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La jumătatea competiției de greco-romane,

un strălucitor bilanț al luptătorilor noștri

NICOLAE ZAMFIR, ȘTEFAN RUSU Șl ION DRAICA,
CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI

Comentariul zilei

PENTRU

O MEDALIE

A OSPITALITĂȚII

Realmente îneîntătoare 
este evoluția tricolo
rilor în această cea 
mai importantă competiție 

sportivă a lumii din ’81, care 
este Universiada. Au por
nit, in corpore, ca într-o 
cursă atletic scurtă. Adică 
puternic, rapid, în ritm cres
cendo. După primele două 
zile de aprige dispute, re
colta lor era de 4 medalii 
de aur, 2 de argint și 2 de 
bronz. Ieri, în secvența a 
treia, din zori și pină-n sea
ră, pe marile panouri au 
fost afișate de 13 ori nu
mele alor noștri printre 
cei care au urcat pe podiu
mul de premiere, de 6 ori 
Gaudeamus răsunînd în 
cinstea victoriilor româ
nești. Așadar, într-o singură 
zi s 6 medalii de aur, 5 de 
argint și 2 de bronz! Lup
tele greco-romane (aflate 
doar la jumătatea drumu
lui), gimnastica masculină, 
atletismul și scrima și-au în
cununat strădaniile.

După trei zile, activul de
legației studențești a Ro
mâniei este bogat ca o 
toamnă cu rod — 10—7—4 
(total 21) — și, mai ales, 
deschizător de perspective 
minunate.

Fără îndoială, într-o în
trecere performanța primea
ză. Dar, cînd ești și gazdă 
ai nobila îndatorire de a ști 
cum se simt și ce gîndesc

• Tcmo Kazarașvili și Mihail Șaladzc (ambii din U.R.S.S.) - 
campioni la cat. 48 și, respectiv, 109 hg« Constantin 
Alaandru și Vasilc Andrei - medalii de argint e Astâil, 

linalclc la celelalte cinci categorii
La prima reuniune in care 

s-au decernat titluri de cam
pioni mondiali universitari la 
lupte greco-romane. casele de 
bilete de la Patinoarul „23 Au
gust" au fost luate cu asalt. 
Era si firesc dacă ne gindim 
că în lupta pentru medaliile 
de aur erau angajați reprezen
tanți ai tării noastre la toate
cele cinci categorii, la care s-au 
încheiat întrecerile ieri. Si nu
meroșii spectatori (peste 3 000) 
au trăit, timp de trei 
ore. momente de mari 
emoții, dar și bucuria 
unor splendide succe
se ale sportului româ
nesc realizate de a- 
cești bravi elevi ai an
trenorului emerit Ion 
Corneanu. Lupătorii 
NICOLAE ZAMFIR 
(57 kg). ȘTEFAN RU
SU (68 kg) si ION 
DRAICA (82 kg) au 
repurtat victorii, cu
cerind titlurile de 
campioni mondiali u- 
niversitari. iar Cons
tantin Alexandru (48 
kg) si Vasile Andrei 
(100 kg) au primit me
dalii de argint. Este 
un strălucit succes 
al reprezentanților 
luptelor greco-romane 
din tara noastră. o 
nouă contribuție la glo
ria sportului româ
nesc. Pentru aceste 
performante îi felici
tăm din toată ini
ma pe acești mari
sportivi, ca si pe tehnicienii lor.

Iată cronica celor cinci finale 
în care au fost angaiati luptă

(Continuare în pag. a 6-a)

Ștefan Rusu, cîștlgător al 
Universiadei la categoria 
68 kg, sportivul român cu 
cel mai strălucit palmares: 
campion olimpic, campion 
mondial, de 4 ori campion 
continental și acum, cam
pion mondial universitar

torii români. Constantin Ale
xandru a început bine disputa 
cu Temo Kazarasvili (U.R.S.S.)

mare dificultate. Dar el a ezi
tat si cu o „rupere în fată", 
si-a fixat adversarul la parter.

Ion Draica — campion mondial univer
sitar la categoria 82 kg.
si chiar în primele secunde i-a 
prins bine centura Si ar fi pu
tut executa un procedeu de

trat" si a egalat situația : 1—L 
Surprins cu un tur de cap, C. 
Alexandru s-a văzut condus Ia 

puncte : 1—3 si deși 
a încercat să refacă 
terenul pierdut, a reu
șit un singur punct în 
ultima secundă (2—3). 
cînd Kazarasvili a fu
git afară din spațiul 
de luptă.

A fost un insucces 
care a semănat mîh- 
nire în -sufletele nu
meroșilor suporteri. Cu 
atit mai mult cu cît 
C. Alexandru a sufe
rit această înfrîngere 
din cauza propriilor 
sale slăbiciuni, nu da
torită superiorității ad
versarului. în fand. 
Kazarasvili este un 
luptător fără carte de 
vizită.

Nicolae Zamfir — campion mondial uni
versitar la categoria 57 kg.

obtinînd un singur punct teh- ~ lui 
nic. La o nouă încercare a lui 
Alexandru. Kazarasvili l-a „con-

Nicolae Zamfir l-a 
dominat în permanen
tă pe sovieticul 
mil Fatkulin si. 
n-a reușit nici 
punct tehnic, a 
nut victoria prin 
calificarea

Ka- 
desi 
un 

obti- 
des- 

adversaru- 
(min. 4.19) preocupat nu
de apărare.mai

Ștefan Rusu s-a dovedit net 
superior lui Mihail I’rokudin

TREI NOI RECORDURI MONDIALE UNIVERSITARE 
IN ÎNTRECERILE ATLETICE DE IERI

(Citiți in pag. 4-5 ample relatări de la desfășurarea probelor zilei a doua)

(U.R.S.S.). dar a luptat prudent, 
fără nici o greșeală, ..punctînd" 
exact atît cit îi era necesar 
pentru o victorie fără dubii.

Mihai TRANCA 
Toma RĂBȘAN

Finalul cursei feminine de 1500 m. Victoria a revenit semifondistei italience Gabriela Dorio, urmată de Doina Melinte

(Continuare în pag a 8-a)

Ieri, sportivii 
români au cucerit 6 
medalii de aur

9 5 luptători -5 medalii I
• Gimnaștii români 

și-au continuat 
cursa victorioasă

• Alte două medalii 
pentru atleții noștri

• 0 nouă floretă de argint:
Aurora Dan
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, „TRICOLORII" în Întreceri, azi | AL DOILEA „ARGINT* LA FLORETĂ: AURORA DAN!
• Campioană —sovietica ANA DIMITRENKO

ATLETISM

Femei : 200 m - Niculina Chiricuță și Adela Alexe, 400 
m — Elena Tărîță, 100 mg - Mihaela Stoica, disc - Floren
ța Crăciunescu și Mariana lonescu.

Bărbați : 200 m — Constantin Ivan și Cornel Hăpăianu, 
400 m - Sigismund Nagy și Horia Toboc, 5000 m - Gyorgy 
Marko și Aurel Niculescu, 20 km marș - Liodor Pescaru și 
Ștefan loniță, lungime — Gheorghe Lina și Liviu Focșeneanu, 
disc - Ion Zamfirache, decatlon - Aurel Aștilean și Dan 
Goia, 110 mg - Pal Palffy.

GIMNASTICĂ
In concursul pe aparate, feminin : Nadia Comăneci și 

Rodica Dunca (sărituri), Nadia Comăneci și Emilia Eberle 
(paralele). Emilia Eberle și Dumitrița Turner (bîrnă), Nadia 
Comăneci și Rodica Dunca (sol).

ÎNOT
Femei : Carmen Bunaciu și Luciela Mihăilescu - 200 m 

spate ;
Bărbați : Mihai Mandache și Laurențiu Tache - 200 m 

spate ; Horatiu Neagrău și Ladislau Szakadati - 1 500 m 
liber ; Flavius Vișan, Ștefan Mitu, Horațiu Neagrău, Costin 
Negrea - 4X200 m liber.

LUPTE

INicu Gingă (52 kg), Ion Păun (62 kg), Gheorghe Ciobo- 
taru (74 kg), llie Matei (90 kg). Victor Dolipschi ( + 100 kg) 
- în turneele finale la greco-romane.
SCRIMĂ
Petru Kuki, Sorin Roca, Zsolt Husti, Florin Nicolae, Geor- 

Ige Oancea - floretă bărbați, echipe ;
Ion Pop, Corneliu Marin, Marin Mustață - eliminări di

recte și recalificări la sabie.
TENIS
Simplu bărbați : teren central, de la ora 14 : Andrei Dîr- 

Izu — Lee Woo Ryong (Coreea de Sud), Florin Segârceanu 
- Kim Choon-Ho (Coreea de Sud).

Simplu femei : teren central, de la ora 15,30 : Virginia 
IRuzici - Elisabeta Lazzeri (Italia), Lucia Romanov - Chen 

Juan (R.P. Chineză).

Dublu bărbați : teren 1, de la ora 17,30 : Dirzu, Segâr
ceanu - Vasudevan, Bal (India).

1 VOLEI
România — Belgia, feminin, soia Olimpia ora 16.30.PROGRAMUL ZILEI

I
I
I
I

I

ATLETISM |
Stadionul „23 August", ora 10 : 100 m decatlon, lungime băr- | 

bați calificări ; 10,20 : 200 m femei serii ; 10,50 : 200 m bărbați 
serii, disc femei calificări ; 11,15 : lungime decatlon ; 12,15 : i
greutate decatlon ; ora 16 : săritura cu prăjina finală ; 18,30 : I 
110 mg finală, înălțime decatlon ; 18,50 : 20 km marș plecare ; I 
19,00 : 400 m femei finală, disc bărbați finală ; 19,10 : 100 mg 
finală ; 19,20 : 400 m bărbați serii ; 19,35 : 5 000 m semifinale : i 
20,15 : 20 km marș sosire ; 20,20 : 400 m decatlon.

BASCHET
Sala Politehnica, de la ora 11 : Bulgaria — Senegal (feminin), I 

Cehoslovacia — Egipt (feminin), ultimele jocuri din grupele pre- | 
llminare.

GIMNASTICĂ
Palatul Sporturilor și Culturii, ora 18,00 : concursul final pe 

aparate, feminin.

ÎNOT
Bazinul „23 August", de la ora 10,00 : 200 m spate femei se- • 

ril ; 200 m spate bărbați serii, 1 500 m liber serii ; de la ora I 
18,00 ; 100 m liber femei finală, 100 m liber bărbați finală, 200 m | 
spate femei finală, 200 m spate bărbați finală, 4 X 200 m liber 
serii. t

LUPTE

I Patinoarul „23 August**, orele 10—12,30 — meciuri In cadrul 
categoriilor 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg, 4-100 kg la greco-romane ; 
de la ora 17,30 : finale la aceleași categorii.

| SĂRITURI

Ștrandul tineretului, ora 17 : finala la trambulină 3 m băr- 
Ibați.

SCRIMA
I Sala de atletism „23 August" : concursul masculin de floretă 
i pe echipe : 9—11 — turul I ; 12—14 : turul n ; 15—17 : turul in ;

de la ora 15 la 18 : eliminări directe și recalificări la sabie in- I dividual ; erele 19—21 : finala la sabie individual.

