAȚIONAL DE LA CARE 
AȘTEPTĂM ÎMPLINIRI. DE 
ACEEA. TREBUIE PREGĂTI
TE CU TOATĂ ATENȚIA ME
CIURILE DIN CUPELE EURO
PENE CORELÎNDU-LE CU O- 
BIECTIVELE MAJORE ALE E- 
CHIPEI NAȚIONALE I

Mirceo M. IONESCU

Marginalii la ediția 1980-81 a Diviziei „A“

CAMPIONATUL VĂZUT
PRIN PRISMA DISCIPLINEI

Pe lingă celelalte clasamen
te care se alcătuiesc la sfârși
tul fiecărui campionat, vizind 
punctajul general, cel al punc
telor Înscrise acasă sau in de 
plasare, al golgeterilor. al no
telor obținute de jucători sau 
de arbitri etc., etc. — compe
tiția fotbalistică ne permite să 
alcătuim și un alt gen de cla
sament în care laurii i se cu
vin nu celui situat ne primul 
loc, ci aceluia pe care îl găsim 
în... urma tuturor. Este vorba 
de CLASAMENTUL INDISCI
PLINEI. in care, firește este 
bine să nu fii în primele rin- 
duri. ci cit mal la urmă, dată 
nu chiar — ceea ce ar fi ideal 
— să nu figurezi deloc într-un 
astfel de clasament. Din pă
cate, o astfel de performantă 
este mai greu de realizat, dar. 
oricum, un asemenea clasament 
n„ arată eficienta (sau Inefi
cienta) muncii educative în 
unitățile sportive respecți re. 
modul cum s-a muncit in a- 
ecastă direcție, modul in Lare 
conducătorii de echine. antre
norii și, evident, jucătorii au 
înțeles noțiunea de sportivitate, 
felul cum i-au privit ne adver
sari. cum au respectat ei regu
lamentul de joc. si pe cel <le 
organizare a activității fotbalis
tice.

Dar să lăsăm să vorbească 
cifrele, de necontestat prin pre
cizia șl semnificația lor. Ne 
vom referi. în primul rind. Ia 
secțiile și cluburile de fotbal 
sancționate pentru deficiențe în 
organizarea partidelor oficiale, 
deficiente care au dus la crea
rea unui climat nefavorabil pe 
stadion, la Incidente. Este su
părător faptul că tocmai echi
pa campioană. Universitatea 
Craiova, se află De primul loc 
și în ceea ce privește lipsurile 
organizatorice. Ea a fost sanc
ționată cu avertisment si .10 000 
lei amendă. Pe aceeași listă ta- 
tîlnim echinele Corvinul Hune
doara si F.C. Olt (avertisment 
și cite 5 000 lei amendă). Snor- 
tul studențesc (avertisment și 
3 000 lei amendă). Jiul Petro
șani (avertisment și 1 000 lei 
amendă) și F.C. Argeș (aver
tisment).

Asemenea situații sînt cu 
totul nedorite, MAI ALES 
CÎND E VORBA. DE PRIMUL 
EȘALON FOTBALISTIC. Co 
misia centrală de competiții și 
disciplină, trebuie rit spunem 
a operat cu oarecare INDUL
GENȚĂ în aplicarea sancțiuni
lor de mal sus. De fapt, clubu
rile citate nu au tăcut decii să 
plătească oalele sparte de pro
priii lor suporteri, care prin 
manifestările lor in loc să-si 

ajute echipa favorită i-a creat 
necazuri punind-o in fata unor 
sancțiuni morale si materiale.

în cursul campionatului s -au 
dat 79 de etape de suspen
dare si 5 avertismente la 39 de 
jucători. „Liderul" este A S A 
Tg. Mureș cu 15 etane si un 
avertisment, aplicate la 6 iucă- 
tori. Cifrele oficiale arată că 
pe locurile următoare s-au 
..clasat" Corvinul Hunedoara — 
11 etape + un avertisment (7 
jucători). Jiul — 8 etape (3 ju
cători). Progresul-Vulcan, 1 z- 
etape + un avertisment (4 1u 
cători) Sportul studențesc, 6 
etape + un avertisment (3 ju
cători). Steaua. 6 etane l! ju
cătorii. F.C.M. Galafi. 5 eta
pe (2 jucători) etc., etc.

