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NADIA

întrecerile de ieri ale Universiadei, 
o nouă prestigioasă afirmare 
școlii românești de gimnastică 

COMĂNECI Șl ECHIPA ROMÂNIEI,
a

MEDALII DE AUR!
marc clasă internaționala in spectacolul de Ia Palatul sporturilor• Gimnaste de

• Dispută echilibrată pentru titlul de campioană absolută
Ziua a doua a Jocurilor 

Mondiale Universitare de 
București a fest. din nou.

la
- ___  __  ___ 0

..zi de aur“ pentru gimnastica 
românească. După excepționa
lul succes repurtat luni de bă
ieți. ieri. în fata a peste 7 000 
de spectatori. Nadia Comăncci, 
Dumitri ta Turner. Rodica Dun- 
ca si Emilia Eberle au înscris 
o nouă pagină de aur în isto-

iubitorior gimnasticii, 
exceptional la a ceas - 
ediție a Universiadei, 
confirmare a renu- 

care se bucură gim-

factie a 
un debut 
tă a XI-a 
strălucită 
melui de 
nastica românească în întreaga 
lume.

Deși a avut de înfruntat e- 
chipe foarte puternice (în re
prezentativele Uniunii Sovie
tice si R. P. Chineze evoluau

",

■ Ț •

- * xl •’ • <

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, echipa feminină de 
gimnastică a României. De la stingă la dreapta : Emilia Eberle, 

Rodica Dunca, Dumitrița Turner, Nadia Comăneci
maestre reputate ale gimnasti
cii mondiale. între care Maria 
Filatova. Stela Zaharova 
Zhu Zheng), selecționata 
denteaseă a tării noastre, 
tuită din sportive ale
cărți de vizită cuprind nume-

ria sportului nostru si a gim
nasticii românești, cucerind 
două medalii de aur — în con
cursul pe echipe si la indivi
dual compus —. prin multipla 
noastră campioană. Nadia Co
maneci. Deci, spre marea satis-

sau 
stu- 
alcă- 
căror

Comentariul zilei

START BUN PENTRU „TRICOLORI"
După „intrarea în atmosferă" de luni. Universiada îna

intează, de ieri, cu motoarele în plin. Și — spre bucuria 
noastră — în acest imens angrenai polisportiv. ..tricolorii" 
se află printre protagoniști, luînd un start bun. sugerat din 
Plin de cele patru medalii de aur cucerite 
pe care le considerăm de bun augur pentru 
lung...) al acestei mari competiții.

Din capul locului, un elogiu gimnasticii !
Școala românească în acest sport (despre ___ ____

cu tărie și cu temei si Pînă acum) capătă contururi și mai 
ferme după frumoasa surpriză pe care ne-au oferit-o băieții". 
Cit despre fete, de la care — mărturisim, fără falsă mo
destie — așteptam victoriile de ieri, trebuie să spunem că 
ele ne-au umplut inimile de bucurie nu numai prin per
formantele în sine ci — mai ales — prin maniera în care 
le-au obtinut. prin precizia și gratia evoluțiilor, prin sigu
ranța cu care — aparat după aparat — înaintau spre cea 
mai înaltă treaptă a podiumului.

Felicitări echipei, felicitările cele mai calde Nadiei. aces
tei mari sportive a lumii, care — într-o epocă în care, și 
în sportul de performantă, „planeta se grăbește" (vîrstâ 
marilor campioni scade mereu, stelele strălucesc tot mai 
scurtă vreme) — reușește să fie. cu aceeași superbă seni
nătate. ..regina gimnasticii mondiale" pe care o anunțau 
trompeții „europenelor" din 1975 de la Skien. Ieri, Nadia 
Comăneci a terminat concursul în apoteoză, cu un „sol" de 
nota maximă, care i-a consfințit ultimul mare titlu ce-i lip
sea din palmares : cel de campioană mondială universitară.

Repetăm, „tricolorii" au început bine Universiada.
Aurului masiv de la gimnastică i s-au adăugat două excelente 

medalii de argint, cea a scrimerului Petru Kuki (scontată) 
și cea a atletului fondist Gyorgy Marko (pe care nu-1 ve
deam concurind la podium, dar care se anunță un demn

Radu URZICEANU

pînă acum si 
drumul (încă

care vorbeam

(Continuare în pag. a 3-a)

roase medalii olimpice si mon
diale de aur, argint si bronz. 
Si-a mobilizat întregul poten
tial valorie, a prezentat exer
ciții de inaltă tinută tehnică 
si artistică, repurtînd o victo
rie netă în disputa ne echipe. 
La individual, titlul de campi
oană absolută a revenit primei 
favorite a concursului, studenta 
bucuresteancă Nadia Comăneci. 
care adaugă astfel — după 
Skien. Montreal. Praga. Stras
bourg. Copenhaga. Fort Worth 
si Moscova — un nou trofeu de 
aur excepționalului său palma
res. Capitala patriei noastre, o- 
rasul București, orașul celei de 
a XI-a ediții a Universiadei, 
va deveni, asa cum era firesc 
dealtfel 
pentru 
sportivă 
te care

N-a fost deloc un 
ușor pentru multipla 
campioană, pentru că ea avea 
adversare puternice. în primul 
find. în colegele sale de echi
pă. Emilia Ebcrle, Rodica 
Dunca, Dumitrita Turner. Erau 
apoi Stela Zaharova si Maria 
Filatova, precum si gimnastele 
din R .P. Chineză. La prima sa 
Universiadă, pe care . îsi dorea 
atît de mult s-o cîstige. Nadia 
avea un singur obiectiv — lo
cul I. Dorind nu numai să ob
țină victoria, dar să si prezinte 
exerciții noi. considerabil în
greuiate si la un nivel tehnic 
cit mai ridicat. Nadia a avut 
ieri neșansa să si rateze. A- 
ceasta s-a întimplat la bîrnă. 
în penultimul schimb, dar mo
dul în care ea a trecut peste 
acest obstacol neprevăzut, dir- 
zenia. hotărîrea. fermitatea cu 
care a reluat bătălia, finalul 
exceptional de la sol dimensio
nează la adevărata valoare vir
tuozitatea Si forța Nadiei Co
măneci. Cu această medalie de 
aur. cucerită la București. în 
fata propriilor spectatori care 
i-au făcut atitea dovezi de 
simpatie si admirație. Nadia 
Comăneci a obtinut. practic, ti
tlurile supreme în toate marile 
competiții organizate în ultimii 
ani de sau sub egida Federației 
Internationale de gimnastică.

un oraș de referință 
excepționala carieră 

a acestei mari gimnas- 
este Nadia Comăneci.

concurs 
noastră

Nadîa Comănecl salută publicul, care o aplaudă pentru noua 
sa performantă

Coniăneci. deși a condus In' 
cea mai mare parte a întrece
rii. a fost „urmărită" pas ca 
pas în primul rînd de Emilia 
Eberle apoi de Rodica Dunca

Cronici si comentarii de
Constantin MACOVE1, Elena 

DOBINCA și Paul IOVAN

A foist un concurs frumos, 
de ridicată valoare tehnică, cu 
multe exerciții aplaudate la 
scenă deschisă de spectatori, un 
concurs cum publicul ar dori 
să vadă cit mai des. Dacă în 
disputa pe echipe selecționata 
studențească a României a luat 
de la primul schimb un avans 
substantial, pe care l-a îm
bunătății apoi de-a lungul în
trecerii. la individual

...... I
Nadia (Continuare în pag. a 8-a)

s

BILANȚUL SPORTIVILOR ROMÂNI
3 MEDALII DUPĂ DOUĂ IILE

La încheierea întrecerilor din primele două zile 
— în disciplinele : gimnastică (feminină și mascu
lină), scrimă, atletism și sărituri în apă 
români au realizat un frumos 
pentru zilele următoare :
4

sportivii
bilanț, încurajator 1

1
1
1
1

medalii
medalie
medalie
medalie

ele
de

de
de

aur (la
argint

argint

gimnastică)
(la scrimă)

(la atletism)
bronz (la gimnastică)

medalie de bronz (la sărituri in apă)
a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Confirmindu-și valoarea in scrima mondială

FLORETISTUL ROMAN PETRU KUKI
A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT

Fazele finale ale probei indi
viduale masculine de floretă 
au debutat marți clupă-amiază 
cu _ . ' _
am consemnat
(10—6) a vicecampionului 
dial, Petru Kuki, în fața 
Groc (Franța), ca și cea a 
pionului olimpic si 
Vladimir' Smirnov (10—5) 
polonezul Robak, în timp ce se 
înregistrau trei surprize : Kotz
mann (R.D.G.) — Omnes (Fran
ța) 10—(5, Pezzini (Franța) — 
Fomenko (U.R.S.S.) L0—9. Diaz 
(Cuba) — Borella (Italia) 10—5. 
Lupta pentru calificarea în fi
nala de 8 devenea tot mai dis
putată, dealtfel această probă a 
floretiștilor avînd pe listele de 
concurs pe cei mai. multi din
tre protagoniștii recentei ediții 
a C.M. Și primii patru calificați 
in această finală au fost Cervl 
(10—3) cu Kotzmann), Pezzini 
(10—4 cu Diaz). Scuri (10—9 cu

eliminările directe în
victoria

care 
netă

mon
tai 

cam- 
mondial 

cu

I

Romankov) și Smirnov (10—5
cu Kuki, după ce reprezentan
tul nostru a condus cu. 5—3). 
Astfel, Kuki pentru a putea a- 
cede în ultimul act al probei 
individuale avea nevoie de vic
torie în asaltul de recalificare 
cu polonezul Bandach, pe care 
a și obtinut-o. conducînd în 
permanență și detașîndu-se net 
în ultima parte, cîștigînd final
mente cu 10—6. în celelalte a- 
salturi 
mankov 
rella — 
Diaz —

Deci, 
opt finalisti de 
Ferrand, inclusiv 
daliati: Smirnov, 
ultimii doi disputindu-și 
direct calificarea pentru asaltu-

Paul SLAVESCU

Ro- 
Bo- 

sl

din recalificări :
— Omnes 10—5.
Kotzmann 10—4 

Robak 10—7. 
prezenți patru din 

la Clermont- 
cei trei me- 
Kuki, Scuri, 

chiar

cel

(Continuare în pag. 4—5)
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MONTREAL, 21 IULIE 1976 
BUCUREȘTI, 21 IULIE 1981.

PUBLICUL NOSTRU IUBEȘTE ATLETISMUL...

Acum cinci ani, la Montreal
— era tot 21 iulie. Nadia Comăneci 
olimpică, în entuziasmul globului întreg, aflat in fața tele
vizoarelor. Ieri, după exact cinci ani, ,,zina de la Montreal" 
cucerește singurul titlu care îi lipsea, nu pentru că ar fi 
ratat pină acum vreo încercare, ci pur și simplu pentru că 
era un copil în anii fn care comentatorii din toate țările 
nu mai găseau superlative pentru „flacăra vie a Olimpia
dei 1976“

Medalia de ieri, mai mult decit o victorie în concurs, e 
o răsplată pentru gimnasta care a dominat detașat ultimii 
șase ani ai gimnasticii mondiale : „fenomenul Comăneci" se 
făcuse simțit la Skien, cu un an inainte de Montreal, con
tribuind din plin la situarea gimnasticii feminine in virful 
transmisiilor televizate.

Atunci, la Montreal, Ludmila Turișceva, marea învinsă, 
spunea imediat după festivitatea de premiere: „în ultimii 
18 ani s-au făcut atîtea progrese în gimnastică, îneît o „bă- 
trînă" ca mine nu mai poate face față ritmului. Sint feri
cită pentru medalia mea de bronz... Deocamdată nu există 
mijloace în stare să o contracareze pe Nadia Comăneci".

De atunci, Nadia a înaintat în ritmul marilor campioni 
de tipul lui Coppi, Brumei sau Borg. Ea continuă să fie și 
astăzi o campioană cu un potențial care, în mod normal, 
e greu de contracarat.

Dar victoria Nadiei nu face decit să sublinieze valoarea 
cvartetului nostru, în care Emilia Eberle a fost, și ea, la 
un pas de titlu, in care Rodica Dunca a fost și ea la înăl
țimea coechipierelor sale, iar Dumitrița Turner a demon
strat un echilibru pe care nici Fort Worth-ul nu părea 
să-l anunțe.

Dacă victoria Nadiei răsplătește „șesenalul" unei stele, 
cea a echipei confirmă progresul general al gimnasticii noas
tre feminine, un progres etalat incomplet, dealtfel, deoa

rece noul „fenomen" Cristina Grigoraș nici nu a putut să 
apară. Și sintem siguri că entuziasmul sălii a vizat și 
acest aspect al unei 'noi victorii de fond a gimnasticii noas
tre, dincolo de imponderabilul unui concurs sau altul.

...Dar pentru că am ajuns la entuziasmul extraordinar al 
sălii, să spunem că meritul gimnastelor e cu atit mai mare, 
eu cit un concurs astăzi are un ritm și o ambianță care cer 
realmente nervi de fier pentru ca tu, mica gimnastă din 
mijlocul covorului sau de pe bîrnă, să reziști tensiunii. Cu 
ani in urmă, un concurs de gimnastică era o întrecere cal
mă, cu o muzică discretă, in care predomina pianul „pe 
viu". Astăzi, numărul decibelilor a crescut. Chiar din pri
mele secunde ale concursului, cascada de sunete „în cinci 
tonuri" pentru solul talentatei Tang Xiao Li a făcut să 
se cutremure sala, 
cum să nu tremuri 
nastică e un mare 
buie să ajungă la 
spectatorul din sală, care privește simultan la patru 
crane" vrînd să cuprindă totul, fără să reușească întot
deauna.

...Acum cinci ani, după neuitatul Montreal, un inginer din 
nașul Nadiei Comăneci spunea : „Vă rog să-i permiteți 
tehnicianului din mine să spună că o iubește pe Nadia 
Comăneci pentru că Nadia e un Năstase în care sălășluiește 
an pic de Borg. Nadia a trudit opt ani ca să adune un 
bob de uraniu, care să-i procure energia fără de care Mon- 
trealul nu ar fi fost cu putință". Intre timp, Nadia a mai 
trudit alți cinci, ceea ce face ca două treimi din viața ei 
să aparțină gimnasticii.

Atunci, în 1976, Nadia prelua curajos ștafeta din mina 
de aur a lui Ilie, care pierdea finala de la Wimbledon în 
fața lui Borg. „Era Comăneci" în gimnastică, despre care 
vorbea BBC-ul în noaptea de 21 spre 22 iulie 1976, înce
pea paralel cu cea a lui Borg in tenis. După exact cinci ani, 
Nadia, ca și Borg, continuă cursa, chiar dacă intre timp 
au apărut doi copii care nu prea știu de glumă. I-am nu
mit pe McEnroe și pe Cristina Grigoraș.

„Era Comăneci" domină, în continuare,

— ce frumoasă coincidență ! 
devenea campioană

Am pășit cu oarecare tea
mă, dimineața, spre uriașul o- 
val de beton al stadionului „23 
August". Știam că pentru a fi 
mare, cu adevărat mare, un 
concurs atletic are nevoie nu 
numai de atleți buni, de per
formanțe valoroase, 
este o bună parte din 
cui unui miting atletic, 
noi, de o bună bucată 
me, publicul nu pă ea 
iubească atletismul. M: ia 
oameni care popula de obicei 
tribunele Stadionului Republicii 
— gazda tradiționala a atletis
mului - i 
putea fi 
atletism*...

Teama a fost 
Chiar dacă noul 
stadion modern, bine utilat, o 
adevărată bijuterie - Iși sem
nează abia acum debutul in 
circuitul marilor competiții in
ternaționale, ne-am si «ții, pe 
„23 August”, ca acasă. 10 900 
de spectatori în prima reuniune 
atletică a Universiadei, Io ca-

aproape 
numită

Cum să mai aterizezi fără vibrație, 
pe bîrnă ? Astăzi, un concurs de glm- 
examen atit pentru sportiva care tre- 
tehnica perfectei izolări, cit și pentru 

„e-

gimnastica...
loan CHIRILA

Tribuna 
farme- 
Or, Io 

de vre- 
sâ mai 

de

că ru mai 
.punlic de

nejustificată, 
amfitrion -

Legătura dintre atlet și public 
se face din ambele sensuri. Se- 
mifondista Doina Melinte una 

din favoritele tribunei.

Din toate, dar nu totul I

SI DESPRE CEI NEVAZUTI
s *
Admirăm frumoasele specta

cole sportive ale Universiadei. 
11 aplaudăm pe primii cîstigă- 
tori de medalii si ne bucurăm 
că. printre ei. se află si repre
zentanții noștri. Sigur, primul 
si marele element al perfor
mantei rămine măiestria așilor 
arenelor. Dar să nu uităm că. 
fără excelente si moderne baze 
sportive, lntruchipînd tot ce 
este mai perfecționat în mate
rie de aparatură si instalații, 
fără pregătirea migăloasă si în
delungată a sălilor, stadioane
lor 3i spectacolul 

performantele 
la cele mai 
de ce astăzi.

piscinelor 
sportiv suferi, 
nu se plasează 
înalte cote. Iată _  _________
dedicăm rubrica noastră celor 
nevăzut! in arene dar prezent! 
Prin munca, priceperea si pa
siunea lor in realizarea frumoa
selor spectacole sportive ale în
trecerii mondiale studențești.

„Bazinul ..23. August". marți 
la amiază. Liniște deplină. Aici 
găsim așteptarea încordată din 
preaima marelui start. Start 
care se va da astăzi. Ce splen
didă înfățișare are acest bazin 
utilat cu cele mai perfecționate 
instalații de cronometrai, cu 
tribune elegante, cu cabine 
pentru arbitri. în fine cu tot 
ceea ce trebuie pentru o între
cere de nivel mondial cum se 
anunță aceasta a Universiadei. 
Carele de reportai ale televi
ziunii sînt pe... locurile de start.

Monitoarele din tribuna Drese! 
asteantă doar sucirea butoane
lor care le vor pune în func
țiune. Bazinul — cu o ană lim
pede precum cristalul — se află 
însă, observăm. în atenția unui 
om care, manevrînd niște cau
ciucuri subțiri, montate pe lungi 
susținătoare, scoate, din cînd în 
cînd — credem noi — probe din 
apă. Dar nu este asa. Felix 
Heitz, maestru al sportului, fost 
campion al natației noastre, pu
rifică. utilizînd acest aparat spe
cial. apa bazinului. El îndepăr
tează printr-un sistem aspira - 
tiv. si ultimele firișoare de ni
sip care s-au mai strecurat prin 
sistemul neiertătoarelor filtre. 
Muncește ore în șir pentru a- 
ceastă treabă : a venit de mai 
multă vreme de la Sibiu pen
tru a pregăti piscina marelui 
concurs. La fel cum au venit 
arbitrii resițeni Vasiie Ionescu, 
Carol Miklo. Oliviu Băcueți. Ca
rol Schulak ; oină ră sosească 
ora concursului au muncit cu tra
gere de inimă, indiferent de ce 
treabă era vorba, ca totul să fie 
pus la punct. Iar Dumitru Miu. 
îngrijitorul grijuliu al bazei, 
mai face un rînd de curățenie 
dalelor dimprejurul piscinei.

...Sala de scrimă, vecină cu 
bazinul marelui complex „23 
August". îti dă. la prima ve
dere. mai repede senzația unei 
hale de aparate electronice. 
Pretutindeni seînteiază .ochii" 
complicatelor sisteme de arbi-

.Visty" setraj. Aparatele 
comportă excelent.

Venind vorba 
ciali si arbitri, 
stiti Pe cine i-am 
tre aceia care asigură desfășu
rarea precisă a concursului 7 
Pe foștii cunoscuti campioni 
Olga Szabo, Maria Vicol, Mihai 
Tiu. Scrima, se zice este o a- 
devărată familie. Nu-1 vorbă 
goală. în sala de la ,.23 Au
gust" vei descoperi toate ge
nerațiile de scrimeri. De la 
fostele glorii ale planșelor, tre- 
cînd pe la cele de astăzi și 
sfîrsind cu micuțele si micuții 
scrimeri care îndeplinesc rigu
ros multe treburi 
aparentă minore.