TENIS
Terenurile Progresul, orele 9—12 șl 14—19 : turul m la simplu 

bărbați, turul H la simplu femei, turul I la dublu bărbați, tu
rul I la consolare bărbați.

VOLEI
Sala Floreasca, ora 9 : Spania — Irak (b), Belgia — Italia 

(b), ora 15,00 : Egipt — Iordania (b), Franța — Mexic (b) ;
Sala Dinamo, ora 9,00 : Sudan — Cuba (b) ; ora 15,00 : Polo

nia — Siria (b), R.P. Chineză — Coreea de Sud (b) ;
Sala Agronomia, ora 9,00 : Grecia — Japonia (b) ; ora 15,00 : 

Olanda — S.U.A. (b), Turcia — Canada (b) ;
Sala Olimpia, ora 9,00 : U.R.S.S. — Congo (b) ; ora 15,00 : 

Spania — Brazilia (f), Belgia — România (f).

Ora 16,05 — Sârlturl în apă 
— finala probei masculine de 
trambulină, înot — finalele la 
100 m liber femei șl bărbați, 
200 m spate femei și bărbați, 
Gimnastică — finalele femi
nine pe aparate, Atletism — 
finalele la prăjină, 110 mg, 
400 m femei, disc bărbați, 110 
m garduri ; ora 22,30 — rezu
matul zilei.

ora 7 : principalele rezulta
te ale zilei precedente și pro
gramul zilei curente ; de la 
ora 11 : transmisii directe al
ternative de la lupte greco- 
romane, înot, atletism, polo, 
baschet, volei, gimnastică, 
scrimă, sărituri și tenis ; de 
la ora 22,30 : în cadrul ra
dio-program ului „O zi într-o 
oră" rubrica sport consacrată 
Universiadei.

I
I

I

I

I

După un loc 4 la C.M. (tine
ret) din 1975, de la Ciudad de 
Mexico și un „bronz", cu e- 
chipa României, la C.M. (seni
oare) din 1977, de la Buenos 
Aires, iată că floretista Aurora 
Dan a mai făcut un pas pe... 
jfcdium, încheind pe treapta » 
doua finala individuală din ca
drul Universiadei 1981 de la 
București.

Aurora Dan a făcut dovada 
unei capacități de mobilizare 
exemplare, atu cu care în fl-

Secvență din asaltul pentru tocul I: in stingă, Aurora Dan 
(România). Adversară, Ana Dimitrenko (U.R.S.S.)

nala de 8 a trecut, mal tatii 
de Gertrude Stefanek (Unga
ria), cu 8—4, apoi și de Flora 
Șaldaeva (U.R.S.S.), cu 10—9, 
ta cel mai dramatic asalt al fi
nalei. Aurora a avut Inițiativa, 
a condus cu 2—0 și 3—1, a fost 
egalată la 5, s-a ajuns Ia 7—7, 
a luat din nou conducerea, 
după ce adversara sa a fost 
penalizată de două ori pentru 
pararea loviturilor cu brațul. 
Asaltul s-a întrerupt la 9—7, 
apoi a fost reluat, reprezentan
ta țării noastre avînd un finiș 
mai sigur (10—9). Marcată, de
sigur, nervos mai ales de efor
tul din acest asalt, Aurora n-a 
mai avut prospețimea necesa
ră și în asaltul pentru locul 
I, cu Ana Dimitrenko (8—4), 
Așadar, aur pentru Ana Dimi
trenko. argint — pentru Auro
ra Dan; pentru bronz : Flora 
Șaldaeva (U.R.S.S.) — Edit 
Kovacs (Ungaria) 8—5. în conti
nuare 5. Luan Chun Chien 
(R.P. Chineză), 6. Gertrude 
Stefanek (Ungaria), 7. Larissa 
Țagaraeva (U.R.S.S.), 8. Pasca
le Țrinquet (Franța), campioa
na olimpică ! < ț

Eliminările directe, „sita" tur

In Satul Universiadei

0 CUPĂ DE ȘAMPANIE PENTRU PACE, 
PENTRU PRIETENIE, PENTRU SPORT!
Ca orice surpriză, mai cu sea

mă cînd e una frumoasă, per
formanța lui Gyorgy Marko a 
fost mult comentată. Primul me
daliat dintre atleții noștri la Uni
versiada ’81 pare mai degrabă 
timid în mijlocul interesului ge
neral, impresie creată și de apa
renta sa fragilitate. Răspunde 
scurt, la obiect : „Nu m-am gîn- 
dit la o ...culoare anume, dar mă 
simțeam in stare să obțin ori
cum o medalie. Am reușit ce) 
dinții rezultat de rezonanță din 
carieră pentru că am știut să 
cred în realizarea lui**. Antreno
rul Ion Puică precizează : „Nu 
am ce sâ-1 reproșez tactic. Era 
pregătit, pentru un timp de 28:30— 
28:40 și in acest tempo a „mers*. 
Am citit că Marko este conside
rat deja succesorul Iui Floroiu. 
Nu văd vreo exagerare. La vira
ta lui, llie nu deținea asemenea 
rezultate*. Studentul Institutului 
de construcții bucureștean, născut 
în urmă cu 21 de ani la Tîrgu 
Secuiesc, va mai lua un start, la 
5 000 de metri, unde sperâ să 
termine, de asemenea, cît mal în 
față. Pînă una-alta, merge la 
masaj, nu înainte de a strînge 
mîinîle întinse de baschetbaliștii 
Costel Cernat, Dan Niculescu și 
Ion lonescu.

Pe aleea ce duce spre celălalt 
capăt al „Satului", antrenorul 
Gh. Gorgoi. întrebăm, firește, ce 

neului final, ne-au prilejuit 
destule emoții. Pentru că ex- 
ceptînd-o pe Aurora Dan, care 
6-a calificat direct în finala de 
8, prin victoriile obținute la 
Larissa Țagaraeva (8—5) și As
trid Kircheis (R.F.G.), cu 8—4, 
celelalte două reprezentante ale 
țării noastre, cel mai adesea 
n-au găsit soluții pentru a-și 
tace culoar spre victorii : Mar
cela Moldovan a pierdut la Ste
fanek (8—5), apoi, în recalifi
cări, a cîștigat la Niza Fernan- 

dei (Cuba), cu 8—2, dar a pier- 
duit la Ana Dimitrenko, cu 8-3. 
Csila Ruparcsics n-a putut tre
ce de Pascale Trinquet (înfrîn- 
gere cu 8—5), iar în recalificări 
nici de Edit Kovacs (8—3), ast
fel că amîndouă au ratat intra
rea in turneul final.

Miercuri au urcat pe planșe 
Si sabrerii. cei 42 de concurent» 
înscriși în proba individuală.

Reprezentanții tării noastre 
au avut o prestație bună. în 
turul I. cel mai activ a fost 
Ion Pop. care — cu 4 victorii 
(S—1 la Dong Kuk Jang — Co
reea de Sud și Yves Demay — 
Belgia. 5—3 la Camarda — Ita
lia si 5—4 la Rivas Gonzales — 
S.U.A.) — a ocupat locul 2 ta 
grupă. Tot pe locul secund în 
grupele respective s-au situat, 
cu cite 3 victorii. Corneliu Ma
rin (5—0 Ia Santos Estevez — 
Cuba. 5—1 la Hori Masahiko — 
Japonia si 5—2 la Carlos Mario 
— Mexic) si Marin Mustață 
(5—1 la Castro Manuel —Mexic 
Si Jean Paul Banos — Canada 
Si 5—4 la Jorgel Trejo — Cuba).

Marea surpriză a primului 
tur al preliminariilor a fost e- 
liminarea polonezului Leszek

face Nadia. „Abia a terminat an
trenamentul. A lucrat cu sîrg, 
așa cum stă bine unei obișnuite 
a medaliei de aur. Pentru încă 
cîteva va lupta și în concursul pe 
aparate". La U 2, unde voiam 
să ajungem, se încheiase de cu- 
rînd cotidianul careu format de 
lotul Poloniei. Există un sărbă
torit în această dimineață — 
Roman Habcr, antrenorul bas
chetbalistelor, care împlinește 30 
de ani. La fql de emoționați erau, 
însă, de fapt, toți universitarii 
sportivi din țara prietenă. Și atle
ta Krystyna Guzowska, și luptă
torul Stanislaw Wroclawski, ca 
să dăm doar două nume dintre 
cele mai cunoscute. Cu toții, stă- 
pîniți de o stare de spirit sinte
tizată de cuvintele inginerului 
Witold Zymny, adjunct al șefu
lui delegației : „Sărbătorim Ziua 
Renașterii Poloniei tntr-o țară 
prietenă, unde ne simțim ca a- 
casă, Intre oameni cu care ne 
înțelegem de minune din primele 
clipe ale sosirii noastre în Româ
nia. Astă-seară, la masa festivă 
organizată cu sprijinul Primăriei 
Satului vom ridica o cupă de 
șampanie pentru pace, pentru 
prietenie, pentru sport*.

In apropiere locuiește, printre 
alții, celebrul Thiery Vigneron. 
Atletul francez de 21 de ani nu 
se află printre compatrioțil săi 
care fac plajă în fața blocului, 

Jablonowski. Cu numai două 
victorii, el n-a putut trece mai 
departe. De remarcat faptul că 
Dariusz Wodke. campionul 
mondial al probei, n-a partici
pat la întrecerile individuale, 
el menaiîndu-se pentru proba 
pe echipe.

în turul al II-lea al prelimi
nariilor. disputa a căpătat un 
caracter si mai „tăios", surpri
zele abundînd. Astfel au ră
mas în afara întrecerilor bulga
rul Gheorghi Ciomakov. ungu
rii Josef Varga și Imre Bujdoso 
precum și sovieticul Igor Lu- 
kacer.

Și în acest tur scrimerii ro
mâni s-au comportat remarca
bil.- mai ales Ion Pop. primul 
dintre reprezentanții noștri care 
s-a calificat în eliminări direc
te. El a dispus. cu destulă 
ușurință, de Wojciech Ma- 
rowska (Polonia) și Hristo 
Etropolski (Bulgaria) cu ace
lași scor 5—2. după aceea si 
de ungurul Josef Varga (5—3). 
Asigurîndu-și calificarea Pop 
n-a mai insistat. în celelalte 
asalturi din grupă (3—5 la 
Lamour si Volkmann). Corne
liu Marin a trecut în elimină
rile directe, victoriile obținute 
în fata lui Igor Lukacer si 
J.P. Banos (în ambele cazuri 
CU 5—3) și F. Camarda (5—4), 
în timp ce Marin Mustată. de 
asemenea cu trei victorii (5—3 
Ia Estevez — Cuba si Bujdoso
— Ungaria si 5—4 la Kazokin
— U.R.S.S.) a completat 
„trio“-ul nostru pentru elimină
rile directe, care vor avea loc 
joi. de la ora 16. Iată numele 
celorlalți 13 sabreri calificați în 
acest tur: Dalia Barba. Camar
da. Schalzo — Italia. Alșan, 
Kazokin — U.R.S.S.. Lamour, 
Vidai — Franța. V. Etropolski, 
H. Etropolski — Bulgaria. G. 
Neba'd — Ungaria. Estevez — 
Cuba. J.P. Banos — Canada si 
Volkmann — R.F.G.