Dacă ProgresuI-Vul-an și cei 
care îndrăgesc această echipă 
au toate motivele să se bucure 
că formația din dr. Stalccvici 
a scăpat ..pe potou" de retro
gradare, în schimb trebuie sa 
le dea de gîndit faptul că iu 
cătorii lor au avut multe aba
teri de la regulamentul de icc. 
lucru ilustrat de cele 40 de 
cartonașe galbene primite ta 
campionat, o cifră care le Con
feră PRIMUL LOC. desigur de 
neinvidiat. Este supărător fap
tul că nervozitatea si-a făcut 
loc și în rîndurilp uno- -chino 
valoroase cum sînt Universi
tatea Craiova și Corvinul llu 
nedoara. ai căror jucători au 
primit și ei un număr ma/s d^ 
cartonașe galbene : cite 36 i Nu 
pot rămîne indiferente la arest 
capitol nici echipe’e F.C.M. 
Galați (36 cartonașe galbenei 
Sportul studențesc <31). S. C. 
Bacău (34), F.C.M. Brașov 
(31) etc., etc. mai ales. că. 
după cum se știe, la un mo
ment dat earionașele ca'benn 
se transformă în etane de sus ■ 
pendare. Si cine e în oazută ? 
FORMAȚIA IN CAUZĂ..
Cifrele de mai. sus nu au 

doar un caracter statistic im 
plinind curiozitatea unora 
a altora. Dacă nu au această 
evidentă — deși ar trebui s-0 
aibă — secțiile de fotbal, an 
trenorii si jucătorii ar trebui 
să reflecteze asupra datelor do 
mai sus, ACUM CÎND SE A • 
PROPIE NOUL SEZON 'FOT
BALISTIC. CARE E NECESAR 
SA FIE PREGĂTIT SUR TOA
TE ASPECTELE. INCLUSIV 
CEL AL DISCIPLINEI.

Numai astfel vor putea echi
pele să servească mai bine
cauza fotbalului croindu-și
drum sigur spre o comportare 
rit mai bună ta nou! cam
pionat.

lack BERARIU
Pompiliu V1NTILA

CALIFICARE? 1 

jeze pe cel care trăiesc lnten9 orele din- | 
alntea marilor partide și să-i aducă la un 
grad de concentrare util pe jucătorii care i 
ajung la stări de indiferență chiar în preaj- | 
ma unor asemenea partide. In echipa noas- | 
tră, de pildă, nu aveam, nici o grijă pentru 
Gerd Mfiller. El aștepta într-o stare de i 
mare echilibru sufletesc orice meci. Mai I 
greu era cu Vogts. Ei se consuma enorm. I 
Aveam grijă să-1 distragem de la preocu
parea, pentru el direct epuizantă, asupra I 
partidei, In general, însă, principalul este | 
ca lotul de jucători să fie sustras de sub I 
efectele negative ale atmosferei jocului care 
— mai cu seamă în marile orașe în preaj- I 
ma jocurilor cruciale — se simte prin sim- | 
pla străbatere a străzilor". ’