...Apa unui bazin 
e un lucru esențial, 
cursul care. ieri, a 
mele medalii. 
..face apa“ _ ___ _________
unui maestru al operațiunii. Ion 
Ploies din Sibiu. Din ce a 

combinat-o. de a ieșit perfectă, 
lăudată de concurenti si oficiali, 
fără excepție ? Din sisteme de 
filtre, din curățiri succesive, 
asemenea unui alchimist, a 
aiuns la ..apa ideală" în care 
se aruncă, după măiestre înșu
rubări în aer. să itoarele si să
ritorii. modele de perfecțiune 
fizică.

Cîtiva dintre nevăzutii mari
lor spectacole ale Universiadei...

Eftimie IONESCU

rie 
ei 

văzut

ofi- 
bine. 
prin-

numai în

de sărituri 
Pentru con- 
acordat pri- 

misiunea de a 
a fost încredințată

lificări, alte aproxi nativ 15 000 
intr-o după-amiază in care fi
gurau numai doua 'male, iată 
o frumoasă surpriză, os cit de 
neașteptată pe-atit de plăcută. 
Bucureșteanul, Iubitor și cunos
cător de sport, iubește atletis
mul 25.000 de spectatori 
prima zi de atletism js>e cu 
devărat o performanță..

Iar atmosfera cu care ne 
bișnuisem, din păcate, de cîți- 
va ani buni, s-a schimbat de
odată. Am simțit acel freamăt 
pe care diferite reportaje tele
vizate sau filmate ni l aduc 
îndeobște de pe Bisiet sou Let-

ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

In 
a-

0-

însemnări de reporter
<\\X\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\^
zigrund, pe care ni i au adus 
de la Moscova sau Montreal. 
Tribuna, chiar dacă nu este în 
întregime a atletismului, adu- 
nind laolaltă suporteri de fot
bal sau box, microbist1 ai altor 
discipline, simte și apreciază, 
răsplătește cu aplauze și încu
rajări orice performanță, orice 
tentativă, generozitatea in efori. 
Am văzut oameni - unii a- 
flați, poate, pentru prima dată 
la un concurs de a'ietism - 
scoțînd exclamații admirative în 
fața ușurinței cu care Mei Lat- 
tany aleargă 100 m in 10,19. 
l-am văzut aplaud’ id o pe po- 
liatlonista din Marea B-itanie 
Judy Livermoore cniar șl după 
tentativele nereușite 'o 1 90 m 
la săritura în înălțime
văzut încurajindu-l cu căldură 
pe atleții noștri, pe Doina Me-

I am

linte, pe Pal Palffy seu Ion 
tean, în fiecare probă 
alergare, și bucurindu-se 
toată inima pentru fiecare 
succes sau clasare pintre f'un- 
tași, chiar dacă cursa respec
tivă era o simplă serie, l-am 
văzut încurajîndu-l pe Gyorgy 
Marko la prima lui cursă im
portantă de 10 000 <n r iar me
dalia de argint emerită de tî- 
nărul debutant se Jatarează, în 
bună măsură, și suporiului tri
bunei...

Da, publicul nostru, ne-arn 
recăpătat convingerea făurită cu 
mulți ani în urmă, pe wemea 
„internaționalelor" de farmec 
din Dealul Spirii, publicul nos
tru iubește atletismul. Cînd a- 
fișul este interesant, bucureștea- 
nul este prezent. Legătura din
tre public și atlet se face din 
ambele sensuri. PubLcul vrea 
spectacol de calitate oerfor- 
manțe de valoare. Iar ctletui, 
concurînd in fața "îtorva mii 
de privitori, se simte stimulat, 
este gata să ofere tot ce poa
te, să se autodepășească

Prima zi de atletism din 
„casa nouă" a spo’tului olim
pic numărul 1 a fost o reușită 
deplină. Sportivii ți tribuna 
și-au adus deopotrivă contribu
ția. In zilele următoare, noi ve
dete - printre care celebrități 
de primă linie ale otietismului 
mondial — vor intra In arenă. 
Poate că asistența se •»o du
bla...

...Iar noi nu trebuie să uităm 
învățămintele pe care ni ie-a 
oferit prima zi de otle !sm a 
Universiadei...

Vladimir MORARII

Ol- 
de 
dn

In Satul Universiadei

AUSTRALIAN VREA SĂ ÎNVEJE
DIN EXPERIENȚA ROMANILOR

Sara Simeoni locuiește, si ea 
în „Regie" 1 Ne grăbim deci 
spre U 17, unde este cazat lo
tul italian. Cu toată ora mati
nală însă, marea campioană nu 
se află în cameră. O vom cău
ta mai tîrziu. In vecini, la se
diul delegației noastre, un grup 
de sportivi discută cu „Spor
tul" în fată.

Pleacă la „Progresul" surorile 
Romanov. „Care e Lucia 7" — 
iată o întrebare deloc nefireas
că. dată fiind asemănarea geme
nelor de la Politehnică. La o 
aruncătură de băț de U 18, o 
clădire impresionantă adăpos
tind. între altele, cel mai nou 
oficiu poștal al Capitalei. Orice 
oră ar fi, aici e lume mult* 
Iată-1, spre pildă, pe valeiba ■ 
listul belgian Dirk Vanneste, 
pasionat al filateliei. Sau pe 
atletul mexican Juan Melccio, 
care trimite acasă un teanc de 
ilustrate. Personalul
78 este, așadar solicitat 
plin. Ceea ce nu o nemulțu
mește pe diriginta Gabriela Ur- 
ziceanu, chiar dimpotrivă. S-au 
vinde t, în șase zile, mai bine 
de 30 000 de ilustrate, majori
tatea covîrșitoare cu imagini ale 
Bucureștiului. Aici se efectuea
ză, de fapt, întreaga gamă a 
prestațiilor poștale, de la des
facerea presei românești ți 
străine pînă la efectuarea ori
cărei convorbiri telefonice. Doar 
una dintre dovezile ospitalității 
cu care sînt înconjurați univer
sitarii sportivi ai lumii.

Ieri a fost ziua națională

oficiului
din

a 
Belgiei. Șeful delegației 3eestei 
țări, Fernand Bottelberglis, și 
adjunctul său. Jos Clijsters, 
speră ca rezultatele spoitivilor 
lor să fie la înălțime. spre 
cinstirea evenimentului. „Ori
cum ne simțim minunat in a- 
ceastă zi atît de semnifiet»' 
pentru noi. Ca acasă, aproape 
Meritul fiind, firește, al gazde
lor. Oricare dintre băieții sau 
fetele noastre le-ar stringe mi
na eu bucurie pentru tot ce au 
făcut — splendidă înălțare. P' 
sport și artă, a maselor a fost 
ceremonia dc deschidere I — 
și fac." Un moment deosebit și 
pentru delegația Republicii Fe
derale Germania : la 12,45 a 
fost înălțat drapelul național.

După festivitate, Heinrich Clau
sen. membru al comitetului A- 
sociației generale a sportului 
universitar din R.F.G., se con
fesează : „Sperăm să rcabzăm 
performanțe chiar mai bune 
decit la Universiada din Mexic. 
Bazele sportive bucurestene. 
toarte bine puse la punct, o- 
feră condiții pentru obținerea 
rezultatelor inalte". La fel vor
besc mulți alți oaspeți ai Româ
niei. Iordan Iordanov, condu
cătorul lotului bulgar, iji ex
primă convingerea că cen mai 
importantă competiție sportivă 
a anului constituie de pe aum. 
o reușită.

Forfotă continuă. Unii vin 
de la antrenament și merg in 
cameră (tenismana britanică 
Judy Erskine), alții la cofetărie 
(voleibaliștii noștri Soria Gră
dinara, unul dintre ce. mai 
buni absolvenți ai Institutului 
pedagogic timișorean, Ghrorghe 
Zamfir sau Mihai Slabu. îno 
tătorii Josef Kuf sau Miioriav 
Itolko din Cehoslovacia). Ia 
zhioscurile cu suveniruri (bas
chetbalistul chinez Haa Pen 
Gshan care, la cei 2.16 m. este 

— se pare — cel 
dintre participants 
siadă).

Un fapt inedit : 
„Satului" viitoarelor 
Commonwealth-ului 
1982), David Weîliams. a venit 
să Învețe din experiența româ
nilor. Ne spune doar 
„Sint impresionat !“.

Mulți sînt aceia care 
cunoască și mai bine 
reștiul. Zece sportivi brazilieni 
(ca să luăm un singur exem
plu) au făcut un tur al Capita
lei, oprindu-se la Muzeul Sa
tului și în Parcul Libertății. 
Dacă nu cumva preferă 
troul, pe care nu puțini 
descoperit deja cu plăcere

O căutăm din nou pe Sara 
Simeoni. Celebra atletă este, de 
această dată, în cameră. Dar 
nu avem mai mult nuroc 
acum. Sara s<> odihnește. vi- 
sind, cu siguranță, Ia înălțimi»

mai inalt 
la Univer-

primai ui 
Joc tri ale 

(Brisbane

stlt î

vor să 
Bucu

Me-
1-au

Ceo RAEȚCHI
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sssas ASTĂZI, PRIMELE SPRINTURI IN PISCINA

De astăzi, la bazinul „23 Au
gust" — festivalul înotului stu
dențesc. începe „maratonul" 
campionilor din piscina, con
curs care va satisface și cele 
mai exigente pretenții. Timp 
de opt zile vor urca pe bloc- 
starturi înotători celebri, cam
pioni și recordmani olimpici, 
mondiali sau europeni, veritabile 
staruri ale acestui sport. Și nu 
ne îndoim nici un moment că 
recordurile din tabela alătura 
tă mai au doar citeva ore, poa 
te zile, de trăit.

Ultimele antrenamente ne-au 
arătat că cei mai mulți din
tre marii campioni prezenți la 
această ediție se află în for
mă foarte bună și nu ar fi 
exclus ca pe parcursul între
cerilor să notăm și rezultate 
de excepție. în prim plan va 
fi desigur pasionanta dispută 
dintre sportivii din S.U.A., 
U.R.S.S. și Canada, care pre
zintă loturi complete și omo
gene ca valoare. Dar în mod 
cert, în lupta pentru cele 29 de 
titluri și 87 de medalii un cuvint 
de spus vor avea și înotăto
rii din Australia, Suedia, Ma
rea Britanie, R. F. Germania, 
Janonia, R. P. Chineză. Bra
zilia,

Se
Kris Kirchner

României, In scrii, cu principalii""’iavorițiReprezentanții

In prim-plan, Kris Kirchner (S.U.A.), care va încerca azi să 
înoate 100 m în mai puțin de 50 secunde. Alături de el record

manul mondial al „delfinilor", Bill Paulus (&.U.A.).
la

22 iulie
A

Ungaria și România, 
fac firește pronosticuri.

(S.U.A.) nu poa-

lie Brafield (Canada) 
fete.

Compatrioata noastră Carmen 
Bunaciu are prima șansă,' ală
turi de americancele Sue Walsh 
șl Kim Carlisle în probele de 
spate. La băieți, în schimb, se 
va da o luptă foarte strînsă 
între Clay Britt și Jamie Fow
ler din S.U.A.. Komulo Aran- 
tes și Djan Madruga din Bra
zilia, Vladimir Dolgov (U.R.S.S.). 
Cursele de bras anunță supe
rioritatea sovieticilor Aleksandr 
Fedorovski și Arsen Miskarov,

RECORDURILE UNIVERSIADEI
100
200
400
800 

1500 
4 X 
4 X

100
200
100
200
100
200
200
400

4 X

liber : 
liber : 
liber : 
liber : 
liber :

m 
m 
m 
m 
m
100 m liber : 
200 m liber : 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m
100 m mixt :

spate : 
spate : 
bras : 
bras : 
fluture 
fluture 
mixt : 
mixt :

51,80 Guarducci (It.) 
1:54,08 O’Brien (SUA) 
4:02,17 Hannula (SUA)

15:46,94 Weston (SUA)
3:28,61 SUA
7:36,03 SUA

57,05 Kerry (Australia)
2:05,90 Verraszto (Ung.)

65,17 Smith (Canada)
2:21,13 Tarasov (URSS)

55,37 M. Bottom (SUA)
2:02,81 Kraus (RFG)
4:32,91 Hargitay
3:51,29 SUA

(Ung.)

57,89 Meeuw (RFG)
4:19,53 Glasgow (SUA)
9:04,32 Brooksbank (SUA)
3:53,70 SUA

63,35 BUNACIU (ROM.) 
2:16,20 BUNACIU (ROM.) 
1:14,57 Fleissnerova (Ceh.) 
2:41,00 Fleissnerova (Ceh.)

63,63 Hinderaker (SUA) 
2:19,11 Rapp (SUA) 
2:20, f Glasgow (SUA) 
5:06,65 Buchan (SUA) 
4:22,85 SUA

te rata victoria la „sută" craul, 
sau Aleksandr Caev (U.R.S.S.) 
pe cea de Ia 1 500 m liber. Jill 
Sterkel și Kim Lineham (am
bele din S.U.A.) au posibilități 
de a monopoliza probele de 
craul feminin. Dar surprize pot 
apare de la Andy Schmidt 
(S.U.A.), Graeme 
(Australia), Serghei 
(U.R.S.S.), Brian Koney (S.U.A.) 
sau Djan Madruga (Brazilia) la 
băieți, Barbara Major (S.U.A.), 
Olga Klevakina (U.R.S.S.), Les-

Brewer 
Krasiuk

dar 
sele
Nick Nevid (S.U.A.), Bruce 
Kent (Canada), Wang Lin 
(R. P. Chineză). în probele fe
minine, printre favorite : Lina 
Kaciusite (U.R.S.S.), Liang Wei- 
fen (R. P. Chineză), Patty Wa
ters și Anne Tweedy (ambele 
din S.U.A.). Angelika Knipping 
(R.F.G.), cărora li se poate a- 
dăuaa — dacă va realiza noi 
recorduri — românca Brigitte 
Prass. Este greu de întrevăzut

nu trebuiesc neglijate șan- 
lui Peter Lang (R.F.G.), 

: Ne vid (S.U.A.), ~
(Canada)

cine îi poate învinge pe Ser- 
ghei Fesenko (200 m), Jill Stcr- 
kel și Kim Lineham în pro
bele delfinilor. în schimb, cursa 
masculină pe distanța de 100 
m promite un regal, Bill Pau
lus (S.U.A.) și Păr Arvidsson 
(Suedia) fiind angajați de mai 
multă vreme intr-un pasionant 
duel, la capătul căruia ar pu
tea să cadă, acum recordul lu
mii.

în fine, pentru probele tc- 
tratlonului 
din partea 
Fesenko, 
(S.U.A.), 
Miloslav 
la băieți, 
Tweedy, 
(Bulgaria), Malgorzata Kozycka 
(Polonia) sau May urni Yoko- 
yama (S.U.A.), la fete.

Astăzi se vor decerna pri
mele titluri la 100 m bras. Re
prezentanta noastră Brigitte 
Prass va concura într-o serie 
alături de Broadbent (Anglia), 
Seller (R.F.G.), Liang Weifen 
(R. P. Chineză), Tuttle (S.U.A.) 
și Fleissnerova (Cehoslovacia), • 
campioana de la ediția prece
dentă. Totodată vor avea loc și 
serii la 100 m liber. Flavius 
Vișan va 
(S.U.A.), <
Maasdjik 
(Australia), 
țescu cu 
Arvidsson 
(Brazilia) 
Irinel Pănulcscu 
adversare, pe aceeași 
pe Sterkel (S.U.A.), 
(Bulgaria). Stephan și

candidaturi ferme 
aceluiași Scrghei 

a lui Kelly Kives 
Csaba Sos (Ungaria, 
Rolko (Cehoslovacia) 
Olga Klcvakina, Anne 

Sonia Dangalakova

înota cu Kirchner 
Carpentier (Franța), 

(Olanda), Morgan 
. iar Zeno _Qn£i- 
Krasiuk
(Suedia),

și Furer
va

(U.R.S.S.), 
Menezes 
(Elveția), 
avea ca 

I distanță, 
Cinkova 

___ _____ _ ;i Amoric 
(Franța). H. John (R.F.G.).

Adrian VASILIU

START BUN PENTRU
(Urmare din pag. I)

urmaș al lui Floroiu). Surpri
zele plăcute de ieri (două me
dalii de bronz) rie-au venit și 
din partea Dumitriței Turner, 
dar și de la un sport mai rar 
înscris pe lista performanțelor 
românești, săriturile în apă; 
Ruxandra Ilociotă cucerește un 
bronz pe care nu

. avut din 1961, tot 
niversiadă (Emilia 
lescu), la Sofia.

După două zile, 
dalii pentru România.

Sînt șanse reale 
cern recordurile 
lor anterioare (13 
1979; 35 medalii 
1977), mai ales că 
lelalte sporturi studenții

l-am mai 
de Ia o U- 
Lupu-Negu-

deci 8 mc-

să ne între- 
Universiade- 
de aur 
în total 
în toate ce-

„tri-

în 
în

W 
colori" merg bine. Și, în plus, 
pentru că unele ramuri, care 
ne-au rămas datoare anul tre
cut, la Jocurile Olimpice, 
prilejul unei reabilitări, 
care au promis-o și — sperăm 
— nu vor pierde prilejul să o 
obțină...

Să mai reținem, din întrece
rile de ieri, frumusețea con
cursului atletic (10 000 de spec
tatori dimineața, la calificări, 
lucru care l-a impresionat pe 
președintele federației interna
ționale). mersul sigur spre fazele 
superioare al echipelor noastre 
de volei, baschet și polo, sigu
ranța cu care luptătorii români 
urcă spre finale. Și să-i aplau
dăm (cum au făcut-o cu dăr
nicie, în arenă, și spectatorii) 
pe ceilalți campioni ai zilei, at
letul american Mike Carter, at-

,TRICOLORI“

au 
pe

letul sovietic Toomas Turb, să- 
ritoarea in apă Li Yihua din 
R.P. Chineză, scrimerul sovietic 
Vladimir Smirnov.

De azi, pulsul Universiadei 
va crește.

Intră în arenă si înotul.
Cu aceasta, avem în 

prima zi de concurs in 
toate cele zece sporturi 
program se află „în arenă". 
O dorim Ia fel de frumoasă ca 
cea de ieri, la fel de fructuoa
să pentru „tricolori", ca și pen
tru creșterea prestigiului spor
tului universitar mondial, la 
fel de rodnică ia contribuția Ia 
atingerea celuilalt obiectiv ma
jor al Universiadei, mai buna 
cunoaștere între tinerii veniți 
la București din toate colțurile 
lumii, legarea dc noi prietenii, 
afirmarea marilor idealuri de 
înțelegere, de colaborare și 
pace ale tineretului lumii.

față 
care 
din

Ora 10 — înot, seriile probei de 100 m liber (b) ; ora 10,30 
— volei masculin : Italia — Bulgaria, alternativ cu lupte 
greco-romane ; ora 17 — gimnastică masculin, finalele pe 
aparate la sol. cal și inele ; ora 18,30 — înot, finalele la 100 
m bras (b+f) ; ora 19 — atletism finale, alternativ cu gim
nastică masculină, finalele Ia paralele si bară ; ora 20,20 — 
atletism, ultimele finale ale zilei ; ora 22,30 — rezumatul 
zilei.

ora 7 : principalele rezultate ale zilei precedente Șl pro
gramul zilei curente ; de la ora 11 : transmisii directe al
ternative de la lupte greco-romane, înot, atletism, polo, bas
chet. volei, gimnastică și scrimă; de la ora 22.30 : in cadrul 
radioprogramulul „O zi intr-o oră" rubrica sport consa
crată Universiadei.

„TRICOLORII" ÎN ÎNTRECERI, azi
ATLETISM

Femei : 400 m — Niculina Lazarciuc și Elena Tărîță ; 1500 m 
— Doina Mellnte și Maria Radu, 100 mg — Mihaela Stoica și 
Ilona Dumltrașcu ; suliță — Corina Girbea j heptatlon — Corina 
Țifrca și Coculeana Oltean.