Eliminările directe sînt pro
gramate ioi (ora 16). în ace
eași zi vor începe si întreceri
le de floretă bărbați — echipe. 
Cele 19 formații înscrise în 
competiție au fost împărțite în 
șase grupe dură cum urmează: 
GRUPA I : Cehoslovacia. Ita
lia. Austria ; GRUPA A 2-a: 
U.R.S.S.. China. Anglia ; GRU
PA A 3-a : Franța R.F.G.. Ja
ponia ; GRUPA A 4-a : Polo
nia. S.U.A.. Coreea de Sud ; 
GRUPA A 5-a : Ungaria. R. D. 
Germană. Egipt ; GRUPA A 6-a: 
ROMANIA Cuba. Mexic. Li
ban.

Tot joi (ora 19) va avea loc 
finala individua'1-” de sabi»

Tiberiu STAMA

Baschetbaliștii Doru Radules
cu, Costel Cernat, Roman Op- 
șitaru și Florentin Ermurache 
se îndreaptă spre sala Rapid, 
unde aveau să susțină meciul 

cu echipa Angliei
dar apare curînd. E blond, cu un 
aer de visător. Studentul Insti
tutului Național de Sport din 
Paris crede că a depășit vîrful 
de formă, însă a ținut Bă fie 
prezent la București, unde favo- 
riții săriturii cu prăjina sînt, 
după el, atleții sovietici. „Ceea 
ce nu Înseamnă cumva că mă 
dau bătut dinainte — nu Întot
deauna favoritul cîștigă. Cred 
Intr-un concurs frumos, pentru 
că Însăși proba noastră este de 
o frumusețe aparte. Există, nu-i 
așa, un inefabil al înălțimilor, și 
nu poate exista o senzație mai 
minunată declt a zborului*.

Ieri a fost o zi importantă și 
pentru înotătoarea sovietică Iri
na Lariceva (cum poate fi altfel 
cînd împlinești 18 ani ?). Și pen
tru laureații zilei. Și pentru toțî 
oaspeții Bucureștiulul. Învingători 
sau învinși se întîlnesc seara, la 
chemarea muzicii, într-o super
bă revărsare a tinere**1 .

Geo RAEJCHI



ECHIPELE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI, 
ÎN GRUPELE DE ELITĂ!

Astăzi, carmen Dunaciu conturează la 200 m spate
într-o ambiantă proprie ma

rilor mitinguri, pe o vreme ad
mirabilă au început ieri între
cerile concursului de Înot. 
Chiar din seriile preliminare 
am putut remarca ambiția ma
jorității competitorilor de a 

O învingătoare puțin scontată, Angelika Knipping (R.F.G.) la 
100 m bras, încadrată de celelalte medaliate — argint Liang 
Weifen (R.P. Chineză) — stingă fi bronz Lina Kaciusite (U.R.S.S.)
lupta cu toate forțele pentru 
un rezultat cit mai bun. pentru 
onoarea de a evolua dună-a- 
miaza în finale. Am notat și 
o serie de surprize, printre ca
re cea mai mare a eonstițuit-o 
necalificarea suedezului Păr Ar- 
vidsson printre cei 16 sprinteri 
(100 m liber) semifinaliști.

Primele două victorii în în
trecerea de înot au fost repur-

★
REZULTATE TEHNICE — E- 

LIMINATORII.
100 m liber (f) — seria I : 1. 

Katerina Machkova (Cehoslova
cia) 59,74 ; 2. Olga Eliseeva
(U.R.S.S.) 60,19 ; 3. Valerie White 
(Canada) 60,21 ; seria a Il-a : 1. 
Olga Klevakina (U.R.S.S.) 58,58 ;
2. Kelly Neuber (Canada) 59,13 ;
3. Anta Bogaerde (Olanda) 60,92 ;

"seria a Ill-a : 1. Barbara Majof 
(S.U.A.) 53,87 ; 2. Heide Koch
(Austria) 60,88 ; (locul 6 — Car
men Alexe 61,82) ; seria a IV-a î
1. .Jill Sterkel (S.U.A.) 57,69
R.M.U. ; 2. Carole Amoric (Fran
ța) 59,44 ; 3. Radosveta Cinkova 
(Bulgaria) 60,08 ; 4. Irinel Pănu- 
lescu (România) 60,25 ; 100 m li
ber (b) — seria I : 1. Iuri Prise- 
kin (U.R.S.S.) 53.24 ; 2. Vico Ko- 
halt (R.F.G.) 53,63 ; seria a II-a .
1. Per Alvar Magnusson (Sue
dia) 53,61 ; 2. Brent De Brissay 
(Canada) 53,68 ; seria a Ill-a : 1. 
Alan Swanston (Canada) 54,05 ;
2. Shinichi Ogawa (Jap.) 54,22 ;
3. Graeme Brewer (Australia)
54,22 ; seria a IV-a : 1. Serghei 
Krasiuk (U.R.S.S.) 52,58 ; 2. Ze
no Oprițescu (Romania) 54,59 ; 
seria a V-a : 1. Jorge Fernandez 
(Braz.) 53,37 ; Jerry Spencer 
(S.U.A.) 53,49 : 3. Satoshi Sumida 
(Jap.) 54,15 : seria a Vl-a : 1.
Kris Kirchner (S.U.A.) 52,53 : 2. 
Edward Maasdijk (Olanda) 54,06 ; 
...4. Flavius Vișan (România) 

54,41 : semifinala I : 1. S. Krasiuk 
52,39 ; 2. J. Fernandez 52,52 ; 3. 
P. Magnusson 53,40 ; 4. G. Bre
wer 53,75 ; ...8. Fl. Vișan 54,23 ; 
semifinala a Il-a : 1. K. Kirchner 
51,94 ; 2. J. Spencer 52,38 : 3. I. 
Prisekin 52,59 : 4. V. Kohlat 53,27 ;
100 m bras (f) — seria I : 1. Lina 
Kaciusite (U.R.S.S.) 1:14,94 ; 2.
Patty Waters (S.U.A.) 1:15,38 : 3. 
Johanne Chevalier (Canada) 
1:16,12: 4. Claire Lemaire
(Franța) 1:16,76 ; scria a II-a i
1. Shao Hong (R. P. Chineză) 
1:14,39 R.M.U. : 2. Angelika Kni- 
pping (R.F.G.) 1:14,81 ; 3. Cris-
tine Seidl (România) 1:16,39 : se
ria a hi-a : 1. Brigitte Prass 
(România) 1:15,47 ; 2. Liang
Weifen (R. P. Chineză) 1:15,59 ; 
3. Irena Fleissnerova (Cehoslova
cia) 1:16,16 : 4. Cindy Tuttle
(S.U.A.) 1:16,52 : 100 m brass (b) 
— seria I : 1. Marco Veilleux 
(Canada) 66.15 ; 2. Bob Jackson 
(S.U.A.) 66,44 : seria a Il-a : 1. 
Aleksandr Fedorovskl (U.R.S.S.) 
66,59 : 2. Luiz Carvalho (Brazi
lia) 67,84 : seria a Ill-a : 1. Wang 
Lin (R. P. Chineză) 66,30 : 2.
Andrzej Janas (Polonia) 69,11 ; 
...4. Luis Soptereanu (România) 
69,70 : seria a IV-a : 1. Arsen 
Mlskarov (U.R.S.S.) 65,57 ; 2.
Masao Aokl (Japonia) 67,92 ; se
ria a V-a : 1. Nick Nevid
(S.U.A.) 64,62 R.M.U. : 2. TatSUO 
Abe (Japonia) 66,54 :

Finale — 100 m bras (f) : 1. 
ANGELIKA KNIPPING (R.F.G.) 
1:14,20 R.M.U. ; 2. Liang Weifen 
(R. P. Chineză) 1:14.48 : 3. Lina 
Kaciusite (U.R.S.S.) 1:14,54 ; 4.
Shao Hong (R. P. Chineză) 
1:14.82 ; 5. Brigitte Prass (Româ
nia) 1:14,86 : 6. Patty Waters 
(S.U.A.) 1:15 47 : 7. Cristine Seidl 
(România) 1:15,72: 8. Irena Fleiss
nerova (Cehoslovacia) 1:16.13 ; 
100 m bras (b) : 1. NICK NEVTD 
(S.U.A.) 64,33 R.M.U. ; 2. Peter
Lang (R.F.G.) 65,06 : 3. Arsen
Miskarov (U.R.S.S.) 65,41 ; 4. B. 
Jackson (S.U.A.) 65,70 : 5. Wang 
Lin (R. P. Chineză) 66.09 : 6. Al. 
Fedorovski (U.R.S.S.) 66.33 : 7.
M. Veilleux 66,64 ; 8.
T. Abe (Japonia) 67,42. 

tate de Angelika Knipping 
(R. F. Germania), la 100 m 
bras fete, si de Nick Nevid 
(S.U.A.). la 100 m bras băieți.

O plăcută surpriză — evolu
ția brasistelor românce. Brigitte 
Prass (1:15,47 — 100 m) a cisti- 

gat seria a Ill-a. intrecindu-le 
pe Liang Weifen (R. P. Chine
ză). Irena Fleissnerova (Ceho
slovacia) . cîstigătoarea probei 
la ediția precedentă si ameri
canca Cindy Tuttle. Clasată a 
3-a. în seria a II-a Cristine 
Seidl a „prins" de asemenea fi
nala brasistelor pe distanta de 
100 m. In disputa craulistilor, 
Flavius Visan a obtinut al 16- 
lea timp (54,41) — între 41 de 
participant! — alungind în se-

în vîrstă de 20 ani, învingătoarea cursei de 100 m bras 
femei, Angelika Knipping (R.F. Germania), studentă în 
educație fizică și geografie la Heidelberg, ne-a declarat la 
cîteva minute după terminarea cursei :

„Sînt fericită că am cîștigat, cu atit mai mult cu cit 
această victorie este o mare surpriză și pentru mine. M-am 
pregătit serios pentru acest concurs și cu toate că am ratat 
de puțin titlul de campioană a țării mele, pe care-l de
țineam de trei ani, ținteam să obțin un rezultat cit mai 
bun la J.M.U. și apoi ta campionatele europene din sep
tembrie. Sînt pentru prima oară în România, atit eu 
cit și antrenorul meu, Ursen Brunner, sîntem foarte mulțu
miți de toate și nu în ultimul rînd de condițiile de con
curs, care sînt excelente".

Nick Nevid a adus primul titlu lotului de înotători al 
S.U.A Campionul mondial „en titre" al probei de 200 m 
bras a cîștigat ieri „suta" fără emoții. După victorie el 
a declarat ziariștilor : „Cunoscîndu-i pe sportivii din 
U.R.S.S. și pe vest-germanul Lang, pretendenți la victorie, 
am plecat mai prudent. După întoarcerea de la 50 m mi-am 
dat seama că pot cîștiga, dar era prea tîrziu pentru a 
obține și un rezultat de mare valoare".