Cînd se termină un meci de calificare ?
Unul dintre șugubății fotbalului, argenti- I 
nianul Sivori, a răspuns după cum îi este I 
felul „La cabine". Alt personaj celebru al • 
arenelor fotbalistice — l-am numit pe ex

perimentatul international olandez | 
Cruyff — afirmă că „într-un meci de | 
calificare niciodată nu este prea de- • 
vreme să crezi în victorie dar nici 
prea tîrziu ca să socotești că ai pier
dut". Sînt snectaculoase partidele cu I 
caracter decisiv ? „Pot fi și frumoase | 
asemenea meciuri, crede Alf Ramsey, o- 

rnul care a dus Anglia la titlul mondial dar i 
de regulă ele nu sînt prea spectaculoase. Tn I 
asemenea partide, important este rezultatul. | 
Dacă pierzi jucînd frumos, nimeni nu te 
laudă. Dar dacă a! învins chiar fără să i 
strălucești, toată lumea e mulțumită". 
Foarte adevărat. Gîndlți-vă la exemple mai | 
îndepărtate și mai apropiate, chiar din 
grupa preliminară a reprezentativei noas- I 
tre. I

Ne-am oprit la subiectul attt de actual I 
pentru fotbalul nostru, JOCURI DE CALI
FICARE. tacerclnd să-l caracterizăm prin I 
opiniile unor celebrități In materie. Am fa- I 
eut-o cu glodul la Importantele Jocuri dm I 
toamnă ale naționalei noastre pentru care 
toți trebuie să ne pregătim.

Eftimie IONESCU *



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A ÎNMÎNAT ÎNALTE DISTINCȚII
Alt REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

PREȘEDINTELUI COMITETULUI INTERNAȚIONAL
OLIMPIC Șl PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI

INTERNAȚIONALE A SPORTULUI UNIVERSITAR
(Urmare din pag. o

„CONSIDER UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI DREPT
CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT SPORTIV AL ANULUI

Luni la amiază, la Centrul de presă al Universiadei, a avui 
Ioc o conferință de presă la care a participat Juan Antonio Sa
maranch. președintele Comitetului Internațional Olimpic, îm
preună cu Primo Nebiolo, președintele Federației Internaționale 
a Sportului Universitar.

Prezent pentru a treia oară 
la București, in 
ani, președintele 
Internațional Olimpic, 
Antonio Samaranch, ne-a acor-

ultimii doi
Comitetului 

Juan

tor, printre prietenii noștri din 
mișcarea sportivă românească. 
Dar, in primul rind, cu satis
facția de a fi asistat la admi
rabilul spectacol prilejuit de

este insă inseparabilă de senti
mentul de onoare simțit la pri
mirea de către președintele 
României, excelența sa domnul 
Nicolae Ceaușescu. In înalta 
distincție românească cu care 
am fost decorat cu acest prilej 
se află prețuirea statului ro
mân nu pentru o persoană, cl 
pentru întreaga mișcare olim
pici. In convorbirea pe care 
am purtat-o, a reieșit sincerul 
interes al președintelui Româ
niei pentru problemele tinere
lor generații, pentru sport ca 
factor social de progres. Aș 
dori să mai adaug că vorbele 
fierbinți adresate participanți- 
lor la Universiadă de 
excelența sa domnul 
Ceaușescu vor stărui 
ranță multă vrme in 
sportivilor studenți.

către 
Nicolae 

cu sigu- 
innniJj

exprimată convingerea că a- 
ceastă mare manifestare a ti
nerelului universitar va consti
tui un real succes, eu efecte 
dintre cele mai pozitive atit în 
domeniul sportului, cît și pen
tru întărirea sentimentelor 
de prietenie dintre tinerii din 
întreaga lume, a luptei lor pen
tru înfăptuirea năzuințelor lor 
de a trăi intr-o lume a păcii, 
înțelegerii și colaborării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat liotărîrca României 
de a-și aduce și pe viitor o 
contribuție activă Ia acțiunile 
organizate de C.I.O. și F.I.S.U. 
și a adresat celor două foruri 
sportive urarea de noi succese 
in realizarea misiunii lor de în
tărire a prieteniei între studen
ții din întreaga lume, intre toți 
tinerii.

La sfîrșitul convorbirii, oas
peții au înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
profund omagiu, 
C.I.O. și F.I.S.U.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă 
dială.