Băieți : 1500 m —----- "* "
Pal Palffy ; 3000 m obstacole 
triplusalt — Adrian Ghioroaie 
Zamfirache și Ștefan ~
BASCHET

România — Anglia 
Iugoslavia (f) la sala 
GIMNASTICĂ

In concursul pe aparate, masculin : Kurt Szllier la cal, pa
ralele șl bară ; Emilian Nicula la sol, Inele, paralele șl bară ; 
Dan Odorhean la sol și sărituri ; Romulus Bucuroiu la cal, Inele 
șl sărituri.
ÎNOT

Femei : Irinel Pănulcscu șl Carmen Alexe — 100 m liber ; Bri
gitte Prass și Christine Seidl — 100 m bras.

Bărbați : Flavius Vișan și Zeno Oprițescu — 100 m liber ; Io
nel Luca șl Luls Soptcreanu — 100 m bras.
LUPTE

Nicu Gingă (52 kg), Ion Păun (62 kg), Gheorghe Clobotaru (74 
kg), Iile Matei (90 kg), Victor Dolipschi (+100 kg) — meciuri în 
cadrul grupelor ; Constantin Alexandru (48 kg), Nicolae - — 
(57 kg), ștefan Rusu (68 kg), Ion Draica (82 kg), Vaslle 
(100 kg) — meciuri în turneul final.
POLO

România — Ungaria la bazinul Dlnamo, ora 19,30.
SĂRITURI

Alexandru Bagiu șl Doru Nedelcu la trambulină 
SCRIMĂ

Ioan Pop, Cornel Marin, Marin Mustață în grupe eliminatorii 
la sabie ;

Aurora Dan, Marcela Moldovan, Csila Ruparcsics în eliminări 
directe și recalificări la floretă.
TENIS

Florin Segărceanu — Hendrix (Belgia) și Andrei Dîrzu — M. 
Doumbia (Senegal) la simplu ; Virginia Ruzici, Florența Mihai — 
Kim Soo Dk, " 
Ruzici, Florin 
dublu mixt.
VOLEI

România —
R.P. Chineză

Nicolae Onescu ; 110 mg — Ion Oltean și 
— Nicolae Voicu și Dan Betinl ; 
șl Bedros Bedrosian ; disc — Ion

Karpoș.

(m) la 
Rapid, ora 18.

sala Rapid, ora 20 ; România

Zamfir
Andrei

3 m.

Sim Soon Ho (Coreea de Sud) la dublu ; Virginia 
Segărceanu — J. Erskine, W. Gowans (Anglia) la

Liban (m) la sala Floreasca, ora 16,30 ; România — 
(f) la sala Olimpia, ora 16,30.

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM

Stadionul „23 August", ora 10,00 : lungime heptatlon ; 11,15 : 
suliță heptatlon ; 18,30 : înălțime (b) finală, diso (b) calificări ; 
18,45 : 110 mg semifinale ; 19.00 : 1500 m (f) finală ; 19,15 : 100 
mg semifinale ; 19,30 ; 1500 m (b) finală, triplusalt finală ; 19,45: 
400 m (f) semifinale ; 20,00 : 400 mg (b) finală, suliță (f) fi
nală ; 20,15 : 800 m heptatlon ; 20,30 : 100 m (f) finală ; 20,40 : 
100 m (b) finală ; 20,50 : 3000 m obstacole semifinale. 
BASCHET

Sala Rapid, de la ora 9 : Libia — Olanda (m) ; Spania — Me
xic (f) ; Coreea de Sud — Senegal (m) ; de la ora 16 : Gre
cia — S.U.A. (m) ; România — Iugoslavia, (f) ; Anglia — Ro
mânia (m).

Sala Politehnica, de Ia ora 9 : Coasta de Fildeș — Irak (m) ; 
Japonia — Mexic (m) ; Liban — lor&anla (m) ; de la ora 16,00 : 
Egipt — Senegal (f) ; Brazilia — Belgia (m) ; Cehoslovacia — 
Canada (f) ;

Sala Construcția, de la ora 11,00 : Somalia — Sudan (m) ; 
U.R.S.S. — Turcia (m) ; de la ora 16,00 : Franța — Ungaria 
(f) ; Finlanda — Cuba (m) ; U.R.S.S. — Cuba (f).

Sala Progresul, de la ora 11,00 : Egipt — Nigeria (m) ; R.P. 
Chineză — Iugoslavia (m) ; de la ora 16.00 : Finlanda — R.P. 
Chineză (f) ; Polonia — Canada (m) ; Polonia — S.U.A. (f). 
GIMNASTICA

raiatui Sporturilor șl Culturii, orele 17—20 : concursul final 
pe aparate, masculin.
ÎNOT

Bazinul ,,: 
100 m bras 
100 m liber 
finală și 100
LUPTE

patinoarul
lor 10 categorii ; orele 17,30—19,00 : finale la categoriile 48. 57. 
68, 82 și 100 kg.
POLO

Bazinul Dinamo, ora 10,00 : Mexic — R.P. Chineză ; ora 11,15 : 
Japonia — Canada ; ora 
Iugoslavia — Cuba ; ora
SĂRITURI

ștrandul tineretului —
10,00 : seria I ; ora 17,00 :
SCRIMĂ

sala de atletism „23 August", orele 9—11, 12—14 șl 15—17 : con
curs individual sabie, grupe eliminatorii ; orele 15—18 : eliminări 
directe și recalificări la floretă fete individual ; orele 19—21 : 
finala la floretă fete individual.
TENIS

Terenurile Progresul, orele 9—12 șl 14—19 : meciuri în 
II la simplu femei și simplu bărbați, dublu femei și dublu 
VOLEI

sala Floreasca, de la ora 9,00 : Canada — Venezuela , ,. 
Italia — Bulgaria (m) ; de la ora 15,00 : Mexic — U.R.S.S. (m). 
Liban — România (m).

sala Dinamo, de la ora 9,00 : Congo — Franța (m), Iordania 
— R.P. Chineză (m) ; de la ora 15,00 : Coreea de Sud — Egipt 
(m), S.U.A. — Libia (m).

sala Agronomia, de Ia ora 9,00 : Mexic — Elveția (f) ; de la 
ora 15,00 : Turcia — Cuba (f) ; Canada — Japonia (f). \

Sala Olimpia, de la ora 9,00 : S.U.A. — Danemarca (f) ; de la 
ora 15,00 : Bulgaria — Liban (f), România — R.P. Chineză (f).

,23 August", de la ora 10,00 : 100 m liber (b) serii, 
(f) serii șl 100 m bras (b) serii ; de la ora 18,00 : 
(f) serii, 100 m liber (b) semifinale, 100 m bras (f) 
m bras (b) finală.

„23 August", orele 10—12,30 : meciuri In cadrul ce-

17,00 : U.R.S.S. — Spania ; ora 18,15 :
19,30 : România Ungaria.

concursul la trambulină băieți. Ora 
seria a II-a.

I
turul 
mixt.

(m).

ÎN ATENȚIA SPECTATORILOR !
Biletele de Intrare la com

petițiile sportive din cadrul 
J.M.U., se difuzează în 
tinuare prin casele de 
de la C.C.A., Loto — 
Universitate, Stadionul 
August" și C.N.E.F.S.

în ziua competițiilor bilete
le se difuzează numai 
casele de bilete de 
sportive unde au 
cursurile. La casele 
de la bazele sportive 
zează bilete pentru 
perioadă a J.M.U. la ramura 
respectivă de sport si pentru 
aceeași sală.

întrucît în programarea 
competițiilor au intervenit 
unele modificări, biletele di
fuzate pentru zilele și com
petițiile mal ios menționate

con- 
bilete 
pasai 

..23

nrin 
la bazele 
loc con- 
de bilete 
se difu- 
întreaga

sînt valabile după cum ur
mează :

— biletele din ziua de 23.07
— baschet — sala Rapid șl 
Politehnica Grozăvești. sînt 
valabile în sala Construcția 
Vitan pe data de 25.07.1981 ;
— biletele din ziua de 23.07
— baschet — sala Progresul, 
sînt valabile în aceeași 
pe data de 25.07.1981 :

— biletele din ziua de
dimineața — baschet — 
Rapid, sînt valabile în ___
de 26.07.1981 după amiază la 
sala Construcția Vitan :

— biletele din ziua de 27.07 
dimineața — baschet — sala 
Grozăvești și sala Progresul 
slnt valabile in aceeași zi șl 
la aceeași sală la competițiile 
de după amiază :

sală
27.07 
sala 
ziua

de 26.07 
baschet 
si Cul- 
valablle 

,____  ____  __  . se pre
schimbă la casele de bilete de 
la Palatul Sporturilor, cu bi
lete valabile la competițiile 
din 27. 28 și 29.07 la aceeași 
sală.

— biletele de la comoetltiile 
de volei programate la sala 
.23 August" pe perioada 20- 

29.07. nu mal sint valabile la 
această sală, fiind valabile in 
aceleași zile și pentru aceleași 
competiții la sălile ..Olimpia" 
..Agronomia" pentru zilele de 
20—27.07. ..Dlnamo" pentru zi
lele de 20—28.07 si 29.07 dimi
neața și .Floreasca" în zilele 
de 20—27.07.1981.

— Biletele de la tenis din 
20.07.81. slnt valabile In zile
le următoare In afara de 28 
șl 29.07. la finale.

— biletele din ziua 
Si 27.07 dimineața — 
— la Sala Sporturilor 
turli. nu mal sînt 
pentru aceste zile si



NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTI 
ÎN FAZELE SUPERIOARE ALE COMPETIȚII!

ASTĂ SEARĂ, CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI 
ÎN DISPUTĂ PENTRU MEDALII DE AUR

VERITABILE DERBY-URI ÎN SERIILE DE
PENTRU CALIFICAREA ÎN TURNEELE S

Ion Draica (în stingă) l-a învins prin tuș pe americanul Tom 
Press și va lupta în finală pentru medalia de aur

Cea de a doua zi a turneu
lui de lupte greco-romane din 
cadrul Universiadei, ce se des
fășoară la patinoarul ,,23 Au
gust", a adus noi victorii pre
țioase reprezentanților țării 
noastre. Stimulați de încurajări
le unui public numeros și en
tuziast, luptătorii români au 
realizat partide spectaculoase 
presărate cu procedee de mare 
dificultate, răsplătite cu vii a- 
■plauze de cei prezenți. In 
cursul zilei de marți, intrînd 
în competiție și ceilalți cinci 
sportivi români (Nicu Gingă, 
Ion Păun, Gheorghe Ciobotaru, 
Uie Matei și Victor Dolipschi) 
reuniunile au fost mai intere
sante pentru spectatori, numă
rul meciurilor în care evoluau 
reprezentanții noștri fiind mâi 
numeros ca în prima zi.

Iată o scurtă cronică a par
tidelor disputate dimineața. 
Constantin Alexandru (48 kg) 
s-a clasat pe primul loc in 
seria sa, urmlnd să lupte 
miercuri seara pentru medalia 
de aur. Adversarul său (pro
babil) va fi Temo Kazarașvili 
(U.R.S.S.), Nicu Gingă (52 kg) 
a terminat disputa (din turul 
I) cu mexicanul J. Munoz îna
inte de încheierea primei re
prize. După o suită de proce
dee reușite, în min. 2,34 Gingă 
conducea cu 14—1, motiv pen
tru care arbitrii au oprit me
ciul : superioritate. Nicolae
Zamfir (57 kg) a fost liber în 
turul III. In primul său meci, 
Ion Păun, campionul universi
tar de la Sofia, și-a probat din 
nou valoarea, învingîndu-1 ra
pid prin tuș (min. 1,15) pe me
xicanul R. Aceves.

Ștefan Rusu (68 kg) a mai 
făcut un pas spre titlul de 
campion mondial universitar,

singurul care îi lipsește din 
prețioasa colecție de trofee. E- 
voluînd foarte decis și sigur 

- pe el, campionul român l-a do
minat cu autoritate pe ungu
rul K. Szombati, pe care l-a 
învins prin superioritate (13—0) 
în min. 4,08. Gheorghe Ciobo
taru (74 kg) și Ilie Matei (90 
kg) au început bine concursul, 
obținînd victorii clare In pri
mul tur. Gh. Ciobotaru a lup
tat greu cu cubanezul E. Gar
cia, pe care l-a învins, totuși, 
prin descalificare în mîn. 3,24. 
O decizie asemănătoare a pri
mit șl I. Matei în disputa cu 
iugoslavul B. Ban, pe care îl 
Conducea la puncte cu 6—4 
(min. 4,06). Ion Draica (82 kg) 
și Vasile Andrei (100 kg) n-au 
luptat în reuniunea de dimi
neață.

Greul Victor Dolipschi l-a în
vins pe unul dintre cel mai 
valoroși adversari din grupa sa, 
ungurul K. Sziics. Cu un tur 
de braț reușit In primele se
cunde, el și-a dus partenerul 
de întrecere la parter, lutnd 
conducerea la puncte. Cu o 
nouă „fixare", reprezentantul 
nostru și-a mărit avantajul 
(2—0), fapt care l-a determinat 
pe Sziics să încerce un „salt" 
riscant. Atent, Dolipschi l-a 
„contrat" și l-a fixat în „pod”. 
Dominat în continuare, sporti
vul ungur a fost descalificat 
in min. 3,50, clnd Dolipschi 
conducea cu 5—0. Și astfel, toți 
luptătorii români care au sus
ținut meciuri marți dimineața 
au terminat învingători, păs- 
trtndu-și intacte șansele la pri
mele locuri.

Reuniunea de după-amiază a 
început cu mari emoții pentru 
numeroșii suporteri prezenți la 
„palatul de gheață". In primele

meciuri, pe saltelele B si C au 
urcat, concomitent, doi repre
zentanți ai țării noastre: Ion 
Păun și Gheorghe Ciobotaru. 
Spectatorii nu mai știau încotro 
să-și îndrepte privirile... Dar, 
Ion Păun, campionul mondial 
universitar ..en titre", i-a scutit 
de emoții. Extrem de expedi
tiv, el l-a fixat la parter pe F. 
Famiano (S.U.A.) cu un „salt" 
incomplet reușit, iar cu un „su- 
pleu" de kinogramă l-a dus di
rect cu umerii pe saltea. Nu 
trecuseră decît 38 de secunde ! 
Gheorghe Ciobotaru a depus 
mult mai multe eforturi pentru 
a-1 învinge pe turcul A. Meti
ner. In final, cînd conducea cu 
5—0 (min. 5,26), Ciobotaru a 
primit decizia de învingător 
prin descalificare. Nicu Gingă 
se dovedește în mare dispozi
ție de luptă. El a reușit cea 
de a doua victorie prin supe
rioritate, de data aceasta depă- 
șindu-1 categoric (16—3) pe tur
cul S. Gungor, In numai 3 mi
nute de luptă (min. 3,09). La 
cea de a doua victorie catege- 
rică se află și Ilie Matei. Tî- 
nărul nostru campion l-a de
pășit clar (7—0) pe ungurul A- 
Bodo, pînă în min. 4,10, cînd 
arbitrii l-au descalificat pe Bo
do.

Cu un succes rapid și spec
taculos a încheiat și Victor 
Dolipschi partida din turul 2, 
cu egipteanul M. Hassan. Cu 
un „tur de cap" necruțător, el 
și-a fixat adversarul cu umerii 
pe saltea (min. 1,16).

Am lăsat mai la urmă pre
zentarea situației celor 5 lup
tători români care au început 
concursul de luni. Constantin 
Alexandru era cîștigător în se
ria sa încă de luni seara, ca și 
Nicolae Zamfir. Ceilalți trei 
(Șt. Rusu, I. Draica și V. An
drei) și-au cîștigat dreptul de 
a lupta pentru medaliile de aur 
prin victoriile obținute marți.

în reuniunea de seară, Ion 
Draica l-a făcut tuș în min. 
2,50 pe T. Press (S.U.A.), jar 
Vasile Andrei l-a învins prin 
descalificare (min. 4,30) pe po
lonezul R. Wroclawski, în mo
mentul în care II conducea cu 
2—0 la puncte, în urma unei 
reușite „centurări laterale".

în cea de-a doua zi a tur
neelor de volei, numărul spec
tatorilor a înregistrat o sen
sibilă creștere, explicată si prin 
aceea că ieri au fost progra
mate cîteva meciuri decisive 
pentru calificarea în turneele 
semifinale. La băieți. în patru 
din cele opt serii au avut loc 
derbyuri (România — Spania. 
Cuba — Cehoslovacia Japonia 
— Polonia si U.R^.S. — Fran
ța), în urma cărora învingătoa
rele și-au asigurat practic pri
mele locuri în serii, iar în par
tidele feminine, meciurile Ja
ponia — Bulgaria. Cuba — 
Mexic și S.U.A. — Brazilia au 
fost la fel de importante pentru 
calificare în turneul semifinal.

In cursul dimineții, spectato
rii din sala Floreasca au urmă
rit mai întîi partida Libia — 
Olanda. în care echipa mascu
lină a Olandei a dispus ușor de 
adversar, apoi replica dîrză da
tă de studenții sirieni reprezen
tativei estudiantlne a Greciei, 
ultima cîștigînd mal ales da
torită experienței competitio
nale. cu 3—0. în sala Dinamo, 
mexicani) au dispus de congo
lezi cu ușurință. în sala Agro
nomia, Danemarca a învins 
greu reprezentativa feminină 
spaniolă, la capătul unui meci 
echilibrat, pină in setul final, 
tind Spania a cedat pasul. în 
cel de-al doilea meci Elveția a 
cîștigat ușor meciul cu Turcia.

O partidă deosebit de intere
santă a fost cea din sala O- 
limpia. dintre reprezentativa 
masculină a Japoniei si cea a 
Poloniei. Niponii, au intrat pe 
teren hotărîti să cîștige. pentru 
ă-si croi drum spre un loc pe 
podium, știind că. la ediția pre

cedentă a Universiadei. Japonia 
a cîștigat medaliile de bronz. 
La rindul lor. studenții polonezi 
doreau cu ardoare victoria. 
Scorul a evoluat similar la fie
care set. La început polonezii 
luau un ușor avantaj, erau a- 
poi egalați si se mergea „umăr 
la umăr" pînă la 10. de unde 
japonezii se desprindeau în 
cîștigători. datorită evoluției 
foarte bune a lui Kumada 
Vasunori. Mitsuhori Eizaburo — 
trăgători excelenti — si a coor
donatorului echipei Mihara Mo- 
sakazu. De la polonezi s-au re
marcat foarte tînărul jucător 
A. Martiniuk si I. Nalazek.

In după-amiaza zilei, sala 
Floreasca a găzduit un meci 
așteptat cu interes de public : 
România — Spania. Studenților 
români le-au fost necesare 
doar 48 de minute pentru a-1 
întrece pe spanioli care au dat 
o replică modestă. în setul III. 
la scorul de 9—1 apar primele 
semne ale unei relaxări pre
mature si ne fondul unei re
veniri a spaniolilor (am remar
cat în special prestația lui 
Jaime Fernandez, marii la al 
100-lea meci international), sco
rul devine 14—12. în final. Că- 
ta-Chițiga punctează decisiv.

în sala Dinamo, prima partidă a 
după-amiezii a fost cea dintre 
Cuba si Cehoslovacia. Spectato
rii au aplaudat un meci foarte 
disputat, de bun nivel tehnic. 
In care voleibaliștii cubanezi — 
cu ioc rapid, pase înalte si 
atacuri foarte puternice — 
și-au dominat adversarul, cîs- 
tigînd cu 3—0. Evidentiaiti: 
Leonardo Tabares (de la învin
gători) si L Smid (Cehoslova
cia). în meciul ..vedetă" al du-

pă-amiezii. U. 
Franța. A fost 
tant. în care 
replici mai bu 
partea a doua 
reușind recupe 
se. Sovieticii ; 
Kuznetov un ri 

în sala Olimi 
al după-amiezii 
Liban si Cana 
urmă cîștigîn 
fata unei echir. 
tate. Meciul m 
dintre reprezer 
ne universitare 
S.U.A.. a fost 
în primul set. 
gers si Ellen Jo 
dus bine ati 
S.U.A. Dar brs 
revenit, au pus 
cîștigînd cu 3—

REZULTATE T 
NIN. Seria B : i 
0—3 (—0, —5, -
Bulgaria 3—1 (—: 
ria C : Elveția 
(11, 10, 8), Cuba 
(10, 2, 8). Seria
— Spania 3—2 (li 
Brazilia — S.U.A 
(în seria A nu s 
cluri). Prima pa> 
feminine a Ro 
loc azi, miercuri, 
Bala Olimpia, cu 
MASCULIN, Seri*
— Spania 3—0 (2,
Liban 3—2 (—10, S 
ria B : Coreea < 
dania 3—0 (2, 2, 0 
ba — Cehoslovac 
11). Seria D : Jai 
3—0 (10, 6, 11) ; 
0—3 (—5, —14, —1 
Mexic — R. P. ( 
0, 9) ; U.R.S.S. - 
(14, 11, 10). Seria 
Olanda 0—3 (—5,
seriile B și G n 
meciuri),
A. BREBEANU, S 

VESA, Gh.