BĂIEȚII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT 
SERIA PRELIMINARĂ

Și în cea de a treia zi a în
trecerilor voleibalistice în ca
drul seriilor preliminare ale 
Universiadei au fost progra
mate partide de interes si de 
mare importantă in stabilirea e- 
chipelor cu șanse de a conti
nua cursa pentru medalii. în 
urma rezultatelor de pînă a- 
cum. 5 formații masculine și-au 
cîștigat practic un loc în tur
neele semifinale ale fruntașe
lor : România (seria A), Cuba 
(C), Japonia (D), Italia (E) și 
U.R.S.S. (F). Acestea. fie că 
și-au încheiat deja jocurile și 
au ocupat primul loc în serie, 
cum este și cazul reprezenta
tivei țării noastre, fie că șl-au 
învins principalele contracandi
date. în celelalte trei serii der- 
byurile se dispută astăzi. La 
fete, de asemenea, situația pri
melor două clasate (care se ca
lifică în turneele semifinale) 
este limpede în toate cele 4 se
rii preliminare : R.P. Chineză 
și România — care, astăzi, sus
ține partida cu Belgia (seria 
A), Japonia și Bulgaria (B), 
Cuba și Mexic (C). Brazi
lia șl S.U.A. (D).

Ieri, voleibaliștii noștri și-au 
încheiat activitatea în serie 
cu o netă victorie în fața celor 
libanezi. După un prim set in 
care antrenorii N. Sotir și St. 
Tudor au trimis în teren sex
tetul de bază : Căta-Chițiga, 
Mina, Vrîncuț, Enescu, Stoian, 

mifinale ;■ în schimb Zeno O- 
prițescu (54,59. al 18-lea) a ra
tat obiectivul propus, lh fine, 
Irinel Pănulescu a avut o 
sansâ frumoasă de a se afla 
printre primele 8 sprintere ale 
Universiadei. în ultima serie, 
alături de Jill Sterkel (S.U.A.) 
ea avea nevoie doar de locui 
IV și un rezultat sub 60 de se
cunde. Campioana noastră a so
sit a 4-a. dar a realizat numai 
60,25. al 10-lea timp.

Dintre cele două finale ale 
zilei, cea a brasistelor (100 m) 
ne-a oferit o luptă palpitantă. 
Brigitte Prass a plecat excelent 
a Întors în același timp cu 
Kaciusite si Liang W’eifen 
principale favorite, si s-a aflat 
în frunte pînă la 75 m. Ea a 
cedat însă într-un final drama
tic (66 de sutimi au despărțit 
pe prima de a 5-a clasată) în 
care, spre marea surprindere, 
prima a ajuns la sosire vest- 
germana Angelika Knipping 
(1:14,20). Br. Prass a fost a 5-a 
cu 1:14,86. timp inferior recor
dului său national cu 1,50 
sec !). iar Cr. Seidl a 7-a eu 
1:15,72.

Proba de 100 m a brasistilor 
a prilejuit lui Nick Nevid 
(S.U.A.). campion mondial pe 
distanta de 200 m. în 1978. o 
victorie care nu a fost pusă la 
îndoială nici un moment. Nevid. 
cu un bras clasic si un ritm 
foarte ridicat, a oprit cronome- 
trele la 64,33 sec.

Dintre finalele de astăzi, cu 
mare interes este așteptată cea 
de 200 m spate. în care Carmen 
Bunaciu va încerca nu numai 
să obțină o frumoasă victorie, 
dar si un rezultat de excepție. 
Tot astăzi sînt programate fi
nalele sprinterilor.

Adrion VASILIU 
Călin ANTONESCU

Girleanu (set încheiat cu 15—0 
în numai o... rotație comple
tă), jocul a .fost continuat de 
ceilalți 6 jucători : Grădinarii, 
Macavei, Gheorghe, Ioncscu, 
Sirbu și Pustiu, dar și aceștia 
au dominat de o manieră cate
gorică : 15—4, 15—3. Misiune U- 
soară pentru arbitrii Zhong 
Quan Chen (R.P. Chineză) și 
Marek Judycki (Polonia). Tot 
in turneul masculin a avut loc 
derbyul Italia — Bulgaria, care 
urma să decidă, practic, pe ciș- 
tigătoarea seriei E (mai e de 
jucat partida Italia — Belgia). 
Echipa bulgară a impresionat 
puternic la începutul meciului 
practicînd un joc de rafina
ment, în care ridicătorul Draga- 
nov a realizat faze excepțio
nale, punîndu-și în poziții ide
ale trăgătorii în frunte cu in
ternaționalii Simeonov și Ni- 
kolov. Acest lucru s-a datorat 
și începutului neconvingător al 
„azzurri“-lor. care au efectuat 
servicii ușoare (permitînd ast
fel adversarilor combinații de 
atac de mare eficientă), au a- 
tacat stereotip și mai ales s-au 
găsit deseori pe „contre pied" 
la blocaj. Bulgarii au luat, ast
fel. un avans aparent decisiv în 
primul set: 9—3, 11—7. darcu- 
rînd sextetul ^ italian a intrat 
in cadență și, printr-un ritm 
mai alert, prin trecerea la jo
cul variat în atac și prin spo
rirea concentrării în fazele de
fensive a preluat inițiativa și

Cu meciurile desfășurate ieri, 
s-au încheiat întrecerile de bas
chet, din cadrul seriilor preli
minare, în urma cărora au fost 
stabilite grupele valorice ale 
sferturilor de finală. Ambele e- 
chipe ale României — masculină 
șl feminină — au realizat frumoa
sa performanță de a se califica 
în grupele valorice 1—8, alături 
de cele mai redutabile selecțio
nate ale Universiadei, reprezen
tante ale unor țări în care acest 
joc sportiv este practicat la cel 
mal înalt nivel. Echipa mascu
lină (care, prin asigurarea cla
sării între primele opt formații, 
și-a îmbunătățit, de pe acum, 
cea mai bună performanță an
terioară la J.M.U. — locul 9 în 
anul 1961) va evolua în sub
grupa A, alături de selecționa
tele Braziliei, Cubei și Iugosla
viei. Subgrupa valorică B este 
formată din : S.U.A., MeXic,
U.R.S.S. și Canada. La fete, sub
grupa A este alcătuită din : Ro
mânia, Iugoslavia, U.R.S.S. și 
Ungaria, Iar subgrupa B din :
5. U.A., R.P. Chineză, Canada și 
Cehoslovacia. Astăzi este zi de 
odihnă, întrecerile urmînd să fie 
reluate vineri.

MASCULIN
ROMÂNIA — ANGLIA 81—78 

(47—35). Neînvinse pînă la a- 
cest meci, ambele echipe și-au 
jucat cu toată tăria șansa de a 
se califica în grupa valorică 1—8. 
Cu un plus de tehnicitate și gîn- 
dire tactică, baschetbaliștii noș
tri au dominat mai mult, au a- 
cumulat chiar și 12 puncte avans 
(la pauză), dar adversarii au 
avut întotdeauna capacitatea de 
a reface din handicap. însă nu 
suficient pentru a ,.întoarce" re
zultatul. Au înscris : Cernat 25, 
Uglal 22, Ermurache 12, Nicules- 
cu 8, Opșitaru 8, Căpușan 4, V. 
Ion 2 pentru România, respec
tiv Stimpson 28, Wattson 27, 
O’Shea 8, Mullings 4, Reid 4, Car- 
maichel 3, Etathan 2, Griffiths
2. Excelent arbitrajul prestat de 
B. Duranti (Italia) și L. Wirtz 
(S.U.A.).

FEMININ
ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 

92—65 (54—23). Senzațional au
început fetele noastre partida sus
ținută în fața reprezentativei u- 
nei țări în care baschetul este 
deosebit de bine cotat pe plan 
mondial. Cu o apărare agresivă 
(chiar presing temporar), agile 
și prompte în execuția contra
atacurilor, cu o precizie dezar
mantă în aruncările la coș de la 
semidistanță și de la distanță, 
baschetbalistele românce au rea
lizat 11—0 în min. 3 și 35—14 
în min. 12. Sportivele iugoslave 
au încercat diferite soluții pen
tru a tempera elanul și... efi
ciența echipei române, dar în.za- 
dar, aceasta reușind să continue 
suita reușitelor și să înregistre
ze la pauză o diferență cu to
tul neobișnuită : 31 de puncte. Au 
înscris : Pali 24, Filip 21, Bădinici 
12, Fotescu 10, Bălaș 6, Armion
6, Szekely 5, Solovăstru 4, Zida
rii 2, Ciubăncan 2 pentru Ro
mânia, respectiv Berazicl 18, Mi-

MASCULIN, seria A : România — Liban 3—0 (0, 4, 3) ; seria 
B : R.P. Chineză — Iordania 3—0 (5, 4, 2), Coreea de Sud — 
Egipt 3—1 (—8, 5, 4, 4) ; seria E : Italia — Bulgaria 3—0 (11, 5, 
5) ; seria F : U.R.S.S. — Mexic 3—0 (9, 10, 15), Franța — Congo 
3—0 (4, 2, 4) ; seria G : Canada — Venezuela 3—0 (6, 7, 8) ; seria 
H : S.U.A. — Libia 3—0 (5, 1, 14). în seriile C șl D nu au fost 
programate meciuri.

FEMININ, seria A : R.P. Chineză — România 3—0 (9, 7, 12) ; 
seria B : Japonia — Canada 3—2 (4, —12, —9, 6, 8), Bulgaria — 
Liban 3—0 (4, 1, 5) ; seria C : Mexic — Elveția 3—0 (4, 3, 3), 
Cuba — Turcia 3—0 (2, 6, 5) ; seria D : S.U.A. — Danemarca 
3—1 (10, 11, —8, 3).

Astăzi este ultima zl a preliminariilor.

n-a mai cedat-o pînă la ul
timul fluier al arbitrilor R. Co
te (Canada) și R. Farmuș (Ro
mânia). care au condus foarte 
bine. De la italieni, învingă
tori în trei seturi, am remarcat 
îndeosebi aportul ridicătorului 
Marco Venturi, precum și al 
trăgătorilor Paolo Vecchi — ex
celent la atacuri din pase înal
te, Stefano Recine și Andrea 
Anastasi.

In turneul feminin a reținut, 
in primul rînd, atenția der- 
byului seriei A : România — 
R.P. Chineză, desfășurat în sa
la Olimpia (arhiplină). A fost 
un meci de bună factură teh
nică. Desigur, nu era greu de 
prevăzut că voleibalistele din 
R.P. Chineză vor desfășura un 
joc combinativ și în viteză prin 
care să supună la mare efort 
sextetul nostru. Așa s-a și în- 
tîmplat. ceea ce a permis va
loroaselor oaspete (principale 
candidate la primul loc în cla
samentul final) să se detașeze 
in fiecare set și să mențină un 
avantaj suficient victoriei. Doar 
în setul al treilea fetele noas
tre. impulsionate de ridicătoa- 
rea Crina Răută care, de la in
troducerea sa în teren, a schim
bat fața jocului, au reușit cî

lovlcl 10, Bakanovicl 8, Kanga- 
lovici 6, Becirspahicl 4, Boredel
2, Suker 12, Tankovlcl 5. Foarte 
bun arbitrajul prestat de II. 
Hopuzoglu (Turcia) șl M. Davi
dov (U.R.S.S.).

REZULTATE, CLASAMENTE

MASCULIN, SERIA A : Româ
nia — Anglia 81—78 (47—35), O- 
landa — Libia 157—37 (78—16). 
Clasament : 1. România 6 p, 2. 
Anglia 5 p, 3. Olanda 4 p, 4. 
Libia 3 p.