Președintele C.I.O. și pre
ședintele F.I.S.U. au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru găzdui
rea Ia București a Universiadei 
’81 de vară, sub înaltul său pa
tronaj și au exprimat gratitu
dinea pentru condițiile dintre 
cele mai bune care au fost a- 
siguratc tuturor participanților 
la această grandioasă competi
ție sportivă a studenților.

Oaspeții au dat o inaltă a- 
preciere mișcării sportive din 
România, contribuției acesteia 
la dezvoltarea sportului mon
dial și universitar.

A fost relevat, de asemenea, 
rolul care revine Comitetului 
International Olimpic și Fede
rației Internaționale a Sportu
lui Universitar, a sportului in 
general, în cultivarea valorilor 
umane, in educarea sănătoasă 
a tinerei generalii, în întărirea 
prieteniei și colaborării 
toti tinerii din lume, 
toate popoarele.

în timpul convorbirii

5? C?

Aspect de la conferința de presă de luni cu Juan Antonio Sama
ranch, președintele C.I.O., la care a participat și dr. Primo Ne

biolo, președintele F.I.S.U.
dat cu amabilitate interviul 
consemnat in rindurile de față.

dintre 
dintre
a fost

MEMORABILA

UVERTURA

in semn de 
emblemele

desfășurat 
caldă, eor-

— Cu ce impresii 
iați vizita de două 
capitala României 
liste ?

incha- 
zile în 

socia-

— Cu satisfacția de a f. 
din. nou intr-un ora} încinlă-

fi fost

A UNIVERSIADEI

deschiderea Jocurilor Mondiale 
Universitare. Dealtfel, consider 
Universiada de la București 
drept cel mai important eveni
ment sportiv al anului. Cred 
că trebuie să mulțumim po
porului român pentru această 
mare sărbătoare a sportului. Se 
cuvin felicitări organizatorilor 
români și membrilor din con
ducerea F.I.S.U. care au asi
gurat, de pe acum, însemnatul 
succes al Jocurilor studențești 
de la București. Vizita mea

— în luna septembrie va 
’ avea loc Congresul olimpie. 

Ce așteptați de la acest 
înalt forum al mișcării 
sportive mondiale î

— Așteptăm mult de la în
trunirea care va avea loc la 
Baden-Baden. In primul rind, 
un spor de prestigiu pentru 
mișcarea olimpică și mai multă 
unitate. întrebarea dv. îmi pri
lejuiește o nouă apropiere de 
Universiadă. Comitetul Inter
național Olimpic își manifestă 
voința fermă de a stringe re
lațiile cu toate organizațiile 
sportive mondiale; de aceea 
m-am aflat aici, de aceea con
sider foarte importantă Univer
siada. La Baden-Baden ne vom 
întruni cu toate comitetele na
ționale olimpice și cu federa
țiile internaționale, deci cu în
treaga lume sportivă. Dar pu
ma întîlnire de acest fel a a- 
nului a și avut loc aici la 
București, în aceste zile, unde 
am văzut defilind alături mart 
echipe sportive din lumea în
treagă.

Victor BĂNCIULESCU

SPORTIVI DE RENUME MONDIAL
IN PISCINELE j.M.U

Moment emoționant : pe
nultimul schimb al ștafetei, 
atletul floria Toboc, urci 
spre înaltul cupei. (Imaginea 
de sus).

Tineri zvelți, cu priviri 
agere și mișcări abile, rea
lizează o repriză aplaudată 
pentru frumusețea exerciți- 
ilor și sincronismul mișcă
rilor. (Imaginea de la mij
loc).

Mii de tineri și tinere au 
înscris cu trupurile lor pe 
marea scenă a stadionului 
inițiala Universiadei, în timp 
ce pe „ecranul" tribunei a 
doua a apărut globul pă
mântesc. Legătură firească.