REZULTATE TEHNICE

REUNIUNEA I — categ. 52 kg 
—grupa A : M. Mladenov (Bul
garia) b. tuș J. Martinez (Cuba), 
B. Pașaian (U.R.S.S.) b. tuș E. 
Șevard (S.U.A.) ; grupa B : H. 
Roll (R.D.G.) b. tuș Y Sabin 
(Turcia), N. Gingă b. super. J. 
Munoz (Mexic) ; categ. 62 kg — gr. 
A : I. Păun b. tuș R. Aceves 
(Mexic), A. Koutroubas (Grecia) 
b. super. I. Suwarto (Indonezia); 
gr. B : R. Rodrlguez (Cuba) b. 
super, I,. Gold (Israel), G. Ma- 
karașvill (U.R.S.S.) b. dese. S.
Mihailov (Bulgaria) ; categ. 74
kg — gr. A : Gh. Ciobotaru b. 
dese. G. Eduardo (Cuba), M.
Pecorare (Italia) b. dose. K. 
Tikrikas (Grecia) ; gr. B : p.
Thatner (R.D.G.) b. super. M. 
Johnson (S.U.A.), A. Kudriavțev 
(U.R.S.S.) b. p. G. Pirovski (Bul
garia) ; categ. 90 kg — gr. A : 
S. Morelli (Italia) b. tuș C. Kol- 
ljas (Grecia), p. Lanzatella 
(S.U.A.) b. dese. L. Binman (Is
rael) ; gr. B : I. Matei b. dese. 
B. Ban (Iugoslavia), A. Dum- 
rovski (U.R.S.S.) b. dese. I. Iva
nov (Bulgaria) ; categ. +100 kg — 
gr. A : A. Diaz (Cuba) b. p. S. 
Donlea (S.U.A.), I. Karapeltan 
(U.R.S.S.) b. p. N. Nikolov (Bul
garia) ; gr. B : V. Dolipschi b. 
dese. K. Sziics (Ungaria). M. Has
san (Egipt) b. tuș G. Bieleckl 
(Polonia). Meciuri din turul 3 — 
categ. 48 kg : M. Fuller (S.U.A.) 
b. super. G. Delgado (Mexic), T. 
Kazarașvili (U.R.S.S.) b. tuș D. 
Dudev (Bulgaria) ; categ. 57 kg: 
Z. Montano (Cuba) b. p. E. Ba
lena (Mexie), K. Fatkulin 
(U.R.S.S.) b. p. P. Balov (Bul- 
8 aria), M. Kazuya (Japonia) b. p.

i. Canali (S.U.A.), E. Ozkan 
(Turcia) b. p. G. Meszaros (Un

garia) ; categ. 68 kg : N. Dlmov 
(Bulgaria) b. dese. Z. Kusmlerc- 
zlk (Polonia), M. Prokudin 
(U.R.S.S.) b. super. F. Barbur 
(Cuba), Șt. Rusu b. super. K. 
Szombati (Ungaria). S. Bliss 
(S.U.A.) b. p. L. Lacaze (Fran
ța).

REUNIUNEA A H-A — turul 2 
— categ. 52 kg. : A. Myahara (Ja
ponia) b.p. M. Mladenov, B. Pa
șaian b. super. J. Martinez, Bang 
Dae-Du (Coreea de Sud) b. su
per. H. Roll, N. Gingă b. super. 
S. Gflngor ; categ. 62 kg : I. Pă
un b. tuș F. Famlano (S.U.A.), 1 
Suwarto cîștigă prin neprezenta- 
re, P. Naboulet (Franța) b. tuș 
L. Gold, G. Miharașvili b.p. R. 
Rodrlguez ; categ. 74 kg : Gh.
Ciobotaru b. dese. A. Metiner 
(Turcia), G. Eduardo b.p. M. Pe
corare, M. Johnson b. tuș G. 
Pirovski, A. Kudriavțev b.p. P, 
Thatner ; categ. 90' kg : T. Hors- 
chel (R.D.G.) b. tuș C. Kolljas, 
P. Lanzatella b.p. S. Morelli (I- 
talia), I. Matei b. dese. A. Bodo 
(Ungaria), A. Dubrovski b. tuș 
B. Ban ; categ. +100 kg : R. Ne- 
mlșevici (Iugoslavia) b. tuș S. 
Donlea, N. Nikolov b. tuș A. 
Diaz, V. Dolipschi b. tuș M. Ha
ssan, K. Szucs b. dese. G. Bie- 
lecki. Meciuri conțind pentru 
turul 3 : categ. 82 kg : T. Ap- 
hazava (U.R.S.S.) b.p. E. Stamov 
(Bulgaria), K. Kopas (Iugoslavia) 
b.p. D. Prometa (Cuba), I. Draica 
b. tuș T. Press (S.U.A.) ; categ. 
100 kg : M. Saladze (U.R.S.S.) b. 
tuș D. Ribarici (Iugoslavia), I. 
Mlholek (Ungaria) b. tuș M. Jo
hanson (S.U.A.), V. Andrei b. 
dese. R. Wroclawski (Polonia).

Mîhai TRANCA 
Toma RABSAN

Echipa de volei a României realizează un nou punct in meciul 
de ieri, cu Spania, cîștigat cu 3—0.

FEORETISTUE ROMÂN PETRU KUK1 A CUCERII 
MEDÂEIÂ DE ARGINT

(Urmare din pag. 1)

rile ce urmau să desemneze 
primii medaliați ai Întrecerilor 
de scrimă din cadrul Universi
adei. Și spre satisfacția tuturor 
celor veniți să susțină pe re
prezentantul nostru, acesta l-a 
învins pe Angelo Scuri cu 
10—7, într-un asalt cu multe 
răsturnări de scor, Petru Kuki 
conducînd cu 7—4, fiind egalat, 
pentru ca apoi într-un final 
irezistibil să cîștige cu 10—7. 
In celelalte asalturi: Frederico 
Ccrvi (Italia) — Tulio Diaz 
(Cuba) 10—4, Vladimir Smirnov 
(U.R.S.S.) — Andrei Borella 
(Italia) 10—1, Aleksandr Ro- 
mankov (U.R.S.S.) — Francois 
Pezzini (Franța) 10—3. Așadar, 
pentru intrarea în ultimul asalt 
al finalei, Cervi — Smirnov și 
Romankov — Kuki. Smirnov a 
încheiat repede conturile (10—5), 
dar mai repede a rezolvat în 
favoarea sa disputa primul flo- 
retist român, Kuki întretindu-1 
cu 10—4 pe triplul campion 
mondial Romankov, de o ma
nieră categorică, în cel mai 
spectaculos asalt al finalei, de 
înaltă tinută tehnică.

Pe primele două trepte ale 
podiumului au urcat aceiași 
floretiști ca la C.M. de la Cler
mont-Ferrand, victoria revenin- 
du-i campionului olimpic și 
mondial Vladimir Smirnov, 
după o tatonare îndelungă, 
amîndoi trăgătorii avînd prea

proaspăt în memorie dramatis
mul finalei de la C.M., adver
sarul lui Kuki avînd însă un 
finiș mai decis și terminînd 
învingător cu 10—5. Oricum, 
Insă, Petru Kuki și-a dovedit 
cu prisosință locul fruntaș din 
ierarhia mondială a probei, as
censiunea sa marcată din ulti
ma vreme, el și antrenorul său 
Iosif Zilahi culegind roadele me
ritate ale muncii și talentului. 
Pentru locurile 3—4: Cervi — 
Romankov 12—11.

Miercuri dimineață intră in 
competiție sabrerii pentru a-șl 
disputa proba individuală. Re
prezentanții noștri sînt Ioan 
Pop, Marin Mustață, Cornel 
Marin.

Deși fazele finale ale probei 
individuale masculine de flore
tă au constituit capul de afișai 
reuniunii de marți, în fața unei 
săli mai animate și mai pline 
ca oricînd, sentimentală și în- 
cura jind pe reprezentanții țării 
noastre, în ordine cronologică 
(mai precis în reuniunea de di
mineață și de la orele amiezii), 
întîietatea a aparținut floretis- 
telor care au debutat la Uni
versiadă prin proba individuală. 
Pe planșe, 49 de concurente, 
împărțite în 9 grupe In primul 
tur preliminar. Conform aștep
tărilor, toate cele trei reprezen
tante ale scrimei românești. 
Aurora Dan, Marcela Moldovan 
și Csila Ruparcsics, s-au califi
cat pentru al doilea tur preli
minar. Aci, Cs. Ruparcsics a

Înregistrat patru victorii — Kir- 
cheis (R.F.G.) 5—4, McIntosh 
(M. Brit.) 5—4, Akerman (Sue
dia) 5—1, Murakawa (Japonia) 
5—1 și o înfrîngere la Pascale 
Trinquet (Franța) 1—5, cea pe 
care in turul anterior o Intre- 
cuse. A. Dan s-a calificat cu 
3 v — Starzynski (Elv.) 5—1, 
GySrffi (Ung.) 5—0, Oikawa 
(Jap.) 5—3 și 2 înfrîngeri — 
Țagaraeva (U.R.S.S.) 4—5 și 
Chu (R. P. Chineză) 1—5, Iar 
M. Mddovan cu 4 v — Baciva- 
rova (Bulg.) și Poirier (Can.) 
5—3, Fernandez (Cuba) 5—1, 
Dimitrenko (U.R.S.S.) 5—0 șto 
Înfrîngere, la Luan (R. P. Chi
neză) 4—5. Evoluind în conti
nuare promițător, toate cele 
trei floretistc românce au tre
cut și de turul III, calificîndu- 
se pentru faza eliminărilor di
recte și recalificărilor (16 con
curente), care se va disputa 
miercuri, de la ora 15. Iată re
zultatele obținute de floretistele 
noastre în turul III : Aurora 
Dan — 5—3 cu Del Risco 
(Cuba), 5—0 Martevicz (Pol.), 
5—1 P. Trinquet (Franța), 5—0 
Gyorffi (Ung.), 1—5. Cealdaeva 
(U.R.S.S.) ; Marcela Moldovan 
— 5—2 cu Chu (R. P. Chineză), 
5—4 Dimitrenko (U.R.S.S.), 5—1 
Ciconetti (Italia), 2—5 Kroli- 
kowska (Pol.), 1—5 Stefanek 
(Ung.) ; Csila Ruparcsics — 
5—2 cu McIntosh (M. Brit.), 
5-4 Kircheis (R.F.G.), 5—2 Ko
vacs (Ung.). 5—4 Tu (R. P. Chi
neză), 0—5 Alfonso (Cuba).

Ziua a doua a 
că o victorie îr 
pel României și . 
față cîteva din 
la medalii, cum 
Ungaria, S.U.A., i 
lor a corespuns a 
ind răspU^ță cu 
numeroasa asiste: . 
na de la Dinam

IUGOSLAVIA 
11—6 (3—1, 3—1, 1 
perioritatea team 
a fost evidentă dt 
melor trei reprize 
Bebici — 5, Sam; 
letici — cîte 2, L 
— pentru învingă

Imagine d

R. Aguillar — 2. C 
Aranzabal și Beris 
formația Mexicului 
Mihat (Turcia) și 
(Ungaria).

CANADA — SI 
(2—1, 2—3, 1—1, 1- 
meci al zilei a pus 
două echipe de val 
te. în prima repri 
nil. ceva mai dîrzi i 
înotători, au reușit 
pună, dar spaniolii 
nit repede și au t 
nu ratau cîteva oc; 
6e puteau desprinde 
sari. în ultimele d< 
însă, fiecare echipă
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O surpriză plăcută la sărituri:

RUXANDRA HOCIOTĂ - MEDALIE DE BRONZ!
• Ciștigătoare: Li Yihua (R. P. Chineză) *
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Un numeros public a fost pre
zent ieri în tribunele amenajate 
la Ștrandul tineretului pentru a 
urmări întrecerile finale ale fe
telor în proba de trambulină. Cei 
prezenți au avut satisfacția de a 
vedea un spectacol de foarte bun 
nivel tehnic, ca urmare a valorii 
participantelor și, mai ales, de a 
aplauda pe reprezentanta noastră 
Ruxandra Hociotă care a cîștigat 
medalia de bronz ! Un frumos 
suces, obținut în condițiile unei 
lupte extrem de strînse, decisă 
abia după ultimele sărituri.

Cele 12 finaliste, calificate în 
urma preliminariilor de luni, au 
executat 10 sărituri, majoritatea 
cu un ridicat coeficient de difi
cultate, ceea ce a cerut din par
tea tuturor o maximă concentra
re, o atenție deosebită la fiecare 
săritură, juriul de arbitri fiind 
foarte exigent în aprecieri. Fi
rește, calculele hîrtiei indicau 
printre favorite pe Li Yihua (R.P. 
Chineză), Megan Neyer (S.U.A.), 
Irina Sidorova (U.R.S.S.) ș.a., care 
au avut o comportare foarte bună 
în preliminarii. Deși, mai ales la 
„impuse", Ruxandra Hociotă a- 
vusese luni execuții bine cotate, 
ea nu era considerată printre fa
vorite, dar nu se excludea posi
bilitatea unei comportări de bun 
nivel. Primele evoluții au confir
mat așteptările* Rînd pe rînd, 
aspirantele la medalii obțineau 
note bune, ceea ce le menținea 
în fruntea clasamentului. Printre 
ele s-au „Infiltrat", la un mo
ment dat, Molina Gonzales (Cuba) 
și Felicia Cîrstea (România), care 
au urcat chiar pe poziția a III-a, 
dar n-au rezistat psihic (Cîrstea 
a evoluat și accidentată), cedînd 
în fața partenerelor de întrecere. 
In fruntea clasamentului se suc
cedau la conducere fie Li Yihua, 
fie Megan Neyer, pentru ca după 
5 sărituri Irina Sidorova să con
ducă detașat, lăsînd impresia că 
va obține medalia de aur. Evo
luția ei de pînă atunci excludea 
orice altă posibilitate. Dar, a ve
nit penultima săritură — dublu 
salt și jumătate contra trambuli
nei grupat — Ia care a greșit, 
fiind depunctată și ieșind, astfel, 
din cursa pentru un loc pe po
dium In aceste condiții, cu o 
mai mare concentrare în ultima 
parte, Li Yihua reușește să o 
întreacă pe Megan Neyer, cuce
rind un meritat titlu.

Situată pe poziția a VI-a,' după 
„impuse*4 $1 prima săritură de la 
libere, Ruxandra Hociotă (antre
nor Dumitru Popoaie) are urmă
toarele trei execuții de un foarte 
bun nivel tehnic și artistic, fiind 
apreciată de cei 7 arbitri cu note 
peste 7. Acest lucru îi aduce, 
mai întîi locul 4 și, după ulti
mele două sărituri — salt și ju
mătate înainte cu două șuruburi 
și dublu salt și jumătate înainte 
în echer — urcă pe poziția a 

■CIUL U.R.S.S — UNGARIA
- MAI FRUMOS AL ZILEI

să marcheze decît cite un gol, 
astfel că întîlnirea s-a înche
iat la egalitate. Cel mai bun 
jucător ni s-a părut canadia
nul Rene Bol. Au înscris : Bol 
3, Juhăsz 1, Thomas 1 și An- 
dersort 1 de la canadieni, res
pectiv Alonso 2, Cordova 1, 
Beriran 1 și Girbal 2. Am ar
bitrat Martinez (Cuba) si Fa- 
nagakos (Grecia).

ROMÂNIA — JAPONIA 12—1 
(1—3, 2—0. 2—1, 7—0). Sportivii 
români au început jocul sub 
semnul unei ușoare nervozități, 
ceea ce i-a făcut să evolueze 
fără siguranță, fapt de care 
iu profitat japonezii, hotăriți

lo România — Canada

iu numaii să opună o rezis- 
ență dârză, dar și să atace în 
erie, reușind să preia condu- 
erea in prima repriză. Echipa 
loastră, însă, și-a revenit re- 
iede și profitînd că jucătorii 
aspeți încep să comită nere- 
ularități tot mai dese obține 
ouă lovituri de la 4 m pe 
are Hagiu le transformă cu 
recizie. Punînd stăpânire pe 
>c în cea de-a treia repriză, 
'oloistii români se dezlănțuie, 
ferind un final de meci deo- 
rbiit de spectaculos. Japonezii 
1 toată insistența lor, nu mai 
jt să mai !e niri un goL 
utorii punctelor : Hagiu 4,

Ruxandra Hociotă demonstrează eleganță și precizie într-una din 
săriturile care i-au adus medalia de bronz

treia, intră astfel în posesia me
daliei de bronz. Medalie care nu 
a mai poposit în panoplia sări
torilor noștri de... două decenii. 
Din păcate, după un start bun, 
Felicia Cîrstea a coborît tot mai 
mult, evoluția ei fiind marcată 
și de accident, dar și de o insu
ficientă concentrare, avînd sări
turi notate slab de către arbitri, 
în final situîndu-se pe locul 12.

Costrăs 3. Moiceanu 1. Gordan 
1. Răducanu 1, Fejer 1, S. Po
pescu 1. din echipa noastră, si 
Miyahara 2, Kawai 1, Sa'to I 
de la oaspeți. Arbitri : De la 
Hoz (Cuba), Klcmeneici (Iugo
slavia).

U.R.S.S. — UNGARIA 10—8 
(1—2, 1-2, 5—2, 3—2). în cel 
mal echilibrat meci de pină 
acum al turneului de polo, 
echipa Uniunii Sovietice a ob
ținut o foarte prețioasă victo
rie în fața formației ungare. 
Meciul a demarat greu: primul 
gol abia în min. 2,31 (Keszthe- 
Iyi), apoi echipa Ungariei se 
detașează și in min. 10 conduc 
cu 4—1. O desprindere decisi
vă? Nu, deoarece pe fondul u- 
nei suite aproape continue de 
eliminări, sovieticii egalează în 
repriza a treia și în min. 17 
iau pentru prima dată conduce
rea: 5—4; și în ciuda a două 
egalâri (5—5 și 6—6), ei dștigă 
într-un final pe care-1 domi
nă prin calm și... inspirația 
portarului Krilov. Au înscris: 
Burkov, Kleimanov, Breus, 
Zaviziov — cite 2, Morosov și 
Trețiakov pentru învingători 
respectiv Matsik — 2 (unul din 
4 m), Keszthelyi, Varga, Toth, 
Radnoty, Pinter, Kenesz. Arbi
tri: Z. Klarici (Iugoslavia) și 
A. Frady (S.U.A.).

S.U.A. — CUBA 8—7 (2—0), 
1—3, 3—1, 2—3). Meci echili
brat, dirz, in care Cuba a fă
cut o permanentă cursă de ur
mărire, neputînd însă lua nici
odată conducerea pe tabela de 
marcaj. Jucătorii cubanezi au 
ratat cel puțin patru ocazii 
clare, singuri cu excelentul 
portar Gansel. Au înscris: Bo
yer — 2, Bergeson — 2, J. 
Campbell — 2, P. Campbell, 
Schulte, respectiv Rodriguez — 
3, Fabio — 3 (unul din penalty) 
și Diaz. Arbitri: A. Capuani 
(Italia) și E. Asensio (Spania).