SERIA B : S.U.A. — Grecia
țlO—68 (58—35), Coreea de Sud — 
Senegal 62—57 (28—27). Clasa
ment : 1. S.U.A. 6 p, 2. Coreea 
de Sud 5 p, 3. Grecia 4 p, 4. Se
negal 3 p.

SERIA C : Turcia — U.R.S.S. 
77—101 (36—53). Clasament : L
U.R.S.S. 2 p., 2. Turcia 1 p.

SERIA D : Iugoslavia — R. P. 
Chineză 129—$8 (61—46). Clasa
ment : 1. Iugoslavia 4 p, 2. R.P. 
Chineză 3 v p, 3. Congo 2 p.

SERIA E : Cuba — Finlanda
80— 66 (42—35), Somalia — Sudan
120—69 (51—35). Clasament : 1.
Cuba 6 p, 2. Finlanda 5 p, 3. 
Somalia 4 p, 4. Sudan 3 p.

SERIA F : Canada — Polonia
81— 58 (35—30), Nigeria — Egipt
69—89 (32—49). Clasament : 1. Ca
nada 6 p, 2. Polonia 5 p, 3. E- 
gipt 4 p, 4. Nigeria 3 p.

SERIA G : Mexic — Japonia 
85—60 (42—30), Iordania — Li
ban 60—122 (37—58). Clasament :
1. Mexic 6 p, 2. Japonia 5 p,
3. Liban 4 p, 4. Iordania 3 p.

SERIA H : Brazilia — Belgia 
89—55 (46—23), Coasta de Fildeș — 
Irak 119—88 (56—45). Clasament: 
1. Brazilia 6 p, 2. Coasta de Fil
deș 5 p, 3. Belgia 4 p, 4. Irak 
3 p.

Cîștigătoarele seriilor vor con
tinua întrecerea pentru locurile 
1—8, echipele clasate pe locul 2 
își vor disputa locurile 9—16, cele 
de pe locul 3 vor lupta pentru 
locurile 17—24, iar celelalte pen
tru locurile 25—29.

FEMININ, SERIA A : România 
— Iugoslavia 92—65 (54—23), Spa
nia — Mexic 69—74 (34—29). Cla
sament : 1. România 6 p, 2. Iu
goslavia 5 p, 3. Mexic 4 p, 4. 
Spania 3 p.

SERIA B : S.U.A. — Polonia
75—63 (37—38), R. P. Chineză - 
Finlanda 76—68 (41—38). Clasa
ment : 1. S.U.A. 6 p, 2. R.P. Chi
neză 5 p, 3. Finlanda 4 p, 4. Po
lonia 3 p.

SERIA C : U.R.S.S. — Cuba 
72—56 (36—32), Ungaria — Franța 
99—76 (53—37). Clasament : 1.
U.R.S.S. 6 p, 2. Ungaria 5 p, 3. 
.Cuba 4 p, 4. Franța 3 p.

SERIA D : Egipt — Senegal
67—103 (33—43), Cehoslovacia — 
Canada 64—75 (23—39). Clasa
ment : 1. Canada 8 p, 2. Cehoslo
vacia 7 p. Mal sînt de disputat 
meciurile Bulgaria — Senegal ș! 
Cehoslovacia — Egipt, progra
mate pentru azi, în sala Politeh
nica. Echipele clasate pe locuri
le 1 și 2 în serii vor continua 
întrecerea pentru locurile 1—8, 
celelalte îșl vor disputa locurile 
9—17 (rezultatele din seriile pre
liminare vor conta în aceste 
grupe valorice).

Dumitru STĂNCULESCU 
Petre HENȚ

teva combinații de toată fru
musețea și în plus, și-au spo
rit randamentul în lima a 
două, pînă atunci prea des sur
prinsă de jocul derutant al vo
leibalistelor chineze. Alături de 
ea, au mai ieșit sporadic în e- 
vidență Maria Enache, Doina 
Moroșan și Victoria Georgescu. 
Din echipa oaspete. învingătoa
re în trei seturi, ne-au impre
sionat ridicătoarea Zhou Lumin 
si trăgătoarele Lang Ping, Chcn 
Zhandi șl Zhu Ling. Echipa 
noastră are însă șansa de a se 
califica în turneul semifinal da
că învinge astăzi pe cea a Bel
giei. ceea ce nu este greu...

Un meci de mare tensiune 
au furnizat. în sala Agrono
mia. echipele Japoniei și Ca
nadei. aceasta din urmă fiind 
aproape de surpriză și de ca
lificarea în turneele semifina
le ale locurilor 1—8. în dauna 
echipei. . Bulgariei, la seta- 
veraj. Niponele au răsturnat 
însă situația după ce fuseseră 
conduse cu 2—1 Ia seturi.

Aurelian BREBEANU 
Sever NORAN 

Mihail VESA



RECITAL DE ÎNALTĂ MĂIESTRIE 
ÎN FINALELE LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ

DAN ODORHEAN 
campion la sol

IURI KOROLEV- 
medaliat cu bronz la paralele

LI NING 
campion la inele

EMILIAN NICULA 
campion la bară

• Au fo‘ 
Dorio la 
și multe 
de argint

• A

KURT SZILIER 
campion la cal

Ieri, la Palatul sporturilor 
din Capitală — ultimele între
ceri masculine de gimnastică 
in cadrul Universiadei. Intr-o 
reuniune care a durat mai 
mult de patru ore. sportivii 
cei mai bine situați în fiecare 
probă au evoluat in cadrul 
finalelor pe aparate, oferind 
un veritabil recital de virtuo
zitate, tehnică înaltă și măies
trie. Au fost prezenți în fina
le gimnaști de valoare din 
România, Uniunea Sovietică, 
R.P. Chineză, Japonia, Cana
da, sportivi cu o excepțională 
pregătire, care au asigurat o 
ținută deosebită acestei a doua 
gale a gimnasticii masculine. 
Prezenți în toate cele șase 
finale cu cite unul sau doi 
concurenți (conform regu
lamentului s-a admis prezența 
in concurs, în ordinea mediilor, 
a cite cel mult doi gimnaști 
de fiecare țară participantă), 
gimnaștii români s-au aflat și 
ieri în prim-planul concursului, 
repurtînd succese prestigioase, 
care subliniază, o dată în plus, 
buna pregătire a componenților 
selecționatei studențești a 
României, competitivitatea lor 
într-o întrecere de ridicată va
loare tehnică, reflectată în fru
mosul buchet de medalii cuce
rite : 3 de aur. una de argint și 
una de bronz, și care se adau
gă strălucitoarelor trofee de

(cal cu minere) și Emilian Ni- 
cula (bară fixă) au concurat și 
în finale cu aceeași măiestrie, 
siguranță și precizie, au repe
tat execuțiile foarte bune din 
concursul general, le-au adău
gat de data aceasta și o notă 
de mai mare personalitate, ast
fel că, cu toții, au cucerit me
dalii de aur în probele res
pective, spre marea satisfacție 
a publicului spectator, care a 
aplaudat cu căldură frumoasele 
lor evoluții. Din păcate, spor
tivii noștri nu și-au valorifi
cat șansele în toate probele în 
care porneau favoriți, astfel 
că la inele s-a ratat o meda-

cît și de evoluția valoroasă, cu 
numeroase elemente acrobati
ce, bine executate, din finală. 
Deși notat cu 9,75, el și-a asi
gurat locul I și medalia de 
aur. realizînd. evident, cel mai 
frumos și mai mare succes al 
carierei sale sportive. Este 
mai mult ca sigur că tînărul 
nostru gimnast a luat o seri
oasă opțiune pentru noi și pre
stigioase rezultate Ia sol în alte 
mari concursuri internaționale. 
Si — de ce nu ? — poate chiar 
Ia viitoarele Campionate mon
diale de la Moscova.

Abia se stinseseră ecourile 
aplauzelor adresate lui Dan

concurs și are o execuție care 
produce o puternică impresie în 
rîndurile spectatorilor și spe
cialiștilor. Nota 9,85, la care se 
adaugă 9,70 din prima zi, îl 
situează pe gimnastul chinez în 
fruntea clasamentului. Li Xi
aoping nu se lasă nici el mai 
prejos, dă parcă și mai multă 
strălucire execuției, și este no
tat cu 9,90. Deci, și pentru el 
19,55 p. După ratarea de la sol, 
Iuri Korolev pare hotărit să-și 
onoreze pe de-a-ntregul cartea 
sa de vizită, și, la capătul unei 
excelente evoluții, obține 9,85. 
în felul acesta, el egalează pe 
sportivii chinezi și cu toții aș-

® Dan Odorhean (sol), Kurt Szilier (cal cu minere) și Emilian Nicula (bară) - noi medalii 
de aur pentru culorile României ® Sportivii chinezi au cucerit cinci titluri ® Patru campioni

la cal cu minere I

confirmînd calculele hîrtiei. Dan 
Odorhean (Ia sol), Kurt Szilier

aur obținute luni în disputa pe
echipe, precum și 
compus.

Ia individual

Așa cum era de așteptat.

lie de aur ce părea — după 
notele din prima zi — să re
vină reprezentanților țării 
noastre.

Iată cîteva amănunte despre 
desfășurarea finalelor pe apa
rate, în care ieri au oficiat 
brigăzi de arbitrii neutri, aleși 
din acele țări care nu aveau 
finaliști în proba respectivă.
La sol, în prima finală desfășu

rată miercuri după-amiază, vic
toria a revenit, la egalitate, lui 
Dan Odorhean (România) și 
Li Ning (R.P. Chineză), ulti
mul obținînd cea mai ridicată 
notă a zilei : 9,85. Succesul
tînărului nostru sportiv a fost 
asigurat, pe de o parte, de no
ta sa bună din prima zi (9,80),

Odorhean și Li Ning, învingă
torii de la sol. și iată că pe po
dium sînt chemați finalistii 
de la cal cu minere. Cu 
cele mai mari note intră în 
finală cei mai buni gimnaști 
ai continentului, Guczogyi 
Gycrgy (Ungaria), medaliat cu 
aur la Campionatele europene 
de la Roma, și Kurt Szilier, 
cîstigător al medaliei de argint 
la aceeași competiție : ambii 
cu 9,80. Alături de ei încă un' 
medaliat cu argint în această 
probă, sovieticul Iuri Korolev. 
Nu erau de neglijat apoi nici 
șansele celor doi reprezentanți 
ai R.P. Chineze, Li Ning și Li 
Xiaoping. Dintre favoriți. Li 
Ning este primul care intră în

teaptă intrarea în concurs a lui 
Szilier și Guczogyi. Campionul 
nostru, marcat ușor de emoție, 
execută totuși cu deosebită si
guranță și precizie elementele 
de mare dificultate din 
exercițiu, lucrează cu amplitu
dine maximă și este notat cu 
9,75. Se ajunge astfel Ia situa
ția că nu mai puțin de patru 
concurenți realizează același 
punctaj. Totul depindea acum 
de evoluția campionului Euro
pei Guczogyi Gyorgy are încă 
de la început mici ezitări, el 
lucrează nu îndeajuns de con
vingător și obține doar 9,70. In 
aceste condiții, titlul la cal re
vine, la egalitate, tuturor celor 
patru gimnaști care au obținut

19,55 ! Este o situație care se 
întilnește mai rar în marile 
întreceri de gimnastică.