CARMEN BUNACIU 

(România)

La 15 septembrie va împlini 
20 de ani. Primul succes din 
cariera sa — medalia de 
bronz, în proba de 200 m 
spate, obținută la campionatele 
europene din 1977. In anul 
următor — locul IV în ace
eași probă la C.M. din Berli
nul Occidental. Două titluri 
de campioană mondială uni
versitară cucerite la Ciudad 
de Mexico, selecția în echipa 
Europei pentru „Cupa Mon
dială" de la Tokio și locul I 
în top-urile europene ale ce
lor mai bune spatiste au mar
cat prezența ei în piscină, în 
1979. La Olimpiada moscovită 
campioana României a fost 
de două ori în apropierea po
diumului, sosind a 4-a atît în 
cursa de 100 m, cît și în cea 
de 200 m spate. 1931 pare să 
fie cel mai bun sezon al îno
tătoarei nr. 1 din țara noas
tră, actualele sale recorduri 
— 62,19 la 100 m și 2:13,26 la 
200 m spate — însemnînd la 
această oră și -cele mai bune 
rezultate mondiale ale anului.

CHEN XIAOXIA 

(R. P. Chineză)

In urmă cu șapte ani, pe 
cînd avea doar 14, tînăra 
sportivă chineză Chen Xiao
xia se apropia timidă de ba
zinul de sărituri, înfiorată 
parcă de salturile de la înăl
țimi în apa albastră. Dar, sub 
îndrumarea unor pricepuți 
tehnicieni, Chen Xiaoxia a 
urcat hotărîtă treptele perfor
manței, astfel că, în scurt 
timp, a început să se afirme 
pe plan național și internațio
nal. Azi, studenta la Institu
tul de educație fizică din 
Canton, Chen Xiaoxia se a- 
flă printre specialistele pro
bei de platformă. Un prim 
mare succes l-a realizat în 
urmă cu doi ani, la Univer
siada de la Mexico, cînd a 
cîștigat titlul de campioană 
la „10 m“, pentru ca la între
cerile „Cupei Mondiale", dis
putate anul acesta, la sfîrșitul 
lunii iunie, tot în capitala 
Mexicului, să depășească 
printr-o evoluție precisă șl de 
înaltă ținută artistică nume
roase candidate la primul loc.

g §

SERGHEÎ FESENKO

(U.R.S.S.)
In egală măsură un specia

list al întrecerilor „delfinilor" 
și al curselor de mixt, cam
pionul olimpic Serghel Fe
senko (22 ani) este incontes
tabil liderul lotului de înotă
tori sovietici. S-a impus pen
tru prima oară într-o compe
tiție de amploare în urmă cu 
trei ani, la C.M. din Berlinul 
Occidental, unde a sosit al 
doilea în cursa de 400 m mixt 
(cu 4:22,29) după Jesse Va
ssallo, recordmanul lumii. Iar 
anul trecut, după ce a obți
nut argintul olimpic în aceea
și probă (4:23,43), a reușit 
splendida performanță de a 
termina învingător în cursa 
de 200 m fluture cu 1:59,76. 
La București, Fesenko porneș
te ca mare favorit, atît la 200 
m fluture, cît și în cele două 
curse (200 m și 400 m) ale 
tetrătloniștilor.

BILL PAULUS 

(S.U.A.)
William (Bill) Paulus este 

primul „delfin" din lume care 
a reușit să parcurgă „suta" 
în mai puțin de 54 de secun
de. In luna aprilie a acestui 
an, în piscina acoperită (50 
m) din Austin, exact unde cu 
un an în urmă suedezul Păr 
Arvidsson (54,15) devenea re
cordman mondial, Paulus a 
făcut o cursă de excepție, 
stopînd cronometrele după 
53,81 sec — nou record al lu
mii I Și astfel, la 20 de ani, 
studentul în medicină Bill 
Paulus a preluat șefia în
„top“-ul delfinilor ; după ce
cu un an înainte fusese al
doilea (cu 54,34), iar în 1979
— al 10-lea, cu 55,42. Pentru 
noul recordman, Universiada 
de la București va reprezenta 
prima mare competiție de 
amploare la care va lua 
Startul.