D. CALLIMACHI
V. TOMCEANU 

I. CUPEN

REZULTATE TEHNICE : 1. LI 
Yihua (R.P. Chineză) 500,82 p, 2. 
Megan Neyer (S.U.A.) 498,66 p,
3. Ruxandra Hociotă (România) 
490,71 p, 4. Olga Dimitrieva 
(U.R.S.S.) 487,05 p, 5. Molina
Gonzales (Cuba) 479,61 p, 6. Irina 
Sidorova (U.R.S.S.) 470,46 p... 12. 
Felicia Cîrstea 406,95 p.

Astăzi (ora 10 și 17) intră în 
concurs băieții, la trambulină, ei 
avînd de executat săriturile din
preliminarii, In urma cărora pri
mii 12 se vor califica în finala de 
Joi.

Smonuel FANTANEANU 
Modesto FERRARiNI

LUCIA ROMANOV A DEBUTAT CU 0 VICTORIE
• Azi, program bogat pentru tenismanii români

Concursul de tenis a debutat, 
în cursul zilei de marți, sub 
frumoase auspicii. Spectatorii 
prezenți în tribunele arenei 
Progresul au asistat la 22 de 
partide, unele reținîndu-le In 
mod deosebit atenția. Cum les
ne se poate deduce, cel mai a- 
tractiv meci — în ceea ce ne 
privește — a fost acela în care 
s-au întilnit Lucia Romanov 
(favorită nr. 2) și tenismana 
cubaneză Maria Esther Rodri
guez. Reprezentanta noastră 
are o parte grea de tablou (Iva 
Budarova, Elena Ghișianț, Chen 
Juan), astfel că această primă 
victorie — deși obținută rela
tiv ușor, în doar 47 de minu
te — i-a dat încredere pentru 
disputele care o așteaptă. După 
7 break-uri (doar unul cedat 
de Lucia Romanov), și după 
schimburi de mingi în care 
românca și-a dovedit superio
ritatea, cu un joc destul de si
gur de pe fundul terenului, 
campioana țării noastre a cîști
gat cu 6—1, 6—1.

în întrecerea masculină, par
tida zilei au oferit-o indianul 
Nandan Bal (finalist, acum doi 
ani, la Ciudad de Mexico) și 
americanul Michael Leach. A 
fost o confruntare de ridicat 
nivel tehnic, în care cunoștin
țele tehnice ale ambilor jucă
tori au impresionat, ei dispu- 
nînd de un foarte bogat reper
toriu de lovituri: servicii în 
forță, retururi de mare efect, 
smeciuri precise, voleuri și 
stopuri decisive. Doar experien
ța de concurs mult mai bogată 
a tenismanului indian i-a per
mis să cîștige cu 4—6, 6—2, 
8—6. Un meci disputat, mai 
ales în setul al doilea (rând 
învingătorul a fost condus cu 
4—2 dar a refăcut) a fost acela 
dintre favo^tul nr. 1, sovieti
cul Vadim Borisov, si

AZI VOR FI DECISE VIITOARELE 
GRUPE VALORICE LA BASCHET

întrecerile de baschet au con
tinuat în mijlocul unui interes 
general creat de valoarea ri
dicată a majorității echipelor 
participante, de echilibrul ma
nifestat în mai multe meciuri, 
precum și de faptul că rezulta
tele unor partide vor influența 
clasamentele finale ale seriilor 
și, deci, componența viitoare
lor grupe valorice. Reprezenta
tivele României au repurtat din 
nou victorii, dar jocurile ho- 
tărîtoare pentru plasarea lor 
în grupe au loc astăzi.

FEMININ
ROMANIA — MEXIC 85—57 

(45—28). Victorie conturată din 
primele minute, în fața unei 
echipe ambițioase, dar modestă 
ca talie și ca posibilități tehni
ce. Sportivele noastre au a- 
bordat meciul cu responsabili
tate și au insistat chiar și a- 
tunci cind diferența pe tabela 
de scor devenise apreciabilă. 
Un aspect pozitiv, față de în- 
tilnirea din seara precedentă 
(cu Spania) : ratările din apro
pierea panoului au fost foarte 
puține (dar, totuși, au fost...). 
Au înscris : Pali 20. Balaș 14, 
Szekely 11, Fotescu 9, Ciubăn- 
can 7, Filip 7, Bădinici 7, Solo- 
văstru 6. Armion 4 pentru Ro
mânia, respectiv Corral 20, 
Morfin 8, Carrillo 8, Ruiz 8, 
Gomez 5. Ochoa 4 Hernandez 
2, Garcia 2. Au condus foarte 
bine K. Koralinski (Polonia) și
I. ApoIonov (U.R.S.S.).

CANADA — BULGARIA 86— 
62 (32—36). După o repriză e- 
chilibrată, în care formația bul
gară a condus aproape perma
nent, dar la diferențe mici, bas
chetbalistele canadiene s-au im
pus datorită- excelentei pregă
tiri atletice și tehnico-tactice. 
Au înscris : Smith 20, Faske- 
vitch 16, Hobind 12, Scaley 8, 
Pelson 6, Lang 12, Blackwell 6, 
Kelsen 6 pentru Canada, res
pectiv Mihailova 16. Anadolieva 
24, Marinova 6, Kolanderova 
4, Koleva 4, Germanova 4, Iva
nova 4. Au arbitrat excelent 
G. Oberle (S.U.A.) și M. Davi
dov (U.R.S.S.).

FINLANDA — POLONIA 74— 
66 (38—39). O partidă echili
brată și spectaculoasă, mai 
ales prin prisma evoluției sco
rului. Jucătoarele poloneze 
au avut inițiativa în prima re
priză, dar au ratat startul la re
luare și finlandezele au profi
tat prompt, preluînd conduce
rea, pe care nu au mai ce
dat-o pînă în final. Au marcat: 
Hakala 17, Airas și Vesa cite 
16, Saarteinen 11, Makela 8, 
Saviko 4, Hamalainen 2 pentru 
Finlanda, respectiv Jodlowska 
!5, Komorowska 18, Jaworska 
10, Kaminska 6, Kepka 3, Ko- 

nul Javier Contreras, cîștigat 
de primul cu 6—2, 7—5.

Celelalte rezultate ale zilei. 
Masculin, turul I: Li Shuchen 
(R.P. Chineză) — Ferenc Cse- 
pai (Ungaria) 6—0, 6—2; Gor
don Asciak (Malta) — Giama- 
ledin Shakshuki (Libia) 6—0, 
6—0; David Patterson (Noua 
Zeelandă) — Steven Collar 
(Marea Britanie) 6—2, 6—0;
Aleksandr Zverev (U.R.S.S.) — 
Joel Napoles (Mexic) 6—1. 6—4; 
Ivo Hendrix (Belgia) — Kha
led Baliegh (Egipt) 6—4, 6—3; 
Ricci Bitti (Italia) — Wilfreds 
Terriente (Cuba) 6—0, 6—2;
Nelson Cruz - Noguara (Cu
ba) — Steffen John (R.D. Ger
mană) 6—3, 6—3. Simplu femi
nin, turul I: Elisabeta Lazzeri 
(Italia) — Maria Gonzales (Me
xic) 6—2, 6—1; Yu Liqiao (R.P. 
Chineză) — Gabriele WeUer- 
diek (R.F. Germania) 6—1, 6—3; 
Anina von Planta (Elveția) — 
Odalis Moreno (Cuba) 6—0, 
6—0; Ana Maria Fernandez 
(S.U.A.) — Judit Budai (Unga
ria) 6—2, 6—1; Kim Soo Ok 
(Coreea de Sud) — Dora Ran- 
ghelova (Bulgaria) 6—2, 6—0;
Kelly Henry (S.U.A.) — Ma
sate Yanagi (Japonia) 7—5, 
6—3; Chen Juan (R.P. Chineză) 
— Annemarie Ruegg (Elveția) 
6—4, 6—1; Sin Soon Ho (Coreea 
de Sud) — Judith Erskine (Ma
rea Britanie) 6—4, 6—1.

• Au fost desemnați ș4 fa 
voriții din probele de dublu. 
Masculin: 1. Andrei Dirzu — 
Florin Segărceanu (România),
2. Vadim Borisov — Serghei 
Leoniuk (U.R.S.S.), 3. Jiri Gra- 
nat — Miroslav Lacek (Ceho
slovacia), 4. Saltz Danny — 
Jeff Arons (S.U.A.), feminin: 
1. Virginia Ruzici — Florența 
Mihai (România), 2. Ana Maria 
Fernandez — Nina Voydat ,CTr , , 

sinska și Konwent cite 2. Au 
arbitrat bine M. Mamie (Fran
ța) și N. Serigne (Senegal).

CEHOSLOVACIA — SENE
GAL 96—46 (46—27). Cu ex
cepția primelor 10 minute, cind 
scorul a avut o evoluție oare
cum strinsă. partida a fost do
minată de baschetbalistele ce
hoslovace. superioritatea lor 
tehnică și tactică fiind evi
dentă. Au marcat : Zarevlcka 
17, Peklova și Kozmanova cite 
16, Tresnakova 14, Csicsayova
11, Hlavacova 8, Hosakova 6, 
Menclova 4, Chmelikoca și Da
vidova cite 2 pentru Cehoslova
cia. respectiv N. Diaye 16. 
Caunba 9, Marieme 6. Aston 4, 
Dieynaba și Yacine cite 3. M. 
Baye si Dior cite 2, Lopy L 
Au arbitrat bine L. Weidinger 
(Ungaria) și M. Matdoub (Ior
dania).

MASCULIN
ROMANIA — OLANDA 

81—78 (34—34). După un meci 
care a avut o desfășurare cap
tivantă, selecționata țării noas
tre a repurtat o prețioasă vic
torie în fața unei echipe care 
și-a jucat ultima șansă de ca
lificare în grupa de elită. Sco
rul a alternat pînă la ultimele 
secunde, cind echipa română a 
izbutit să acumuleze punctele 
necesare victoriei. Au marcat: 
Uglai 18, Cernat 17, Opșiiaru
12, Niculescu 10, V. Ion 9, Er- 
murache 5, Fluturaș 4, Căptișan 
4, Dumitru 2 pentru România, 
respectiv Kruppers 18, Waard 
14, Schon 15, Richs 10, Esveldt 
7, Schilp 4, Van Solomon 2, 
Verkers 2, Heideman 6. Au ar
bitrat foarte bine G. Oberle 
(S.U.A.) și S. Oblak Jugo
slavia). V

Rezultate : MASCULIN — SE
RIA A : România — Olanda 81— 
78 (34—34), Anglia — Libia 117— 
30 (60—15) ; SERIA B : S.U.A.
— Coreea de Sud 104—70 (47—31),
Grecia — Senegal 79—53 : SERIA 
D : Iugoslavia — Congo 105—51 
(65—17) ; SERIA E : Cuba — Su
dan 129—33 (64—20), Somalia —
Finlanda 61—107 (31—50) : SERIA 
F : Canada — Nigeria 138—61 
(69—27), Polonia — Egipt 66—59 
(37—32) : SERIA G : Mexic — 
Liban 106—69 (40—32), Japonia — 
Iordania 130—53 (67—30) ; SERIA
II : Brazilia — Coasta dc Fildeș 
97—66 (46—24) ; Belgia — Irak 
85—65 (34—36).

FEMININ — SERIA A-: Româ
nia — Mexic 85—57 (45—28) : Iu
goslavia — Spania 80—63 (45—33) ; 
SERIA B : S.U.A. — R. P. Chi
neză 76—74 (36—37), Polonia —
Finlanda 66—74 (39—33) : SERIA
C : Cuba — Ungaria 62—66 (41— 
32) ; U.R.S.S. — Franța 109—46 
(51—18) ; SERIA D : Canada — 
Bulgaria 86—62 (32—36), Canada
— Senegal 88—49 (56—31), Bulgaria
— Egipt 117—59 (52—23), Ceho
slovacia — Senegal 96—46 (46—271,

Dumitru STĂNCULESCU 
Adrian VASILESCU

Petre HENJ ;

Maria Esther Rodriguez o feli
cită pe Lucia Romanov la 
cîteva clipe după terminarea 

partidei
— Elena Ghișianț (U.R.S.S.), A 
Iva Budarova — Ivona Brzako- 
va (Cehoslovacia), mixt: 1.
Virginia Ruzici — Florin Se
gărceanu (România), 2. Cissie 
Domigan — Jeff Arons (4 .U.A.).
3. Ludm.l?, Makarova — Vadim 
Borisov (U.R.S.S.), 4. Iva Bu
darova — Miroslav Lacek (Ce
hoslovacia).

în programul de azi sînt în
scrise partide de dublu femei 
și dublu bărbați (dimineață, de 
la ora 9). iar după-amiază a- 
tractive partide de simplu.

Ion GAVRILESCU

Fotografii de : Vasile BAGEAC, 
Ion n—- -----------



Pentru permanenta revigorare a rugbyului nostru
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FLUXUL JUNIORILOR SPRE MAREA PERFORMANȚĂ
TREBUIE SĂ FIE CONTINUU, TOT

„Rugbyul juvenil începe să se a- 
firme. Tot mai mulți dintre repre
zentanții tinerel generații pără
sesc anonimatul șl forțează por
țile consacrării. Prezența unor 
juniori între seniori, In divizio
narele „A" — iată argumentul
cel mai convingător". Acest punct 
de vedere exprimat de ing. Ale
xandru Pop, președintele comisiei 
de juniori a F.R. „Rugby, reflec
tă într-o oarecare măsură reali
tatea.

Se știe, de pildă, că aproape 
fără excepție formațiile din Di
vizia „A" cuprind tineri care 
pînă mal Ieri activau în eșalo
nul speranțelor. Campioana țării. 
Steaua București, a beneficiat de 
aportul lui Lungu, C. Florea și, 
mai recent, al lui Benguș ; la 
Dinamo activează Caragea și 
promite să se impună atenției 
Chirigiu ; la Știința Baia Mare 
se evidențiază tinerii Beraru și 
Rădol ; la Farul Constanța — 
Vărzaru, Bczușcu, Necula, Pllol- 
schi și Marcu. Numeroși foști 
juniori au fost titularizați, de 
asemenea, la It. C. Grivița Roșie 
— Țuică, Pongracz, I. Nicolae, 
Moraru, Bcrende, R. Tudor, lor- 
dache ; la Rulmentul Birlad — 
Abutoaie și Hodorcă, la R. C. 
Sportul studențesc — Gurămare, 
Cojocaru, Vintilă, Păunescu, la 
Politehnica Iași — Vasluianu, Co
libă, David, Năstase, Bălan, la 
Știința Petroșani — Șt. Constan
tin ș.a.m.d.

Apare, așadar, vizibil efortul 
unor antrenori de a pune accen
tul pe calitate în munca lor, de 
a răspunde exigențelor mereu 
mai mari și mai angajante ce le 
implică activitatea de perfor
manță, Vasile Constantin (la 
C.S.Sc. Locomotiva București, uni
tate sportivă a cărei echipă a 
cucerit anul acesta pentru a 5-a 
oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării la juniori !), Tra
ian Doiciu (C.S.Sc. 2, Constanța), 
Alexandru Pop șl Nicolae Vizitiu 
(R. C. Grivița Roșie), Emil Cri- 
șan (C.S.Sc. Unirea- Iași), Pavel 

Vizitiu (Liceul metalurgic Iași), 
Octavian Chihaia (C.S.Sc. Viito
rul Cluj-Napoca), Ion lacob (R. C. 
Sportul studențesc). Petre Florescu 
(Rulmentul Bîrlad) și Teodor Ră- 
dulescu, iată doar clțiva dintre 
tehnicienii care s-au dovedit că 
desfășoară o activitate laborioasă 
în direcția descoperirii și formării 
de noi valori în sportul cu balonul 
oval.

Subliniind unele reușite încura
jatoare, nu avem intenția de a 
lăsa impresia că s-a realizat totul 
pentru a asigura fluxul generații
lor tinere spre performanță. In 
pofida faptului că dispunem de 
un campionat național de juniori 
(pînă la 19 ani), elementele care 
promovează în elita rugbyului 
sînt încă prea puține, în raport 
cu cel aproape 4 000 de practi
cant! ai acestui sport — copil șl 
juniori. în dorința de a realiza o 
mutație calitativă majoră, forul 
de resort caută continuu soluții 
(vezi organizarea Diviziei „B“-tl- 
neret), în măsură să asigure în 
viitor promovarea mult mai spec
taculoasă — și ca cifră — a ju
niorilor în rîndul seniorilor.

Un recent curs de perfecțio
nare a antrenorilor, care lucrea
ză cu juniorii, a avut în vedere 
nu numai îmbogățirea cunoștin
țelor celor prezenți, ci șl-a pro
pus, totodată, să dezbată un po
sibil proiect de campionat, cu 
jucători pînă la 17 ani. într-o 
etapă experimentală, de 2—3 ani, 
acest campionat ar urma să se 
desfășoare pe zone geografice, 
în principiu în număr de 7, șl 
în funcție de rezultatele înregis
trate, — să se ajungă la un 
campionat organizat la scară na
țională. Avantajul acestei între
ceri ? Juniorii respectivi ar de
buta în pregătire încă de la vîrs- 
ta de 13—14 ani ; unii, poate, și 
mal devreme, cum se întîmplă 
în unele centre ale țării și în 
special în municipiul București, 
unde, din inițiativa fostului arbi
tru Internațional Victor vardella 
(sprijinită de federație și de in-

MAI PUTERNIC!
spectoratul școlar) au luat ființă 
echipe de copii, care practică 
rugbyul în „3" și în „12", prefi- 
gurînd astfel — cu mulți ani în 
urmă — campionatul de rugby 
pentru jucători pînă la 17 ani. 
După campionatul inițiat de Mi
nisterul Transporturilor șl Tele
comunicațiilor (care a însemnat 
apariția unor centre noi pe har
ta rugbyului nostru juvenil), ac
țiunea municipiului București se 
înscrie printre cele mai valoroase.

Pînă la statuarea noului cam
pionat să semnalăm alte două 
aspecte care se înscriu în spri
jinul ideii de sporire a valorii 
„speranțelor": primul se referă la 
măsura de a asigura dubla legi
timare a unor jucători juniori 
care activează atît în echipele în 
care s-au format (exemple: Di- 
nescu — R.C. Grivița Roșie, Su
gar — C.S.S. Viitorul Cluj-Napo
ca, întreaga echipă de juniori 
din Mirșa — Sibiu) cît șl în 
formații divizionare B — tineret 
sau chiar „A". Cel de-al doilea 
aspect vizează perspectiva unor 
tineri jucători de a acumula un 
anumit bagaj de experiență, cu 
prilejul „Turneului Prietenia" 
(Berlin, august) și al meciurilor 
pe care le va susține selecționa
ta feroviară de juniori In An
glia (septembrie). Pentru o se
rie de jucători foarte tineri (năs- 
cuți în anul 1963) cum sînt Lau- 
rențiu Constantin, I. Cojocaru, L 
Lotico, Gh. Leonte, V. Spătaru, 
I. Țupa etc. apropiatele examene 
sportive internaționale la care 
vor fi chemați să la parte vor 
echivala cu noi pași spre matu
rizarea lor rugbystică.

Considerentele exprimate aici 
nu epuizează problematica eșalo
nului juvenil. Avem în vedere 
organizarea și cuprinderea copii
lor și juniorilor într-un sistem 
competlțional mai eficient șl In 
același timp baza materială a 
rugbyului.

Tiberiu STAMA

A 37-a aniversare a „Zilei Renașterii Poloniei"

SPORTUL POLONEZ 
ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
Poporul polonez celebrează 

astăzi îmblinirea a 37 de ani 
de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist — Ziua 
Renașterii Poloniei. La 22 
iulie 1944. de pe primul colt 
de pămînt smuls ocupanti- 
lor fasciști. Comitetul de 
eliberare națională, făurit de 
foitele democratice ale tării, 
în frunte cu comuniștii, 
adresa întregului popor Ma
nifestul solemn prin care 
proclama instaurarea puterii 
populare în Polonia.