După ratarea lui Romulus 
Bucuroiu, care intra în finala 
de la inele cu cea mai mare 
notă (9,75), lupta pentru po
dium s-a dat între Li Ning, 
(R.P. Chineză), Artur Akopian 
(U.R.S.S.), Emilian Nicula 
(România), clasați finalmente 
pe primele trei locuri, în a- 
ceastă ordine. Ia sărituri se 
impune, prin două execuții no
tate cu 9,80, gimnastul chinez 
Li Yuejiu, iar pe locul 2 Dan 
Odorhean, urmai de Iuri Koro
lev. După succese ale gimnaș- 
tilor români, chinezi și sovie
tici, iată că la paralele publi
cul aplaudă un succes japonez. 
Câștigătorul a fost Koji Soto- 
mura, notat ieri cu 9,90. Pe 
locurile următoare Li Yuejiu 
(R.P. Chineză) și Iuri Korolev 
(U.R.S.S.).

Am așteptat cu toții ultimul 
aparat, bara fixă, pentru că 
Emilian Nicula obținuse în pri
ma zi nota cea mai mare a 
concursului — 9,90. Aseară tîr- 
ziu, în finală, Nicula a fost 
din nou la înălțime, execuția 
sa s-a situat foarte aproape de 
perfecțiune, brigada interna
țională răsplătindu-1 cu 9,85 1 
Deci, medalie de aur pentru 
Emilian Nicula Ia bară fixă, 
cea de-a 3-a medalie de aur 
pentru gimnaștii români în fi
nale.

Cronici de : 
Constantin MACOVEI, Elena 

DOBINCA ți Paul IOVAN
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Un spectacol așteptat cu interes și emofie

GALA FINALĂ A GIMNASTELOR
Astăzi, ultima întilnire cu 

gimnastica la întrecerile celei 
de a Xl-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare! La Pa
latul sporturilor, de la ora 18, 
într-un spectacol sportiv care 
se va ridica, cu siguranță, la 
un înalt nivel tehnic, sînt pro
gramate finalele pe aparate ale 
concursului feminin. Spre deo
sebire de concursul general, in 
care prin fața brigăzilor de 
arbitre au trecut toate concu
rentele, în finalele pe aparate 
evoluează sportivele cele mai 
bine clasate in fiecare probă, 
cu precizarea că, în conformi
tate cu noile prevederi ale re
gulamentelor internaționale, in 
fiecare probă pot concura doar 
două gimnaste din fiecare țară. 
Aceasta face, de pildă, ca gim
nastele românce, care au do
minat atît de autoritar între
cerea de marți după-amiază și 
au obținut, în marea lor majo
ritate, note de 9,80, 9,90 și 10 
să nu poată fi prezente în fi
nale decît cu cite două sportive 
in fiecare probă.

Selecționarea a cite două 
gimnaste din fiecare țară pen
tru concursul de astăzi este, 
să spunem așa, un „certificat 
de calitate" pentru că, practic, 
le vom urmări pe cele mai 
bune componente ale fiecărei 
echipe, la aparatele unde au 
avut și cele mai bune evoluții. 
Dacă mai adăugăm și amănun
tul că. de data aceasta, pa po
dium se va afla de fiecare da

tă o singură concurentă, este 
de la sine înțeles că publicul 
spectator nu va mai fi pus în 
situația să urmărească în ace
lași timp mai multe concuren
te, astfel că va putea admira 
tn întregime măiestria și vir
tuozitatea fiecărei gimnaste în 
parte.

Cum era și firesc după con
cursul general de marți, mul
tipla noastră campioană, câști
gătoarea titlului de campioană 
absolută a Universiadei de la 
București, Nadia Comăneci, 
este prezentă — cu excepția 
bîrnei — in toate finalele, la 
două dintre acestea ea urmînd 
să intre in concursul de astăzi 
cu nota 10. Deci, șanse mari 
ca Nadia Comăneci să-și adau
ge în impresionantul său pal
mares noi medalii de aur, noi 
trofee de preț.

La sărituri, de pildă, antici
păm o luptă strînsă între pa
tru concurente, despărțite de 
numai 15 sutimi: Nadia Comă
neci — 10, Stela Zaharova — 
9,90, Zhu Zheng și Rodica Dun- 
ca — 9,85. Sportivele sînt o- 
bligate să prezinte două sări
turi diferite, media notelor ob
ținute urmînd să se adune cu 
nota din primul concurs pen
tru desemnarea învingătoarei. 
La paralele Nadia Comăneci și 
Emilia Eberle se află în frun
tea „plutonului" de 8 finalis
te. ambele cu 9,90. Cu 9,75 vor 
intra în concurs două concu
rente din echipa R.P. Chineză,

Dumitrița Turner, medaliată cu bronz la in
dividual, finalistă la birnă

Stela Zaharova și-a confirmat la București 
renumele international

Zhu Zheng și Chen Yong Yan. 
Socotim că intre aceste gim
naste se va da lupta pentru 
medalii. La birnă in frunte se 
află Emilia Eberle și Stela Za
harova, ambele cu 9,80, dar 
urmate la distanță de numai 
cinci sutimi de Dumitrița Tur
ner și Zhu Zheng. O dispută 
echilibrată se anticipează și la 
sol, mai ales între Nadia Co
măneci (10), Rodica Dunca 
(9,90) și Stela Zaharova (9,90).

Cîteva declarații ale unor oaspeți 
de peste hotare vin să sublinieze 
evoluțiile remarcabile ale fetelor 
noastre in concursul de marți seară :

GERONT SCHIDLER (Austria) : 
„Neîndoios, echipa română a fost 
cea mai puternică, superioară teh
nic In toate probele, și ar fi corect 
ca această realitate să fie recunos
cută de toată lumea. O frumoasă 
impresie au făcut, de asemenea, 
gimnastele din R.P. Chineză, Iar din 
formația sovietică le-am remarcat pe 
Maria Filatova și Stela Zaharova".

MANAL ATASSI (Siria) : „Succesul 
pe deplin meritat al echipei studen
țești române are la bază marea o- 
mogenitate a celor patru gimnaste, 
care au prezentat exerciții foarte 
grele, cu multe elemente de difgtul- 
tate. Apreciez cu deosebire buna or
ganizare a concursului".

GINKO SHIBA (Japonia) : „Felicit 
sincer pe gimnastele românce pentru 
frumosul succes obținut marți seară. 
A fost evident pentru toată lumea că 
selecționata României a fost cea mai 
bunâ din concurs. Victoria repurtată 
este pe deplin meritată".
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NA, DE MARE SPECTACOL

medalie de bronz la heptatlon

ÎNTRECERILE ATLEȚILOR

25 000 !

ite 3 noi recorduri ale Universiadei (Gabriela 
d Aouita la 1500 m și Zou Zhenxian la triplusalt) 
ormanțe valoroase <9 Doina Melinte — medalie 
și Corina Țifrea
fi desemnați campionii la alte 6 probe

Sosirea în finala cursei masculine de 100 m plat

de atletism de pe stadionul „23 Au- 
peste 25 000 de spectatori care au 
’ de toata frumusețea, punctat cu 
srformanțe remarcabile. Vom sublinia, 
le Universiadei realizate de chinezul 
,32 m - nou record al Asiei), de ita- 
)0 (4:05,35) și de marocanul Said
:38,43). Alte performanțe, bune, au 
stâ a doua zi a competiției care 
ectacol

2 noi recorduri naționale prin Pal 
î și Corina Țifrea la heptatlon. Aceas- 
dalia de bronz în întrecerea poliatlo- 
cîștigat medalia de argint la 1500 m.

puncte, nou record național. Pe 
locul 7 s-a clasat constănțean- 
ca Coculeana Oltean.

deosebit.

REZULTATE : 1. Malgorzata
Guzowska (Polonia) 6 298 p — 
campioană mondială universita
ră ’81 (100 mg — 13,93 m, greu
tate — 14,51 m, înălțime — 1,85 m, 
200 m — 24,97, lungime — 6,36 m, 
suliță — 38,72 m, 800 m — 2:19,20) 
2. Nadejda Vinogradova (U.R.S.S.) 
6 133 p (14,58 — 13,78 m — 1,73 m,
— 23,90 - ““ ------
2:09,10), 3. 
nia) 6 034
— 1,73 m
40,42 m - 
tional), ' . —
Britanie) 5 940 p. 5. 
vlșnikova (U.R.S.S.) 
Jillian Ross 
5 870 p, 7. ___
(România) 5 874 p

tru a-și savura succesul, ceea 
ce l-a costat, desigur, cîteva 
zecimi de secundă prețioase la 
timpul înregistrat.

Nicolae Onescu, aflat în po
ziția a treia la intrarea in ul
timul tur, a fost mai apoi 
serios busculat și menținut în- 
tr-o poziție fără nici 
de perspectivă pentru 
final.

(S.U.A.) 11,68, 6. Marie
(Porto Rico) 11,76, 7.
Oliveira (Brazilia) 11,80, 
Mercurio (Italia) 11,89.

Mathieu 
Sheilade 
8. Caria

UN BUCHET DE RECORDURI-

4.

6,24 m — 36,30 — 
Corina Țifrea (Româ- 
p (14,07 — 12,61 m

— 24.89 — 6,29 m — 
2:14,72 — record na- 
Judy Livermore (M.

" Olga Ruka- 
. 5 939 p, 6.

— Giffen (Canada) 
Coculeana Oltean

un fel 
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că 
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lar- 
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ldi- 
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I

vid Lee. și-â demonstrat supe
rioritatea în finala probei, așa 
cum a făcut-o și marți, în cele 
două preliminarii, serii și se
mifinale. Ușurința alergării 
sale, stilul fluid și spectaculos, 
dar și eficace, de trecere a 
gardurilor, l-au ajutat să ob
țină o victorie clară. în finalul 
cursei, la ultimul gard, sovie
ticul Șkarupin a 
nire admirabilă, 
detașat imediat, 
A fost cea mai 
cea mai rapidă 
mg desfășurată pe un stadion 
românesc, timpul învingătoru
lui constituind una dintre bu
nele performanțe mondiale ale 
acestui sezon de concursuri, în 
care Lee demonstrează că este 

adversar puternic 
recordman Ed-

totuși un 
pentru marele 
win Mozes.

avut o reve- 
dar Lee s-a 
fără replică, 

frumoasă și 
cursă de 400

1. David 
campion mondial

REZULTATE : 
(SUA) 49,05 — 
universitar ’81, 2. Dimitri Șkaru
pin (URSS) 49,52, 3. Antonio Eu
sebio Ferreira (Brazilia) 50,04, 4. 
Nikolai Vasiliev (URSS) 50,15, 5. 
David Patrick ; ;
Frank Csioska (RFG) 
Takashi Nagao (Japonia) 51,69.

REZULTATE : 1. Said _____
(Maroc) 3:38,43 — campion mondial 
universitar ’81, record al J.M.U., 
2. Vinko Pokrajcici (Iugoslavia) 
3:39,83, 3. Amar Brahimia (Alge
ria) 3:39,85, 4. Jim Spivey
(S.U.A.) 3:40,12, 5. Abderrahaane 
Morcelli (Algeria) 3:40,42, 6. An
dreas Hauck (R.D.G.) 3:40,62, 7. 
Serghei Ostapenko (U.R.S.S.) 
3:40,94, 8. Claudio Patrignani (I- 
talla) 3:40,97, 9. Dan Aldridge
(S.U.A.) 3:41,02, 10. Nicolae O-
nescu (România) 3:41,46 etc.

A DECIS FORȚA ALERGĂRII

Am așteptat cu mult interes 
ultimul act, finala concursului 
alergătcrilor de viteză în pro
ba de 100 m plat, deoarece in 
cursele anterioare, de marți, o 
bună impresie au lăsat în mod 
special cei doi sprinteri de 
peste Ocean, americanii Lattany

o 
remarcabilă velocitate, si gha- ' 
nezul Obcng. Finala 
tat pe aceștia trei 
plan al cursei pînă 
rea liniei de sosire, 
„forța" lui Lattany 
cele din urmă, cîștig de cauză. 
Și încă de o manieră netă!

O luptă extraordinară a ofe
rit proba de triplusalt, una 
dintre cele mai aprige la care 
am asistat vreodată. In afara 
cîștigătorului, 
Zou Zbenxian 
un buchet de 
niversiadei, al 
al R.P. Chineze) și pe care re
zultatul de 17,32 m l-a scutit 
de emoții, pentru celelalte 
locuri, lupta a fost extrem de 
strînsă, pe centimetri... Iată, 
în acest sens, că rezultatul de 
16,55 m a fost realizat atît 
de atletul nostru Adrian Ghio- 
roaie cît si de americanul Ro
bert Cannon. Pentru stabilirea 
ocupantilor locurilor 5 și 6, s-a 
făcut apel la... 
tat : Ghioroaie 
16,36 m!

atletul 
care a 

recorduri 
Asiei și

chinez 
realizat 
(al U- 

evident

al doilea rezul-
16,37 m. Cannon

1. Zou Zhenxian 
17,32 m — cam-

(SUA) 50,40,
50,84, Corina 

record
Țifrea locul III și nou 
național la heptatlon

PRIMUL START

AL HEPTATLONULUI

Debutul heptatlonului la U- 
niversiadă a însemnat, de fapt, 
cel mai important concurs al 
acestui nou poliatlon feminin 
deja introducerea sa în circu
lui internațional, în acest an. 
Concursul pentru cucerirea ti
tlului de campioană a J.M.U. 
a prilejuit o dispută interesan
tă, destul de echilibrată în care 
tînăra atletă poloneză Malgor- 
zata Guzowska a obtinut un 
meritat succes, ea concurând la 
un nivel bun la fiecare dintre 
cele 7 probe ale competiției.

Campioana noastră Corina 
Țifrea, studentă la I.E.F.S. 
București, a avut o comporta
re remarcabilă care i-a adus o 
prețioasă medalie de bronz, cu 
o performanță bună, peste 6000

UN TITLU ÎN PREMIERĂ

Cea mai mare surpriză a în
trecerilor de atletism ne-a fost 
furnizată de semifondistul ma
rocan Said Aouita care a cîș- 
tigat de o manieră categorică, 
puțin obișnuită, finala cursei 
de 1500 m. Aceasta a însemnat 
prima medalie cîștigată de un 
sportiv din Maroc la o Univer
siadă! Said Aouita a declanșat 
un sprint final, cu vreo 250 m 
înaintea liniei de sosire cu care 
l-a lăsat pe loc pur și simplu, 
pe toți adversarii, țintuiți par
că pe roșul pistei și incapabili 
să-i dea o replică, cit de cit 
viguroasă, în ciuda unor evi
dente eforturi. Și, cam cu vreo 
30 de metri înaintea sosirii, 
cind a văzut, că nimic nu se 
mai poate întîmpla pentru a-1 
periclita succesul Aouita 
îngăduit să ridice brațele

DE LA COROEBOS
atletismului, născut la capătul cursei lui 

Die, cu un record al lumii elene (14 fire 
'nine neînvins, în pofida sofisticăriei teh- 

adus-o in virtutea trecerii timpului și, 
ui lui Owens".
3t,( era un imens laborator de fizică. în 
așezată cu grijă peste „parchetul" de be- 
, era un furnicar de oameni și aparate 
tulă greutate atlețli.

Omega, amintind secolului nostru că e 
lui Filippides... Iată tabelele electronice 

? din vîrful peluzei, („Puii" care asigură 
entru ca tu, săritorule, să știi că ai la 
nde, după care...). Iată și anemometrele, 
j adiere, pentru ca nimic să nu fie lă- 
tă și imensa cupă de radar a discobolilor, 
lor de rind... Iată și complicatele pîrghii 
e prin fire... Iată și „năvodul", o plasă 
t", pentru ca fostul disc al lui Ulise, a- 
'.lui rege Alcinou, să nu se rostogolească, 
nai prețioase... Iată și complicata geome- 
rduri, joc de verticală străjuite de 20 de 
zanevrînd steaguri albe ca pe puntea unui 
, în cămăși cărămizii, alergînd după ruletă 
1 cu măiestrie... Iată și imensele saltele cu 
■or" să plonjeze ca pe un divan-studio... 
■ii de film TV și „35" alergînd de la o 
u-se de țărușii uitați ai suliței, pentru a 
p din groapa săritorilor de triplu... Iată 
rgind ca atleții, pentru ca gardurile, care 
se retragă discret pe marginea pistei... 
tabelei mari, care te avertizează atletule, 

mai e mult, așa că e bine să fii cît mai

— un alergător de forță 
Smith — un concurent cu

ni i-a ară- 
pe primul 

în apropie- 
acolo unde 
a avut, în

1. Mel Lattany 
campion mon- 

’81, 2. Calvin
10,26, 3. Ernest

Nikolai 
. Theo- 

10,45,

REZULTATE : 
(S.U.A.) 10,18 -
dial universitar 
Smith (S.U.A.) , ,
Obeng (Ghana) 10,37, . 
Sidorov (U.R.S.S.) 10,40, _ 
phile Nkuounkoo (Congo) 
6. Istvan Nagy (Ungaria) 10,45, 7. 
Philippe Le Joncour (Franța) 
10,51, 8. Robert Sharp (M. Brita- 
nie) 10,54.

2.
3.

4. 1
5.

AL DOILEA... START I

Sprintera britanică Goddard 
care a lăsat o bună impresie 
încă din preliminariile cursei 
de 100 m plat și-a etalat re- 
marcabilele-i calități (o 
impresie a făcut 
gării sale) și a 
torie clară, mult 
cit ne așteptam, 
șat irezistibil în 
cerii, 
intea _______ ______  ___ _
luat parcă un nou... start. De 
data 
remarcat sosirea, 
la fotografie, înregistrată la ur
mătoarele locuri ale clasamen
tului.

mare 
ușurința aler- 

obținut o vic- 
mai clară de- 
Ea s-a deta- 
finalul între- 
de metri îna-cu vreo 20

liniei de sosire, cînd a
aceasta cel decisiv! De

într-adevăr

și-a 
pen-

REZULTATE : 1. Beverley God
dard (M. Britanie) 11,35 — cam
pioană mondială universitară ’81, 
2. Olga Zolotareva (U.R.S.S.) 
11,51, 3. Olga Nosonova (U.R.S.S.)
11.54, 4. Michelle Glover (S.U.A.)
11.55, 5. Jackie Washington

sfios... vita brevis... astfel ca bucu
ria să nu fie niciodată completă ; 
vorba lolandei, „ultima ștachetă 
cade întotdeauna" chiar în ziua 

marii tale victorii, deoarece, tu, Omule, mereu avid de mai mult și 
de mâi bine, ai vrut mai mult, chiar astăzi, numai și numai pen
tru ca să-ți torni, cu bună știință, venin, în cupa Victoriei...

Dar ce importanță au, pînă la urmă, toate acestea ? în numai cî
teva secunde sau în numai un minut, atletul, mereu același de la 
Coroebos, șterge întregul angrenaj, pentru ca să regăsească bucuria 
dinții a atletismului, pornire ancestrală spre mai sus și mai de
parte...

Am avut încă o dată revelația acestei formidabile energii umane 
într-o cursă fără o istorie deosebită, cea de 1 500 m bărbați... „Pa
chetul" avansa uniform, cu oameni la pîndă... Dar, deodată, la 
ultima trecere pe partea opusă, un omuleț măsliniu, în chiloți de 
mătase roșie, a țîșnit din pluton, precum Yifter la Olimpiadă... Dis
tanța a început să crească. La intersecția cu linia de start de la 
„o sută", micul marocan Aouita — între timp a început să i se 
audă numele in tribună —nu și-a putut stăpîni bucuria și a salu
tat cu brațul sus, riscînd chiar o dezechilibrare. Gestul i-a fost ova
ționat, pentru că ieșea din canoane... Stimulat de această primire, 
Aouita a mărit sprintul și a ridicat ambele brațe, împotriv tutu
ror legilor, precum cicliștii în final de etapă... Și pentru ca explo
zia lui de bucurie să fie deplină, Aouita, cu un avans de 30 de 
metri asupra urmăritorilor, a oferit tribunei îndntate o clasică sZ- 
rttură în lungime, peste linia de sosire... întreg eșafodajul de se
cunde șl fire a dispărut ca prin farmec. în fața noastră se afla 
un om fericit și nimic mal mult...

Buna dispoziție a cuprins tribunele. Ne pregăteam, satisfăcuți, să 
părăsim tribuna atletismului de totdeauna. Pe trepte, spre ieșire, 
stadionul a izbucnit în urale. Atletul chinez Zhou Zhenxian sărise 
17,32 la triplu ! în aceeași clipă, Vladimir Moraru, „cibernetlcianul 
nostalgic", a rostit cu o voce impersonală : „al șaselea rezultat din 
istoria atletismului"... Amintindu-ne că sîntem, totuși, în secolul 
XX...

loan CHIRILĂ
.

REZULTATE :
(R. P. Chineză) _ ________
pion mondial universitar *81, re
cord al J.M.U., 2. Bela Bakosi 
(Ungaria) 16,97 m, 
Connor (M. Britanie) 
Aleksandr Beskrovnîi 
16,87 m, 5. Adrian 
(România) 16,55 m, 6.
nnon (S.U.A.) 16,55 m, 7. Vladi
mir Sernikov (U.R.S.S.) 16,53 m, 
8. Bedros Bedrosiart (România) 
16,36 m.

3. Keith
16.88 m, 4.

(UJR.S.S.) 
Ghioroaie 

Robert Ca-

BARAJUL A HOTĂRIT CIȘTIGĂ-

TORUL LA ÎNĂLȚIME

După reușitul prolog de 
marți, atletismul s-a așe
zat ieri acolo unde îi este, 
de drept, locul, in fruntea 
afișului Jocurilor. Centrul 
de greutate Universia
dei s-a mutat pe stadionul 
„23 August". Așa cum an
ticipam, afluența publicu
lui—aproape că . nu speram 
să vedem 25 000' de oameni 
în tribunele unui concurs 
atletic la București 
creat acea atmosferă 
că, specifică marilor 
petiții de atletism.

Cei care au venit 
avut ce regreta. De 
pistă și din sectoarele de 
sărituri răspunsul atleților 
a venit prompt, făcîndu-ne 
să ne gîndim că realitatea 
corespunde anticipărilor : 
concursul din cadrul Uni
versiadei este cap de listă 
al manifestărilor atletice 
ale sezonului.