în cei 37 de ani care s-au 
scurs de atunci, poporul po
lonez. însuflețit de idealu
rile renașterii tării si fău
ririi noii orînduiri sociale, a 
repurtat succese importante 
în toate domeniile de acti
vitate. în acest bilanț sînt 
cuprinse si succesele miș
cării sportive ale cărei re
zultate. pe planul dezvoltării 
de masă si al performanțe
lor. sînt într-o continuă 
creștere. Astfel, în anul 
1976. la cea de a XXI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară. desfășurată la 
Montreal, sportivii polonezi 
au ocupat locul 5 în clasa
mentul — neoficial — pe 
națiuni. după totalul de 
puncte si pe locul 6 în cla
samentul după totalul de 
medalii. Pe terenurile spor
tive ale Montrealului, spor
tivii ,.alb-roșii“ au cucerit 
7 medalii de aur. prin Irena 
Szewinska la 400 m. Jacek 
Wszola la săritura în înăl
țime. Tadeusz Slusarski la 
săritura cu prăjina, boxerul 

Turneu! internațional feminin de șah

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎNAINTEA FINIȘULUI

Jerzy Rybicki la categoria 
mijlocie mică, pentatlonistul 
Janusz Pyciak-Peciak etc.

Anul trecut, la J.O. de la 
Moscova, delegația olimpică 
a Poloniei a ocupat locul 4 
în clasamentul —neoficial — 
pe puncte si locul 5 în cla
samentul după numărul to
tal al medaliilor. Cele 3 me
dalii de aur au fost obținute 
de săritorul cu prăjina 
Wladislaw Kozakiewicz. care 
cu 5.78 m a stabilit si un 
nou record al lumii, alergă
torul peste obstacole Bro
nislaw Malinowski la 3000 m 
si călărețul Kowalczyk. în 
proba individuală de ob
stacole.

O dovadă pertinentă pen
tru demonstrarea amploarei 
pe care a luat-o sportul în 
Polonia de astăzi o consti
tuie si faptul că fiecare al 
7-lea cetățean al tării este 
membru al unui club sau 
asociații sportive. Un rol 
important în popularizarea 
si dezvoltarea sportului în 
masele largi ale tineretului 
îl au școala și universitatea 
din rîndul cărora s-au ridi
cat nenumărate talente pen
tru marea performantă.

în aceste zile, pe bazele 
sportive ale Bucureștiului, 
laolaltă cu ceilalți sportivi 
studenti din lumea întreagă, 
reprezentanții sportului uni
versitar polonez îsi aduc 
contribuția la succesul celei 
de a XI-a ediții a Jocuri
lor mondiale universitare de 
vară.

IN PLINA VARA HOCHEIȘTII SE PREGĂTESC
lată citeva amănunte de la echipele divizionare ■, tk

DINAMO bucurești, și-a În
ceput pregătirile printr-un sta
giu de antrenamente, combinate 
cu o cură helio-marlnă, efectuat 
pînă la 1 iulie la Eforie Nord. 
S-a lucrat intens cu tot lotul 
(excepție a făcut Axinte, care a 
fost în examene), iar între 1 și 
15 iulie s-au făcut antrenamente 
de pregătire fizică la București, 
după care întregul efectiv s-a 
deplasat la Bușteni. Intre 2 și 15 
august, Dinamo va efectua antre
namente comune la Prostejov 
(Cehoslovacia), iar după aceea, la 
începutul lui septembrie, va lua 
parte, tot In Cehoslovacia, la un 
turneu. In efectivul de jucători 
nu s-au produS modificări, ur- 
mînd doar ca Gherghișan să fie 
integrat în prima linie de atac, 
Dumitrache într-a doua. în ce-1 
privește pe portarul Gh. Huțan

el este refăcut 
trenamente.

și ia parte la an-

început pregătirileSTEAUA. A ___ __ _______
la 2 iunie, făcind pînă la 14 iu
nie 0 adaptare la efort, după 
care (între 15 și 27 iunie) a fost 
la mare. De la 7 iulie se lucrea
ză intens la Predeal, la pregăti
rea fizică, urmînd ca între 26 iu
lie șl 11 august să se lucreze pe 
gheată la 
îh ziua de 
patinoarul 
24 august, 
la Opava 
intre 9 șl _ _ ______
parte la „Cupa Sovletski Sport" 
la Kiev. In ce privește lo
tul, promovări masive de ju
niori. Alături de mai „vechii", 
Udrea, lordăchioiu, Păgoceanu, 
acum au fost trecuți la „cei

mari" și Dospin, Băjenaru, Biri- 
șiu, Daia, Alexc. Au plecat Ba
logh, Todor, Varadi.

Miercurea Ciuc, unde 
6 iulie a fost redeschis 
artificial. Intre 14 si 
Steaua se va presați 
în Cehoslovacia, iar 
19 septembrie va lua

S.C. MIERCUREA CIUC. A in
trat în pregătire la 4 iunie, ur- 
mînd între 6 și 13 iunie o cură 
hello-marină, după care de la 20 
iunie se pregătește la Miercurea 
Ciuc, unde în ziua de 6 iulie a 
efectuat primul antrenament pe 
gheață. Organizează, probabil în
tre 10 șl 13 august, un turneu, 
cu participarea unor formații din 
țară. Intre 15 și 30 august va lua 
parte la un stagiu de pregătire 
la Banska Bistrica (Cehoslova
cia), In finalul căruia va juca la 
un turneu alături de citeva echi
pe de club din zona respectivă 
șl de echipa de juniori a Ceho
slovaciei. A primit pe Todor și 
Balogh. Unii dintre jucători vor 
fi cedați echipei Progresul Mier
curea Ciuc.

Cu 5 runde înainte de sfir- 
șit, situația se menține foarte 
strînsă în fruntea Turneului in
ternațional feminin 
României, care se 
Băile Herculane.

Partidele centrale 
a 6-a, Murcșan — 
și Melașviîî — Perevoznic, s-au 
încheiat remize. Brustman a 
obținut — cu negrele — o 
victorie prețioasă la Răducanu, 
iar Wise — cu albele — la 
Oîărașu, ceea ce le aduce în 
plutonul fruntaș. Grosch a cîș
tigat la Ionescu, în timp ce 
partida Olteana — Kantor s-a 
întrerupt. Melașviii și-a reali
zat avantajul deținut în întil- 
nirea neterminată din runda a 
5-a cu Olărașu.

de șah al 
dispută la

ale rundei 
Pogorevici

CLASAMENTUL : Murcșan
4’/j, Wise, Pogorevici, Brusl- 
man 4, Melașviii 3*/j (1), Pe- 
revoznic 3, Kantor 2’/i (1), Io-

La Pernik (Bulgaria), încep mîine

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
Aseară au plecat în Bulgaria 

sportivii roi -âni care vor parti
cipa la Campionatele balcanice 
de judo. Programate nu cu 
mult timp înaintea Campiona
telor mondiale din Olanda. în
trecerile balcanice ale acestei 
ediții constituie șî un bun pri
lej de verificare a stadiului 
pregătirilor reprezentanților 
țării noastre vizați să concure
ze la competiția mondială. A- 
cesta este și motivul pentru 
care la Pernik — localitatea 
care găzduiește Campionatele 
balcanice — va fi aliniată pri
ma garnitură, din care nu 1’ 
sesc medaliații „europenelor" : 
Constantin Niculae (campion 
continental la categoria semi- 
ușoară), Arpad Szabo (medaliat 
cu argint la categoria super
ușoară) și Simion Toplicean 
(medalie de bronz la categoria 
ușoară). Iată-i șl pe ceilalți ju
doka români : Benoni Olar 
(cat. superușoară). Ion Năstăilă 
(semiușoară). Marcel Nuțu (u- 
șoară). Mircea Frățică (semi- 
mijlocie). Mihalache Toma 
(mijl''"ie). Daniel Radu (semi
grea). Mihai Cioc si Sebastian 
Geană (grea). Dună încheierea 
confruntărilor individuale, an
trenorul lacob Codrea va de
semna formația pentru întrece
rile pe echipe.

Joi au loc confruntările bal
canice la categoriile semimijlo-

Bie. mijlocie, semigrea, și grea, 
iar vineri Ia superușoară, seml- 
ușoară, ușoară și open. Dumi
nică se va desfășura turneul 
pe echipe.

DUNĂREA GALAȚI. Antrena
mente intense de la 5 iunie, după 
care de la 21 iulie antrenamente 
la mare. La începutul lui august 
va efectua un stagiu de pregăti
re fizică la Suceava, Iar apoi de 
la 15 august se va antrena. , pe 
gheață, la Galați. Intre 27 august 
și 10 septembrie va întreprinde 
un turneu în Cehoslovacia. In vi
itorul sezon va beneficia de a- 
portul lui Bandaș.

Călin ANTONESCU

MARELE PREMIU F.I.L.T
în clasamentul feminin al 

Marelui premiu FILT după 
turneul internațional de tenis 
de la Kitzbueheil conduce Chris 
Evert-LIoyd cu 960 p. urmată 
de Martina Navratilova 730 p, 
Hana Mandlikova 685 p, Virgi
nia Ruzici 620 p etc.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Etapa „prolog" a 

Turului Scoției pentru amatori a 
fost cîștigată de englezul Steve 
Jougnin care a parcurs 2.400 km 
în 3:50,1. Proba s-a disputat la 
Bellanouston Park. Pe locurile 
următoare s-au clasat Boon (Țara 
Galilor) — 3:50,3 șl cehoslovacul 
Klasa — 3:51,4 • Prima etapă a 
Turului Portugaliei disputată în
tre Evora Vila — Real de Santo 
Antonio (204 km) a fost cîștigată 
de portughezul Manuel Zeferlno 
cu timpul de 5h 47:03,0 • Federa
ția olandeză a selecționat echipa 
care va participa la cursa de 
fond (profesioniști) din cadrul 
campionatelor mondiale ce vor 
avea loc la sfîrșltul lunii august 
tn orașul cehoslovac Brno. Din 
echipă fac parte Zdetenelk, Kne- 
temann, Velde, Kujper, Hane- 
graaf. Poel și alții.

do Moscova 1—2 ; Zenit Leningrad 
— Ararat Erevan 1—1 : Dinam» 
Minsk — Dinamo Tbilisi 1—4 ; 
S.K.A. Leningrad — Cernomoret 
Odesa 0—0. In clasament conduce 
Dinamo Kiev 34 puncte, urmată 
de Spartak Moscova 27 puncte și 
Dinamo Tbilisi 25 puncte etc. • 
In sezonul viitor echipa Algeriei 
va fi pregătită de antrenorul so
vietic Evgheni Rogov. Acesta, în 
vîrstă de 51 de ani, a fost antre
norul echipei Lokomotiv Mosco
va. Rogov îl succede la conduce
rea echipei Algeriei iugoslavului 
Rajkov.

• TELEX • TELEX •
Wojtek Fibak l-a eliminat 
6—3, 6—1 pe americanul ___
Grahan, iar Balasz Taroczy (Un
garia) a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Ranlro Benavides (Bolivia). Alte 
rezultate : Smid (Cehoslovacia) — 
Albert (Olanda) 6—0, 6—2 ; Heinz 
Gunthardt (Elveția) — Mâner 
(S.U.A.) 6—3, 6—2; Gurn (Austra
lia) — Mir (Spania) 6—4, 6—1.

cu 
Tony

nescu 2'/i, Grosch 2, Olteanu 
l‘/i (1), Olărașu l’A, Răduca- 
nu 1 (1).

TURNEUL DE LA BADEN DADEN
Cu două runde înainte da 

încheierea turneului internațio
nal de șah de la Baden Baden 
în clasament conduc Niles (An
glia) și Ribli (Ungaria) cu cita 
8‘/a p (1). urmați de Florin 
Gheorghiu (România) cu 7 p. 
în runda a 11-a Gheorghiu a 
cîștigat la vest-germanul Bas
tian, Ivkov a remizat cu Bo- 
rick, iar V. Korcinoi a pier
dut la Firnian.

0 FAMILIE DE SPORTIVI
într-un recent interviu acordat_ 

presei sportive americane, noua 
vedetă a atletismului mondial. 
Carl Lewis, a declarat că o- 
biectivele sale pentru acest an 
sînt realizarea unui timp de 
9.90 la 100 m plat și a u- 
nei sărituri în lungime de 8,95 
m,' performanțe ce ar constitui 
noi recorduri mondiale în pro
bele respective. Lewis are 1.99 
m înălțime sl 80 kg.

Campionul american face 
parte dintr-o familie de spor
tivi. mama sa a participat la 
proba de 80 m garduri, in 1950, 
la Jocurile Panamericane, iar 
tatăl a fost un bun alergător 
de semifond. Ceilalți copii al 
familiei Lewis, Donald și sora 
sa Carol, sînt. de asemenea, 
sportivi de valoare. Donald 
practică fotbalul american, 
Carol săritura in lungime, 
un rezultat de 6,54 m anul 
cesta — a fost selecționată 
echipa Statelor Unite pentru

iar
CU 
a- 
in 

. u- 
niversiada de vară de Ia Bucu
rești.

FOTBAL • Turneul internațio
nal de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria echipei Steaua Roșie 
Belgrad, care a întrecut în finală 
cu scorul de 2—1 (1—1) forma
ția Honved Budapesta. In meciul 
pentru locul trei. Partizan Bel
grad a cîștigat cu același scor, 
2—1 (1—1) In fața echipei O.F.K. 
Beograd • în campionatul unional 
lidera clasamentului, echipa Di
namo Kiev, a terminat la egali
tate : 1—1 meciul susținut în 
deplasare cu formația Neftci 
Baku. Alte rezultate : Spartak 

_ Tauria Simferopol

HANDBAL • Turneul interna
țional feminin de la Polanach 
(Polonia) a fost cîștigat de se
lecționata U.R.S.S. — 6 p, urma
tă de formațiile Bulgariei și 
Poloniei — cu cite 3 p. In ulti
mul meci, handbalistele sovieti
ce au învins cu scorul de 25—22 
echipa Bulgariei.

TENIS • Proba de simplu mas
culin din cadrul turneului inter
național de la ■ Kitzbuehel (Aus
tria) a fost cîștigată de jucătorul 
australian John Fitzgerald, care 
l-a tnvlns în finală cu 6—3. 3—6. 
7—5 pe argentinianul Guillermo 
Vilas, cotat ca principal favorit 
al turneului • tn primul tur al 
campionatelor internaționale ale 
Olandei, care se desfășoară la 
wuvnnsiin. campionul polonez

Autoturismele „Dacia 1300" 
$1 marile cîștiguri fa» bani 
răsplătese cu regularitate 
perseverenta șl inspirația 
participanților 1 CU UN BI
LET DE NUMAI 10 LEI VA 
PUTEȚI NUMĂRA ȘI DV 
PRINTRE MARII CÎȘTIGA- 
TORI LA LOTO 2!

Jucata din vreme nume
rele preferate !

ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 
— sîmbătă 25 iulie 1981.



Marginalii la ediția 1980/81 a Diviziei „A“

Reportaj de pregătiri100 DE JUCĂTORI LA... IMPACTUL CU DIVIZIA „A
O De la emoțiile lui Gh

3
Popa, la lipsa de trac a

lui Ticâ I „Ochiul" iui

Lucescu, Pigulea ți Er-

dogh n-a greșit • Prea

multe promovări „de con-

junctură* • „Noul val va
I

• Golgetcril debutanților : Preda — 7, Chioreanu — 6, 
luță, Bența, Szabo, Fodor, Ghiță — 3. Dubinciuc, Scrtpv, 
xandru, Șulea, Comșa, Boriceanu — 2 ;
• Clasamentul, după minutele jucate : 1. Szabo 2940 ; 2. 

dor 2855 ; 3. Panache 2790 ; 4. Varo 2678 ; 5. Oprea 2606 ; 6. 
lea 2439 : 7. Dubinciuc 2402 ; 8. Manciu 2189 ; 9. Rednic 2008 ; 10. 
Preda 1974.
• Echipa debutanților : Varo — Szabo, Dubinciuc. Panache. 

Fodor — Șulea, Alexandru, Rednic — Băluță. Preda, Chioreanu.
• Echipa... speranțelor debutanților : Alexa — Murar. Tătă-

. . - ( Matei, Rednic — Păuna, Sertov,ran, lovan, Eduard — Balint, 
LasconL

trebui să confirme
Mi-

in

campionatul viitor
) de 
întîia

Bă- 
Ale-
Fo- 
Șu-

i CAMPIOANA PRIVEȘTE ÎNAINTE 
CU ÎNCREDERE!

® Universitatea Craiova pregătește greaua „sesiune" 

de toamnă © Neîntrerupta succesiune a tinerelor pro

moții de jucători © Un „extemporal" pe tema : jocurile

100 ! Intr-adevăr, exact 100 
jucători au pășit, pentru 1 
dată, pe scena primei noastre di
vizii, ta a 63-a ediție a campio
natului 1

„Am avut mari emoții, ne spu
nea tînărul portar băcăuan 
Ghcorghe Popa, după cele 245 de 
minute jucate ; emoții ce s-au 
văzut, cred, șl ta comportarea 
mea, care nu a fost așa cum aș 
fi dorit eu să fie. La juniori, în 
partidele jucate pină acum, n-am 
simțit tăria și frecvența șuturilor 
de la Divizia „A", lucru care 
mi-a dat mult de gindit pentru 
viitor..."

„N-am avut nici un fel de trac, 
afirma Ion Tică, fundașul central 
al Progresulul-Vulcan, după 
timul meci al campionatului. Mă 
aflu și Ia o vîrstă 
ani) care mi-a dat 
experiența căpătată, 
cu mult calm acel 
meciul cu Dinamo ți, 
Iul campionatului, să înscriu go
lul decisiv din tatilnirea cu Po
litehnica Iași..."

„Nu credeam că 
va avea Ioc chiar 
că voi fl apreciat . 
cum am jucat ta cele cinci par
tide", nl se destăinuia, la rîndul 
lui. Gavrilă Pele Balint, fostul 
căpitan al selecționatei U.E.F.A. 
’81 șl component al lotului pen
tru C.M. din Australia.

Afirmații cauzate. 
Impactul 
ment de 
jucător, 
chip de 
noi ale ______ _ ______
țării. Dar, dincolo de aceste stări 
psihice reale șl diferite de la un 
debutant la altul, tabelul alăturat 
„al celor 100“ oferă o sumedenie 
de constatări interesante, semni
ficative, sugestive și chiar 
prinzătoare. Să punctăm, în 
tlnuare, cîteva dintre ele.
• Grosul promovaților fl 

ră cinci echipe, două dintre 
promovate ta ediția trecută 
(F.c.M. Brașov și Progresul-Vul- 
ean), alte două care, diminuîn- 
du-și treptat șansele de rămînere 
In prima divizie, au rulat piese 
noi în vederea testării posibilită
ților lor pentru viitoare aspre bă
tălii in „B“ (F.C.M. Galați și
F.C. Baia Mare) și Steaua, echi
pa pornită decis să-și formeze 
un „11“ puternic, de mare per
spectivă. In dreptul acestor cinci 
echipe se află trecuți mai mult 
de jumătate din debutanțil edi
ției, printre cei mal apreclațl 
numărîndu-se lovan, Balint, Pa- 
narhe, portarul brașovean Popa, 
Tătăran, M. Ionescu (minus...

cartonașele galbene), Tică, 
nea, Boriceanu, Comșa, Căpățînă, 
Chioreanu etc. Gfclățenii șl băi- 
mărenil se retrag însă de 
marea scenă. Posibilitățile 
care le au cei mai mulți dintre 
ei ne fao să credem însă în... 
revenirea lor rapidă în „A".
• Corvinul, Chimia șl A.S.A. 

Tg. Mureș au efectuat cele mai

pe 
pe

Trăgînd linie și adunînd, tre
buie să subliniem faptul că prin
tre cei 100 de debutanți ai sta
giunii 1980/1981 se află, intr-ade
văr, Cîteva SPERANȚE ALE FOT
BALULUI NOSTRU, cei care bat 
la porțile consacrării, cei de la 
care se așteaptă confirmări de 
substanță, nu numai Ia cluburile 
lor. ci și Ia loturile reprezenta-

cu Olympiakos

ul-
de(n.n. 25 

dreptul, prin 
să transform 
penalty din 
1, spre flna-

debutul meu 
la Steaua și 
pentru modul

așadar, de... 
cu Divizia „A", 
excepție pentru 

moment trăit In fel și 
cele 100 de „personaje" 
primului campionat al

evenl- 
orice

sur- 
con-
efe- 

ele...

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^  
â
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r.u.M. BRAȘOV ; 14 (Panache — 31 meciuri, 2790 minute ju
cate, Șulea 29 — 2439, Manciu 25 — 2184, Chioreanu 27 — 1805, 

Bența 22 — 1599. Popa 18 — 1583, Balasz 16 — 1387, Boriceanu 
18 — 1020, Dărăban 12 — 699, V. Ștefan 7 — 630, Vărzaru 7 — 
585, Sandu 4 — 146, Hanu 4 — 142, Luca 2 — 135.

rttUGKESL'L VULCAN : 12 (M. Ionescu 20 — 1633» M. Anghel 
25 — 1566, Niculcea 23 — 1499, L Alexandru 19 — 1460, Tică 13 — 

1047, P. Grigore 12 — 972, Retl 10 — 900, I. Nicolae 9 — 583, V. 
Marcel 6 — 540, Cristea 7 — 282, Paraschiv 2 — 180, Țugulan 4 — 
85).F.l
Rusu 9 — 787, 
567, Onofrei 8 
fir 2 — 64).

STEAUA ; 8 
851, Minea 10

.C.M. GALAȚI ; 10 (Comșa 15 — 1897, Stoica 14 - 1260, O.
— Anghelinei 8 — 665, Căpățînă 8 — 587, Zlate 8 — 

— 458, Vlăduț 3 — 270, Iordăchescu 4 — 195, Pro-
(lovan 17 — 1453,

— 679, Toma 7 —
— 385, Popa 1 — 90).

r. C. BAIA MAKE : 7 (Tătăran 12 — 870, G. Mureșan 8 — 654, 
Hotlco 6 — 540, Lenghel 8 — 411, Litan 1 — 47, Moldovan 1 — 
45, Lascău 1 — 3).s. C. BACAU : 7 (Artenl 5 — 450, Gh. Popa 3 — 245, Iancu 2
— 172, Viscreanu 2 — 106, Ghloane 1 — 90. Qumitrașcu 2 — 62, 
Movilă 1 — 22).

tUKViNUL ; 6 (Dubincluc 29 — 2402, Rednic 27 — 2008, Alexa 
12 — 1051, Oncu 15 — 565, Ghiță 10 — 398, Colesniuc 3 — 24).

JIUL : 6 (Neagu 24 — 1819, Lasconl 6 — 480, Schmidt 9 — 
306, Boghean 3 — 185, R. Rusu 1 — 90, Stoian 1 — 10).

F.C. ARGEȘ : 5 (Băluță 26 — 1638, Sigmirean 13 — 693, Pană 
7 — 553 + 12 — 939 la Dinamo, Balaur 3 — 70, Eduard 1 — 43).

A.S.A. TG. MUREȘ ; 4 (Szabo 33 — 2940, Fodor 32 — 2855, 
Varo 31 — 2678, Dulău 13 — 994).

FULITEHNICA IAȘI : 4 (Oprea 30 
Sachelarie 1 — 45, Paveliuc 1 — 7).

F.C. OLT ; 4 (Matei 16 — 1914, I. Petre 7 — 222, Mirea 3 — 46. 
Tuf an 1 — 20).

UNIV. CRAIOVA : 4 (Firănescu 1 — 90, Păuna 2 — 40, Cioro
ianu 1 — 15, A. Popescu 1 — 7).„riJLp timișoara : 3 (Murar 19 — 1410, Rotaru 2 
Toma 1 — 15).

chimia : 2 (Alexandru 31 — 
SPORTUL STUD ; 2 (Iepure 1 
DINAMO : 1 (Săndoi 1 — 90).
„U“ CLUJ-NAPOCA : 1 (Boeru

Jurcă 17 — 1217, Rotar 13 —
546, Balint 5 — 450, Sertov 5

2606, M. Radu 2 — 75,

2563, Preda 30 - 1974). 
— 37, Vaișcovici 2 — 9).
1-8).

<0,

sigure promovări. în clasamentul 
debutanților, după minutele ju
cate, se află cei mai mulți dintre 
jucătorii aduși în prim-plan de 
Mircea Lucescu,......................
și Attila Erdâgh. 
n-a greșit, deci.

Marcel Pigulea 
„Ochiul" lor 

__ , __ ___  cînd s-a oprit 
asupra unor Jucători ca Rednic, 
Alexa, Varo, Alexandru, Preda, 
Fodor, Szabo, Dubincluc.
• In sfirșit, din tabloul debu

tanților se mai desprind și pro
movările „de circumstanță", une
le negîndlte, fără rost. Ratările. 
Lascău, Litan, Popa (steaua), Tu- 
fan, A. Popescu, Boeru, Stoian, 
Paveliuc corespund jucătorilor 
care au Jucat cîteva minute, o 
repriză maximum. De ce-au mai 
fost încercați oare 7

tive. Fac parte, din acest grup, 
jucători ca IOV AN, BALINT, MI- 
NEA, REDNIC, GH. POPA, ALE
XA, SERTOV, PANA, EDUARD, 
PAUNA, cioroianu, firanes- 
CU, LASCONI, VISCREANU, MA
TEI, IANCU.

Sînt jucători tineri, care promit 
mult, care pot progresa.

Ei sînt, de fapt, adevărații debu
tanți ai celui de al 63-lea campio
nat al primei divizii. Pe ei îi aș
teptăm să iasă și în ediția viitoare 
la rampă pentru a „rosti" replici 
aplaudate și așteptate .de toți cei ce 
iubesc fotbalul.

Lourențlu DUMITRESCU 
Adrian VASILESCU

Campioana si deținătoarea 
cupei a încheiat repede vese
lele zile ale sărbătoririi 
mai mari performanțe din 
ta ei. ,.A fost foarte bine 
ce a fost... dar acum 
dim numai la ceea ce 
ză 1“ Sînt cuvintele lui 
blemenco, antrenorul 
Știut să învingă așa 
multele obstacole ce i 
dicau în față în momentul cînd 
a preluat responsabilitatea teh
nică a formației din Bănie. Da. 
ne-am convins cu propriii ochi 
că fotbaliștii 
sat în urmă 
au trecut, cu 
disciplină, la 
sezon, plin de responsabilități 
pentru ei. acum, cînd vin obli
gațiile confirmării marilor suc
cese ale stagiunii 1980/81.

I-am găsit ne jucătorii Uni
versității Craiova la Bușteni. 
L Oblemenco și C. Otet — îm
preună cu dr. G. Fakner și 
masorul A. Tăcu — intraseră 
în plină desfășurare a primei 
părți din programul de pregă
tire. La antrenamente erau pre- 
zenți portarii Boldici, Lung și 
Prăndulescu (un fost junior al 
clubului, revenit de la Pandu
rii Tg. Jiu), fundașii Purima, 
Tilihoi, Ciupitu, Ispas (de la 
echipa de juniori), Budică (ve
nit de la Corabia — de acolo a 
sosit, să ne aducem aminte, si 
Oblemenco). mijlocașii Donose. 
Geolgău, Firănescu. 
Cîrfu, Irimescu, A.
Observați că producția pepi
nierei craiovene nu se oprește... 
Sezon de sezon, ea trimite pri
mei echipe alte talente.

Apropo de această perma
nentă curgere a promoțiilor de 
fotbaliști, Oblemenco observa 
cu justețe : „Spre deosebire de 
alte cazuri, la noi tinerii sînt 
primiți cu brațele < 
N-am avut nici un caz 
pingere a noilor veniti. 
fenomenul de adaptare 
fășoară repede și fără 
pentru foarte tinerii jucători, a- 
flați, firește, intr-un moment 
de mare încercare pentru ca
riera Ior“. Ce gîndește antre
norul principal al craiovenilor 
despre noul sezon ? „O să fie 
și mai dificil decit cel trecut Ma
rile noastre responsabilități pe

celei 
via- 
ceea 
ffîn-ne 

urmea- 
Ion O- 
care a 
de net 
se ri-

craioveni au lă- 
clipele euforiei și 
multă hărnicie și 
pregătirea noului

atacanții 
Popescu.

deschise. 
: de res- 
. Așa că 

se des- 
i urinări

internațional primează

RĂTĂCITORI
Echipele divizionare „A" 

și-au Început pregătirile pen
tru noul campionat. Din pă
cate (se putea să fie altfel 7), 
odată cu startul primelor an
trenamente s-au înregistrat 
și primele absențe (nemoti
vate) de Ia program ! Băcău
anul L. Moldovan, dat... dis
părut de la echipa sa, anun
ță federația, printr-o telegra
mă, că se află la Timișoara. 
Brașoveanul Bucur s-a urcat 
în tren (sau în mașină) și a 
poposit la Cluj-Napoca. Lică, 
de la F.C. Olt, se pregătește 
cu Sportul studențesc. Alți 
doi jucători de la S.C. Bacău 
— Fîșic și Verigeanu — se a- 
flă și el ta alt centru univer
sitar — la Iași, cu toate că 
și în orașul lor (ca șl la Bra
șov, în cazul Iul Bucur) este 
un Institut de învățămînt su
perior.

Ce șanse au acești jucători 
(șl, probabil, mai sînt și alții 
ca el) să rămtnă acolo unde 
au plecat 7 NICI UNA, CA 
SA JOACE. Dacă vor reuși la 
examenele de admitere, cum 
ne spunea șl tovarășul Ion 
Alexandrescu, secretar al fe
derației, pot deveni studenți,

ca orice tînăr din țara noas
tră, dar fără să mai joace, © ----  , de îndelungată,tră, dar fără 
vreme, destul 
fotbal.

Oare acești ,_ ___
cunoască ultimele hotărîri ale 
federației ? Să le reamintim 
noi : în ziua de 23 iunie s-a 
dat publicității un comunicat 
(scurt și clar), în care se 
spunea, printre altele : „Bi
roul federal a hotărît să IN
TERZICĂ transferarea jucă
torilor din Divizia „A“ în 
alte județe, în perioada par
ticipării echipelor României la 
jocurile actualei ediții a C.M. 
șl, respectiv, european de ti
neret (apropo, L. Moldovan 
este component al acestui lot).

Așadar, fiii rătăcitori au o 
singură șansă : să privească 
viitorul campionat de pe tușă! 
Așa cum s-a întîmplat, anul 
trecut, cu ..studenții ieșeni" 
Lică și Butufei, care au în
curcat și echipele lor de club 
și pe Politehnica Iași șl au 
revenit acasă după o perioadă 
de pregătiri ratată.

Deci, atenție, fiilor rătăci
tori 1 Riscați să rămîneți în 
afara fotbalului 1

fotbaliști să nu

Constantin ALEXE

PROMOVEAZĂ ECHIPA, CA SA TE ÎNLOCUIM!
Ce se întîmplă cu un tînăr 

antrenor 
echipă ? 
la prima 
puns nu 
trenorul 
tat pentru succesul 
împreună cu jucătorii, ___
du-i-se succes în continuare. 
Așa ar fi normal să se în- 
tîmple. Numai că fotbalul ne 
oferă „cazuri" care ies din 
sfera firescului. Concret, si
tuația antrenorului Ion Pău- 
nescu, care a antrenat un an 
Dunărea Călărași și a pro
movat cu ea în Divizia „B“ 
Tînărul antrenor s-a prezen
tat zilele trecute în redacție 
pentru a ne relata, cu mîh- 
nire; povestea lui : „Pe data 
de 10 iulie, conform înțele
gerii cu conducerea asociației, 
m-am prezentat, la Călărași, 
pentru prima zi de pregătire! 
Numai că am fost tras de-o 
parte și mi s-a spus că nu 
mai răspund de echipă! Atît 
și nimic mai mult. Nici un 
cuvînt de mulțumire pentru 
micul aport pe care l-am a- 
dus și eu la promovare, nici 
o explicație pentru faptul că 
mi s-a comunicat înlocuirea 
chiar în ziua începerii pregă
tirilor, cînd, practic, nu maj 
am unde să merg, din mo
ment ce toate echipele și-au

care promovează © 
O întrebare simplă 
vedere, al cărei răs- 
poate fi decît : an- 

respectiv este felici- 
obtinut, 

urîn-

stabilit antrenorii. Iar ceea re 
m-a surprins și mal mult este 
că echipa a fost dată pe mi
na unui antrenor care... a re
trogradat cu o formație din 
Divizia „B“ ta campionatul 
recent încheiat. De necrezut, 
dar adevărat 1“ Intr-adevăr, 
de necrezut 1 Un caz care 
iese din tiparul firescului, ca
re contrazice logica elemen
tară. Un caz care anulează 
criteriile morale ale muncii de 
antrenor, care frinează ambi
țiile șl dorința de consacrare 
ale antrenorilor tineri, 
tehnicienilor în general. __
fericire, ultimul an competi- 
tional ne oferă si exemple in 
compensație (pentru că „epi
sodul Călărași" 
ta " '
că 
au 
au 
Hașoti _ ____ . _  _
răsplată a muncii, ca un sti
mul peatru viitoare perfor
mante. F. C. Constanta si 
U.T.A. au dovedit seriozitate 
și falr-play, apărînd moralita
tea profesiei de antrenor, dar 
și pe cea a conducătorilor de 
cluburi. Etica 
nevoie de 
exemple gen 
Si U.T.A. I

Mfreeo

ale 
Din

____ _ nu-i singular 
fotbalul nostru !). Pentru 
F.C. Constanța și U.T.A. 
păstrat antrenorii cu care 
promovat, respectiv pe Em 

și St. Czako, ca o

fotbalului are 
cît mal multe 
F.C. Constanta
M IONESCU

5
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• Astăzi începe vînzarea Ia o 
nouă •
preș, 
rilor 
vară

Această tragere se prezintă cu 
mari și importante avantaje pen
tru participanți, dintre care vom 
menționa posibilitatea oferită și 
variantelor sfert de a obține eîș- 
tiguri de pînă la plafonul maxim, 
inclusiv autoturisme. In cazul în 
care la eategoria respectivă nu 
•-au omologat variante întregi, 
precum și faptul eă la faza a 
II-a (suplimentară) cîștigurile se 
suportă din fondul special al 
tis ternului.

tragerea specială Pronoex- 
organizată cu prilejul Jocu- 
Mondiale Universitare de 

1981.

ADMINISTRAȚIA M STAI LOTO PRONOSPORI INrORMLUA

Tragerea va consta din < extra
geri, în 3 faze, în total extră- 
gîndu-se 38 de numere.

De menționat și faptul că 
această tragere specială 
EXPRES se pot obține 
cumulate.

Se acordă autoturisme 
1300“ șau „Skoda 120 L", 
în U.R.S.S. sau 
mană, precum șl 
bani, de * 
cu cele de 50.000 lei și premii de 
valoare variabilă.

la 
PRONO- 
cîștiguri

„Dacia 
excursii 

U.RJS.S. sau R. D. Ger- 
precum șl premii ta 

! valoare fixă, tacepînd

Se atribuie cîștiguri suplimen
tare pentru 5 și 4 numere din 10 
extrase și cîștiguri speciale pen
tru 3 din 8 numere, 4 și 5 nu
mere din 16.

Variantele de 25 lei dau drept 
de participare la toate eele 6 
extrageri de ia cele 3 faze ale 
tragerii.

Reamintim că se poate partici
pa și pe variante combinate și 
combinații „Cap de pod" forme 
de joc cu care se pot obține im
portante sulte de premii.

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, 22 iulie 1981. se 
va desfășura la ora 16,30 în sala 
Clubului • ......................
București, str. 
numerele 
transmise în cursul 
și televiziune.

„Finanțe-Bănci" 
Doamnei nr. 

cîștigătoare vor 
serii la radio

din
2 : 
fi

• CÎȘTIGURILE 
LUI PRONOSPORT 
LIE 1981. Categoria 
tate) : 6 variante 25% a 7.033 lei; 
categoria 2 (12 rezultate) 42,25 
variante a 1.198 lei ; categoria 3 
(11 rezultate): 665,25 variante a 
114 lei.

CONCURSU-
DIN 13 IU- 
1 (13 rezul-

plan 
dăm lotului national opt jucă
tori — " “ -
Ștefănescu,
Beldeanu, Cămătarii și Crișan. 
Vrem ca ei să fie la înălți
mea misiunii lor de onoare. 
Vine apoi Cupa campionilor eu
ropeni. Avem un adversar re
dutabil. Olympiakos Pireu a 
jucat mult in competițiile con
tinentale. a obținui rezultate 
remarcabile, se bucură de apor
tul unui public entuziast, are 
omogenitate, ea formație, și 
constanță in comportare, dova
dă cele două titluri consecu
tive cucerite. Toate acestea ne 
fac să privim cu maximă aten
ție și circumspecție partidele 
cu campioana Greciei. Și, mai 
departe, trebuie să ne apărăm 
titlul și cupa ! Vom lupta pe 
patru „fronturi" și o vom face 
eu toată seriozitatea. muncind 
din plin".

Antrenamentul de la Bușteni 
pe care l-am urmărit ne-a pre
zentat o veritabilă grupă de 
atleți... de fond. Grupul foiba- 
liștilor craioveni a efectuat mai 
intîi un interesant circuit com
plex de alergare, treceri de gar
duri, sărituri etc. pentru a în
cheia cu serii de alergare pre
lungită. N-a fost nevoie de 
nici o intervenție a antreno
rilor. Sub verificarea neînceta
tă a cronometrelor. 
desfășurat precis. Balonul n-a 
fost prevăzut la acest antrena
ment. Doar Ciupitu. care su
ferea de o ușoară sciatică în 
curs de vindecare, i-a adunat 
pe toți puștii de pe stadion și 
a făcut cu ei un adevărat an
trenament. „îi place enorm să 
lucreze cu copiii" observa, in 
fata exemplului viu antreno
rul Oțet.

Poate ați fi dorit declarații 
ale jucătorilor. Am prefe-at un 
mic „extemporal" cu tem. : 
care va fi scorul general al 
meciurilor Universitatea — O- 
lympiakos ? Iată răspunsurile: 
Tilihoi 3—0. Cirtu 4—1. Do
nose 4—1. Geolgău 4—2. Lung 
4—1, Purima 5—1, Irimescu 3—0, 
Prăndulescu 5—1, Firănescu 
4—2, A. Popescu 5—2. Ispas 
4—1, Budică 4—2, Ciupitu 3—1, 
Boldici 3—1. Să deslușim în răs
punsurile acestea nu numai op
timismul cu care se angajează 
focurile, ci — mai cu seamă — 
marea dorință de calificare in 
turul al doilea al marii între
ceri europene in care 
sitatea poate juca un 
frunte. Cum bine
V. Frînculcscti, din conducerea 
clubului cra'ovean : 
noastră străbate o per'oadă de 
deplină maturizare. Roadele 
vrem să fie frumoase și multe!"

Negrilă, 
Bălăci.

Ungureanu, 
Țicleanu,

fotul s-a

Univer- 
rol de 

spunea dr.

.Formația

Eftimie IONESCU

JUNIORII ÎNVINGĂTORI 
BEIJINGLA

(Agerpres). — E- 
Romăniei,

BEIJING, 21 
chipa de juniori a 
care a cîștigat recent turneul in
ternațional de fotbal de la San- 
ghai, a evoluat la Beijing unde a 
întîlnit selecționata de juniori a 
capitalei R. P. Chineze. Prestînd 
un joc tehnic, spectaculos, tinerii 
fotbaliști români au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0). prin 
golurile marcate de Danie! Minea 
șl Mircea Bulba. La meci au
asistat 80 ooo de spectatori.

TESTAREA ARBITRILOR

DIVIZIONARI ,,B“ Șl „C“
și teoretică a 

din lotul divizionar 
din întreaga țară va avea

Testarea fiz că
arbitrilor
,,B' 
loc ta Capitală, ta zilele de 1 Și 
1 august. Arbitri! bucureștent din 
lotul ,.B* vor susține testul in 
zilele de 3 si 4 august. Testarea 
arbitrilor din lotul „C“ se va fa
ce de către Colegiile județene în 
perioada 29 iulie — 5 aug tst.



Debut spectaculos al festivalului atletic ADRIAAN PAULEN, președintele Federației internaționale de atletism:

REPREZENTANTUL NOSTRU GYORGY MARKO 
MEDALIE DE ARGINT LA 10000 m. Dt SPECTATORI IA CAlIfICARI!“

Mike Carter (greutate) și Toomas Turb (1OOOO m) primii campioni
Marele spectacol al atletis

mului la această a Xl-a Uni
versiadă a debutat, ieri., sub 
bune auspicii, chiar dacă in 
programul primei zile de între
ceri au figurat doar două fina
le (la aruncarea greutății și 
10 090 m), preliminariile în
cursele de alergări și unele 
dintre calificările la probele 
tehnice. Probele de ieri au ofe
rit dispute frumoase, intere
sante și de o calitate mulțumi
toare, care va crește, indiscu
tabil, cu fiecare zi de concurs.

Primul campion al actualei 
ediții a fost aruncătorul ameri
can Mike Carter, cîștigător de
tașat, conform așteptărilor, în 
proba de greutate. Cu o arun
care de 20,19 m realizată la 
prima încercare, el și-a asigu
rat succesul. După concurs 
Carter ne-a declarat: „Sînt,
evident, satisfăcut de această 
victorie care înseamnă un bun

meu
la

1500

în ambianța de mare concurs 
internațional a stadionului „23 
August", cu fundalul inelului 
roșu-cărămiziu, care nu mai e 
de zgură, ci din cel mai mo
dern material sintetic, am 
schimbat cîteva vorbe cu un 
vechi prieten al sportului ro
mânesc, cu domnul Adriaan 
Paulen, președintele I.A.A.F. 
(Federația internațională de 
atletism amator), vizitator sta
tornic al întrecerilor atletice în
semnate din țara noastră.

start pe drumul 
Jocurile Olimpice de 
Angeles".

spre 
Los

vietic Toomas Turb s-a detașat 
clar. Tînărul nostru campion 
Gyorgy Marko i-a luat „plasa", 
dar n-a putut susține tempoul 
ciștigătorului și a rămas să-și 
dispute un loc pe podium cu

\\\\\\\\\\\\\\\\\^
REZULTATE TEHNICE

Zeelandă) 3:48,31.; seria *a Il-a :
1. Morcelli (Algeria) 3:44,75, 2.
Patrignani (Italia) 3:45,68, 3. Ne- 
llesen (R.F.G.) 3:45,95, 4. Aldrid
ge (S.U.A.) 3:46,14, 5. Ostapenko
(U.R.S.S.) 3:46,17, 6. Sun Zhihuai 
(R. P, Chineză) 3:47,97... 8. Dâ- 
mean (România) 3:48,98 ; seria a 
III-a : 1. Hauck (R.D.G.) 3:44,82,
2. Onescu (România) 3:44,90, 3.
Ekert (R.F.G.) 3:44,97, 4. Bolti (I- 
talia) 3:45,48, 5. Foley (Australia) 
8:45,33, 6. Kaneberg (Suedia)
3:45,90.

400 MG bărbați : semifinale I :
I. Lee (S.U.A.) 50,70, 2. ~
(Brazilia) 51,10, 3.
(U.R.S.S.) 51,41, 4. i
(Spania) 51,50, 5. Z_. 
nla) 51,66, 6. Omori 
51,73 ; semifinala ~ " 
rupin (U.R.S.S.) 
(Olanda) 50,51, 3. 
50,53, 4. Patrick 
Nagao (Japonia) 
(Spania) 51.68 ;

100 M femei : 
Glover (S.U.A.) 
(Brazilia) 11,75, 
(U.R.S.S.) 11,75, 4. Ferrer (Cuba)
II, 78... 6. Ciolan (România) 12,04 ;
semifinala a Il-a : 1. Goddard
(M. Britanie) 11,40, 2. Washington 
(S.U.A.) 11,54, 3. Zolotareva
(U.R.S.S.) 11,56, 4. Mercurio (Ita
lia) 11,75... 8. Cliiricuță (Româ
nia 12,15.

100 M bărbați : semifinala I : 
1. Smith (S.U.A.) 10,21, 2. Le 
Jancour (Franța) 10,52, 3. Gonza
les (Cuba) 10,62, 4. Nodari (Ita
lia) 10,68 : semifinala a Il-a : 1. 
Obeng (Ghana) 10,36, 2. Sidorov
(U.R.S.S.) 10,43, 3. Nagy (Unga
ria) 10,49. 4. Sharp (M. Britanie) 
10,50, 5. Salever (România) 10,72 ; 
semifinala a III-a : 1. Lattany 
(S.U.A.) 10,19, 2. Nkounkoo (Con
go) 10,46, 3. Sliapnikov (U.R.S.S.) 
10,61, 4. Babaly (Ungaria) 10,64, 
5. Narracott (Australia) 10,70 ;

CALIFICARI : înălțime (stan
dard 2,16 m) : Bruni (Italia), 
Annijs (Belgia), Borra (Belgia), 
Zhu Jianhua (R. P. Chineză), 
Szeles (Ungaria), Demlaniuk 
(U.R.S.S.), Nagel (R.F.G.), Wil
liams (S.U.A.), Hrabal (Cehoslo
vacia), Temin (Iugoslavia), Pe- 
rarnau (Spania), El Ha1d Ba 
(Senegal), zielke (Polonia), 
Tschirk (Austria), Moral (Spa
nia). Sorin Matei și Daniel Albu 
au sărit 2,12 ; prăjină (standard 
5,00 m) : Kolasa (Polonia), Hou- 
vion (Franța). Vigneron (Franța), 
Pekkala (Finlanda). Pursley 
(S.U.A.), Winkler (R.F.G.), Po‘- 
liakov (U.R.S.S.), Volkov 
(U.H.S.SJ,, Mako (Ungaria), Pas- 
Takahashi ” (Japonia)’ 
(Italia), Barella (Italia). (Grecia), ~ 
Kuusiste 
(R.F.G.), 
plusalt 
Ghioroaie 
Banks _ _ 
grovskîi (U.R.S.S.) 16,36 m,___
Zhenxlan (R. p. Chineză) 16,17 m. 
Cannon (S.U.A.) 16.15 m, Bedro- 
sian (România) 16,05 m. Conob 
(M. Britanie) 16,03 m, Bakosi 
(Ungaria) 16,02 m, Nakanishi 
(Japonia) 16.00 m, Jio (Nigeria) 
15,85 m si Li Mengckhun (R. P. 
Chineză) 15,74 m : suliță femei 
(standard 54 m) : Felke (R.D.G.) 
64.80 m. Vila (Cuba) 61,78 m, 
Girbea (România) 59,97 m. Smith 
(S.U.A.) 58.94 in, Thyssen (R.F.G.) 
57,50 m. Beltran (Cuba) 56,70 m. 
Potreck (R.D.G.) 56,22 m, Blod- 
niece (U.R.S.S.) 55.76 m, Verouli 
(Grecia) 55,24 m, Quintavala (I- 
talia) 54,88 m, Tang Guoli (R. P. 
Chineză) 54.82 m (Cristina Dobri- noiu — 48:72 m).

La 10.000 m, după ce cea 
mai mare parte a distanței s-a 
alergat într-un pluton compact. 
■ e 10—12 concurent!, cu 3 ture 
înainte de sfîrșit fondistul so-

FINALE
GREUTATE bărbați : 

Carter (S.U.A.) 20,19 m - 
pion mondial universitar, 
lef Mortag (R.D.G.) ""
Dalibor Vasicek 
19,20 m, 4. Ghenadi 
(U.R.S.S.) 19,13 m, 5.
Lehmann (S.U.A.) 13,05 m, 6. Lu
igi Slntoni (Italia) 18,54 m, 7. Jozef 
Kubes (Cehoslovacia). 18,40 m, 8.

1. Mike
- cam- 
, 2. Det- 

, 19,35 m, 3.
(Cehoslovacia) 

Mihailov
Michael

Kv.x-VMtf
campionulMike Carter 

aruncării greutății
Luigi De Santls

10 000 M : 1.
(U.R.S.S.) 20:42,85
mondial universitar, 
Marko (România), 3. 
phy (M. Britanie), 
Yurdadon (Turcia). . .

(Italia) 18,34 m. 
Toomas Turb 

campion 
2. Gyorgy 

David Mur- 
4. Mehmet

l : 1.110 MG bărbați : seria 
Cowling (S.U.A.) 13,83, 2. Oltean 
(România) 14,19, 3. Nediaikov
(Bulgaria) 14,27, 4. Rohner (El
veția) 14,32 ; seria a Il-a : 1.
Palffy (România) 13,91, 2. Giegiel 
............................. 3. Campbell 

Scheider (Elve- 
........................a III-a : 1.
Bryggare (Finlanda) 13,97, 2. Sa
banov (U.R.S.S.) 14,04, 3.
covlci (Iugoslavia) 14,47, 4. Sabo- 
rit (Cuba) 14,49 ; seria a. IV-a : 
t. Bakos (Ungaria) 13,90, 2. Pu- 
cikov (U.R.S.S.) 13,94, 3. Klein
(R.F.G.) 14,02, 4. Fontachhio (Ita
lia) 14,03, 5 Diakhate (Senegal)
14,49.

1 500 M femei : seria I : 1. Dvir- 
na (U.R.S.S.) 4:18,79, 2. Radu
(România) 4:18,83, 3. Pergar (Iu
goslavia) 4:21,83, 4. Keyes (S.U.A.) 
4:22,63, 5. Calleja (Spania) 4:27,43, 

a 
2.

A-
4.
5.

(Polonia) 14,14, 
(S.U.A.) 14,17, 4. 
ția) 14,25 : seria

Vuki-

6. Korr (Cuba) 4:33,01 ; seria 
n-a : 1. Dorio (Italia) 4:16,00, 
Melinte (România) 4:16,27, 3. 
gletdinova (U.R.S.S.) 4:18,39,
Smith (M. Britanie) 4:18,54, 
Goen (S.U.A.) 4:19,15, 6. Krott
(R.F.G.) 4:19,86. 7. Savestrand
(Suedia) 4:23,31, 8. Palie (Spa
nia) 4:23.52.

1 500 M bărbați : seria I : 1.
Pokrajcici (Iugoslavia) 3:47,28, 2. 
Spivey (S.U.A.) 3:47,48, 3. Ouita
(Maroc) 3:47,52, 4. Brahimia (Al
geria) 3:47,92 5. O'Donoghuie (N

. Ferreira 
Vasillev 

Casabona 
lacob (Româ- 

(Japonla) 
a Il-a : 1. Ska- 
50,31, 2. Pont 
Csioska (R.F.G.) 
(S.U.A.) 50.86, 5. 

51,37, 6, Azulai
semifinala I : 1.
11,54, 2. Oiiveira

3. , Nosonova

kalev (Bulgaria), Oriol (Spania). 
*• ■ Drecshel

Kyteas 
Pencev (Bulgaria), 

(Finlanda), Heinrich 
Camino (Cuba) ; 
(standard 16.00 

(România) 16,43 
(S.U.A.) 16,38 m,

Tri
ml : 

m. 
Bes-
Zou

Yurdadon si Murphy. Cu un 
finiș admirabil, pe ultimii 200 
m, cot la cot cu Murphy, Mar
ko a izbutit un frumos succes, 
la primul său mare concurs,

Gabriela Dorio (Italia) cîștigă una din semifinalele probei de 
m
adjudecîndu-și medalia de ar
gint, pentru care i se cuvin 
călduroase felicitări. La fel, 
antrenorului său Ion Puică. Din 
păcate, trebuie să subliniem 
faptul că din vina numărători
lor de ture, concurenții au fost 
obligați să alerge 400 m în plus 
și. din acest motiv, timpii nu 
par a avea valoare...

în afara lui Marko, indiscu
tabil o plăcută revelație, din
tre atleții români care au luat 
startul luni, vom sublinia evo
luția clujeanului Pal Palffy, la 
numai o sutime de secundă de 
recordul național la 110 mg al 
lui Ion Oltean, rezultatul lui 
Adrian Gliioroaie, cel mai bun 
dintre săritorii de triplu, Ni
colae Oncscu și, în egală mă
sură, colegele sale de 
Doina Melinte și Maria 
comportarea șulițașei . 
Girbea.

Startul a fost, așadar, 
țător. Să așteptăm acum, 
toată încrederea, probele 
mătoare...

probă,
Radu, 

Corina

promi- 
cu 

ur-

Romeo VILARA
Vladimir MORARU

— Am auzit Că — solici
tat de importante probleme 
— sînteți nevoit să pără
siți Bucureștii marți. Iată 
de ce ne-am grăbit să vă 
invităm Ia un scurt dialog, 
continuînd, poate, atîtca in
terviuri anterioare cu dv.

— Bine ați făcut, pentru că 
coi începe cu o mărturisire: 
m-am îndrăgostit de Universia
dă I La virsta mea, la 79 de 
ani, cred că mi-este îngăduit.„ 
Intenționam să plec marți, dar 
în cursul dimineții, cînd am vă
zut 10 000 de oameni la probele 
de calificări, am fost un om feri
cit și am hotărît pe loc să ră- 
mîn pînă vineri ! Cred că am 
trăit aici, la București, o nouă 
și mare victorie a atletismului, 
ceea ce — la urma urmei — 
este visul viefii mele, și rațiu
nea de a fi a federației noas
tre, care se străduiește, prin 
toate mijloacele, să implanteze 
pasiunea atletică în toate col
țurile lumii, in toate mediile. 
Aici, în capitala României, am 
avut o nouă confirmare — și 
mă bucur — a rezultatelor 
strădaniilor noastre.

— Pentru că ați pomenit 
de activitatea federației in
ternaționale, vă rugăm eă 
ne spuneți care sînt cele 
mai urgente probleme pe 
agenda dv. de lucru.

— tn primul rind, ne vom 
continua eforturile pentru a da 
strălucirea cuvenită campiona

telor mondiale de atletism — 
cele mai tinere campionate 
mondiale, după cum se știe, 
printre suratele noastre în ca
talogul sporturilor moderne. 
Este necesar ca intre edițiile 
succesive ale Jocurilor Olimpi
ce să dăm generațiilor de at- 
leți posibilitatea de a se distin
ge intr-o arenă cuprinzătoare, 
cu rezonantă mondială In al 
doilea rind, trebuie să găsim 
o soluție general acceptabili 
pentru problema amatorismu
lui. Și nu în ultimul rind, vom 
face totul pentru sporirea au
torității federațiilor naționale, 
singura garanție a sporirii pre
stigiului al însăși fede~at'iei in
ternaționale.

• Venind vorba de fede
rațiile naționale, cum apre- 
ciati contribuția Federației 
române de atletism la activi
tatea internațională ?

— Federația română a fost 
și este un membru foarte bun, 
apreciat a! 
ternafional. 
modul cum 
concurs al 
am destule 
din inimă !

forului nostru in- 
Dacă n-ar fi decît 

a organizat acest 
Universiadei și tot 

motive s-o felicit

Victor BÂNC1ULESCV

NADIA COMANECI Și ECHIPA ROMÂNIEI, MEDALII DE AUR!
(Urmare din pag. I)

și Dumitrita Turner. Pentru a 
nu mai vorbi de gimnastele so
vietice care, după un start mai 
retinut la paralele, au avut e- 
volutii tot mai bune, notări su
perioare. astfel că înaintea ulti
mului schimb, dună nereușitele 
la bîrnă ale Nadiei si Ro- 
dicăi Dunca situația la indivi
dual se prezenta astfel : 1. E- 
milia Eberle — 29,50. 2. Nadia 
Comăneci — 29,40 3. Dumitrita 
Turner — 29,35. 4. Stela Zaha
rova — 29,30. 5. Rodica Dunca 
— 29,15 6, Maria Filatova — 
29.10.

în felul acesta la individual 
totul urma să se decidă în ul
timul schimb. Gimnastele noas
tre aveau în fată examenul so
lului. în timp ce principalele 
lor adversare. cele sovietice, 
urmau să concureze la sărituri. 
Din păcate, lidera concursului. 
Emilia Eberle, după un început 
exceptional. în care dublul ' 
salt a fost executat cu per
fecțiune de mare maestră. pe 
o linie următoare, la un nou 
dublu salt, ea cade, astfel că 
iese din cursa pentru podium. 
Nadia Comăneci a fost de da
ta aceasta ea însăși, a făcut 
din plin dovada înaltelor ei
calități, obtinînd nota maximă.' 
care i-a asigurat locul I si
medalia de aur. Cu 9.90 la să
rituri. cea mai bună gimnastă 
sovietică prezentă în concurs. 
Stela Zaharova, a urcat pe po
ziția a doua astfel că re
marcabilele succese realizate în 
..Cupa Mondială" la Tokio și 
Toronto au fost completate cu 
o prețioasă medalie de argint 
la București. Remarcabilă, evo
luția de ansamblu a Dumîtritei 
Turner, omogenă în toate pro
bele dovedind multă siguran
ță si precizie în execuții. Du
nă medalia de a<ur de la Fort 
Worth la sărituri si după suc
cesele repurtate în cadrul echi
pei noastre reprezentative, me
dalia de bronz a Universiadei 
este desigur, un trofeu valoros 
pentru talentata noastră gim
nastă.

, J-EASAMENTB, individual compus : 1. NADIA COMANECI 
(România) 39,40 campioană mondială universitară, 2. Stela Zaha
rova (U.R.S.S.) 39,20, 3. Dumitrlța Turner (România) 39,15, 4. Ro- 
dlca Dunca (România) 39,05, 5. Emilia Eberle (România) 39,00, 
6. Marla Filatova (U.R.S.S.) 38,80, 7. Zhu Zheng (R.P. Chineză) 
38,65, 8. Chen Yong Yan (R.P. Chineză) 38,45, 9. LI Cui Ling 
38,40, 10. Elena Gurina (U.R.S.S.) 38,10 ; PE ECHIPE : 1. RO
MANIA 118,00 (Nadia Comăneci, Dumitrita Turner, Rodica Dunca, 
•miiiia Eberle) — campioană mondială universitară, 2. U.R.S.S) 
118,20, 3. R.P. Chineză 115,60, 4. Japonia 110,10, 5. S.U.A. 108,45, 
8. Mexic 105,65.

Concentrați asupra 
dintre selecționatele 
Si Uniunii Sovietice, 
au urmărit poate mai puțin al
te două echipe, cele ale R. P.

disputei
României 

spectatorii

te adia Comăneci în timpul 
„solului" notat cu 10

Chineze si SILA., cu gimnaste 
valoroase si exerciții specta
culoase. îndeosebi sportivele 
din echipa R. P. Chineze au 
confirmat înalta clasă a gim
nasticii din tara lor.

Colectivul de antrenori care 
le-a pregătit pe noile campi
oane mondiale universitare — 
Nadia Comăneci, Dumitriț» 
Turner. Rodica Dunca si Emilia 
Eberle — a fost alcătuit din 
Atanasia Albu. Octavian Belu, 
Ghcorghe Gorgoi si Anca Gri- 
goraș, tehnicieni care merită 
toate felicitările pentru acest 
nou succes prestigios al gim
nasticii feminine românești.

La încheierea întrecerii, am 
solicitat și două declarații :

MARIA SIMIONESCU mem
bră a Comisiei tehnice a 
F.I.G. — ..După părerea mea. 
concursul a fost de bună valoa
re tehnică, desfășurat într-o 
atmosferă sărbătorească. Gim
nastele noastre au dominat 
competiția, echipele Uniunii So
vietice și R. P. Chineze fiind si 
ele de o ridicată valoare tehni
că. La toate aparatele am vă
zut execuții excelente, iar spor
tivele românce s-au impus, 
mai ales, prin omogenitate. Do
rința fetelor noastre de a fi 
perfecte le-a făcut ca. uneori, 
să mai greșească. Succesul ob- 
tinut este deosebit si confirmă 
încă o dată olasa ridicată a 
scolii românești de gimnastică".

FAIEZ KHATIB (Siria), 
membru al Comisiei tehnice a 
F.I.G. — ..Am urmărit timp dc 
două zile. într-o organizare ex
celentă. două concursuri de ri
dicată valoare și nu greșes! 
cînd afirm că Ia București ai 
fost nrezenti unii din cei ma 
buni gimnaști ai lumii. Doresi 
ca si finalele De aparate să si 
ridice la nivelul întrecerilor 
din primele două zile“
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