Densitatea promisiunilor 
ridică probleme celor mai 
puțin inițiați. Unde să te 
așezi ? Ce să privești mai 
întîi ? Ajutorul cunoscăto
rilor este de mare folos. 
La peluza dinspre șoseaua 
lancului poți vedea de a- 
proape elita săriturii in 
înălțime. Mirajul ștache
tei este legat de cel mal 
frumos și cel mai vechi 
vis omenesc — zborul. în 
stingă tribunei principale 
ești aproape și de săritorii 
de înălțime, poți vedea cel 
mai bine și o săriură de 
triplusalt de 17,32 m, poți 
simți tensiunea concurențe
lor în clipele dinaintea 
startului. Da, dar pierzi 
sosirea la „sută", iar un 
duel Lattany—Calvin Smith 
nu se poate vedea în fie
care zi...

Grupurile formate înainte 
de ora șase au devenit 
treptat o masă compactă. 
O masă compactă și acti
vă, sensibilă atît la frumu
sețea inegalabilă a gestu
lui atletic — plonjonul de 
felină al flopului, ritmul 
sacadat al hurdlerului, în
lănțuirea ciudată a triplu- 
saltului, frămîntarea conti
nuă a plutonului semifon- 
diștilor, explozia de ener
gie a sprinterului — la pu
ritatea luptei directe, de pe 
pistă, cit și la materiali
zarea lor în performanță. 

Farmecul atletismului — 
care nu poate fi povestit 
ci trebuie trăit — a făcut 
repede prozeliți. Nu putem 
să nu ne gîndim ce mult în
seamnă Universiada pentru 
atletismul românesc. Zeci 
de mii de spectatori — 
maturi, copii. Copiii vor 
lua, poate, în toamnă dru
mul secțiilor de atletism 
ale cluburilor sportive șco
lare, ale cluburilor. Părin
ții — spectatorii de azi — 
își vor îndruma, sperăm, 
propriii copii spre atletism. 
Efectele nu vor întîrzia 
să apară...

Vladîmii MORARU

— a 
uni- 

com-

po

ni, 
în

Ia

Săritura în înălțime a fost o 
autentică bătălie a nervilor, 
astfel că, în cele din urmă, au 
rezistat tensiunii întrecerii doar 
cei cu ..nervi de otel". Așa se 
și explică faptul că, de pildă, 
sovieticul Demianiuk, primul 
performer mondial al sezonu
lui, n-a reușit decît 2,18 
care î-au adus doar locul 6 
clasamentul final.

Ultima înălțime — reușită 
din concurs a fost 2,25 m,
care Nagel, campionul ediției 
trecute, a trecut din a doua 
tentativă, iar chinezul Jianhua 
și americanul Williams, din 
prima încercare. Egali ca nu
măr de încercări, ultimii doi 
au fost chemați apoi la un ba
raj pentru desemnarea cîștigă
torului, în cadrul căruia șta
cheta a urcat la 2,28 m dar a 
și coborît pînă la 2,20 m, vic
toria revenindu-i, în cele din 
urmă, săritorului american.

REZULTATE : 1. Leo Williams 
(S.U.A.) 2,25 m campion mon
dial universitar ’81, 2. Zhu Jian
hua (R. P. -................... ....
Gerd Nagel țxv.r.vr.; z,zu Ui, ■*. 
Daniel Temin (Iugoslavia) 2,22 m, 
5. Josef Hrabal (Cehoslovacia) 
2,22 m, 6. Aleksei Demianiuk 
(U.R.S.S.) 2,18 m.

VICTORIE IN ULTIMA

ARUNCARE

3.
4.

Ka- 
doua' 

de
Cînd sulițașa americană 

rin Smith a izbutit, la a 
aruncare, o performanță 
64,12 m se părea că în onoa
rea ei avea să 
deamus igitur". 
încercare, iat-o 
R.D. Germană, 
runeînd 64,04 m 
astfel poziția fruntașă a pro
bei. Apoi ea a mai reușit 62,56 
și 63,82 m și cînd conturile pă
reau încheiate, în ultima în
cercare. tînăra aruncătoare din 
R.D.G. a obtinut 65,20 m. o vic
torie de ultimă instanță, dar 
pe de-a întregul meritată!

se cînte „Gau- 
Dar în a treia 
pe atleta din 
Petra Felke a- 

și amenințînd

REZULTATE : 1. Petra Felke 
(R;D.G.) 65,20 m — campioană 
mondială universitară *81, 2. Ka
rin Smith (S.U.A.) 64,12 m, 3.
Mayra Vila (Cuba) 63,88 m, 4. 
Ingrid Thyssen (R.F.G.) 62,30 m, 
5. Soritha Potreck (R.D.G.) 62,08 
m, 6. Tang Guoli (R. P. Chineză)

61,58 m, 7. Corina Gîrbea (Româ
nia) 58,94 m, 8. Maria Beltran 
(Cuba) 58,62 m.

PRELIMINARII CU VALOARE

DE FINALE I

Ziua de ieri ne-a oferit cîteva 
întreceri foarte aprige în cadrul 
unor serii sau semifinale la a- 
lergări. a calificărilor la arun
carea discului. Unele dintre ele 
au avut valoarea spectaculară 
si chiar performanțe de... fi
nale !

110 MG : semifinala I : 1. Cow
ling (S.U.A.) 13,76, 2. Giegiel
(Pol.) 13,93, 3. Bryggare (Finlan
da) 13,97, 4. Pucikov (U.R.S.S.) 
14,02, 5. Nedialkov (Bulgaria)
14,07, 6. Oltean (România) 14,12 ; 
semifinala a Il-a : 1. Sabanov
(U.R.S.S.) 13,87, 2. Campbell
(S.U.A.) 13,88, 3. Palffy (Româ
nia) 13,88 — nou record național, 
4. Klein (R.F.G.) 13,91, 5. Fon- 
technio (Italia) 13,93, 6. Rohner
(Elveția) 14,27.

100 MG FEMEI : semifinala I : 
1. Petrova (U.R.S.S.) 13,22, 2.
Chardonnet (Franța) 13,34, 3.
Rabsztyn (Polonia) 13,37, 4. Lom
bardo (Italia) 13,62, 5. Dumitraș- 
cu (România) 13,78 ; semifinala a 
II-a : 1. Kemenșețki (U.R.S.S.) 
12,97, 2. Elloy (Franța) 13,19, 3. 
Fitzgerald (S.U.A.) 13,20,
Schenten (R.F.G.) 13,74 : semifi
nala a Ill-a : 1. Hightower
(S.U.A.) 13,29, 2. Baum (R.F.G.) 
13,41, 3. Stoica (România) 13,45. 4. 
Baranyai (Ungaria) 13,70.

400 M FEMEI : semifinala
1. Miranda (Brazilia) 53,43,
Champenois (Franța) 53,54, 3. 
zarciuc (România) 53,65, 4. : 
ker (R.F.G.) ------ ’
II-a : - - •
2. Tărîță (România) 52,80, 3. For-
gas (Ungaria) 53,34. 4. Rossi (Ita
lia) 53,67 : semifinala a Ill-a : 1. 
Baskakova (U.R.S.S.) 52,46, 2.
Malbranque (Franța) 52,76, 3. Ul- 
vinem (Suedia) 52,89. 4. Ostrika 
(Ungaria) 53.62.

Tn serii la 3 000 m obstacole 
concurenții noștri Dan Betini si 
Nicolae Voicu au obtinut califi
carea pentru finală, iar la diso 
standardul de 58 m a fost rea
lizat doar de 4 concurenti, între 
care si Ion Zamfirache (60,04 m).

2.

5.
6.

4.

I :
2. 

. La-
  ____ Dec- 

_. _ . 54,95 : semifinala a
1. Lianina (U.R.S.S.) 52.45,

Romeo VILARA

Fotografiile din acest număr au fost realizate de :
Dragoș NEAGU, Ion MIHĂICĂ, Vasile BAGEAC și Virgil ONESA



ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU 
„CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS

■
 TOTI TENISMANII NOȘTRI

SE MENȚIN ÎN CURSĂ...
Atmosferă 41. întrecere da 

înaltă ținută ltf refolrzetrca căre
ia au contribuit — o spunem fă
ră teama de a* exagera — aproa
pe toți tenismanii programați să 
evolueze miercuri pe terenurile 
din parcul Progresul. Reprezen
tanții noștri, în primul rînd, au 
avut o comportare remarcabilă, 
adversarii lor au fost dificili. Pe
rechea campioană la Ciudad de 
Mexico, Virginia Ruzici — Flo
rența Mihai, a întîlnit cuplul 
sud-coreean Kim Soo-Ok — Sim 
Soo-Ho de care a dispus, la ca
pătul unei partide cu faze de te
nis de mare clasă. în două se
turi : 7—6 (7—4 în ghemul de 
,,tie-break“). 6—1. Apoi, făcînd 
pereche cu Florin Segărceanu, 
Virginia Ruzici — din ce în ce 
mai acomodată cu suprafața de 
zgură — și-a adus contribuția 
așteptată și în partida de dublu- 
mixt. Tenismanii români au ju
cat excelent, și, cu toată împo
trivirea adversarilor lor, brita
nicii Judith Erskine — William 
Gowans, au • reușit victoria cu 
6—4, 6—4. în proba de simplu 
bărbați. Florin Segărceanu a 
cîștigat cu 6—2, 6—0 în fața bel
gianului Ivo Hendrix, iar Andrei 
Dîrzu a cedat un singur ghem 
senegalezului Milmo Doumbia, pe 
care l-a întrecut cu 6—0, 6—1.

în celelalte meciuri de pe ta
bloul de simplu bărbați toți fa- 
voriții au rămas în cursă. Tho
mas Emmrich (R. D. Germană),

Întrecerile săritorilor 
SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
începînd de ieri, fetele au ce

dat locul băieților pentru a-și 
disputa întîietatea în proba de 
trambulină 3 m. Întrecerile de 
sărituri, care se desfășoară la 
Ștrandul tineretului, au reunit la 
start concurenți din 19 țări, prin
tre ei aflîndu-se sportivi de re
cunoscută valoare : Aleksandr 
Portnov (U.R.S.S.) — campion o- 
limpic la Moscova, Li Kongzheng 
(R.P. Chineză) — locul 3 la Cupa 
Mondială *81, Christopher Snode 
(Marea Britanie), Rolando Ruiz 
(Cuba), Abelman Randy (S.U.A.) 
ș.a. Acest lucru a conferit în
trecerilor preliminare, decisive 
pentru calificarea primilor 12 în 
disputa finală, un înalt grad de 
tehnicitate și spectaculozitate, fa- 
voriții dar și out-siderii străduin- 
du-se să evolueze cît mal bine.

încă de la primele serii de să
rituri, în fruntea Ierarhiei s-au 
succedat Karoly Nemcdy (Unga
ria) și Aleksandr Portnov, ei fiind 
talonați de Christopher Snode, 
Serghei Kuzmin (U.R.S.S.), Li 
Kongzheng, dar campionul olim- 
piq reușește să termine „impu
sele** pe locul întîi. După-amiază, 
la seriile de „libere", lupta a 
fost și mai strînsă, mai spectacu
loasă, schimbările de poziții, a- 
proape după fiecare săritură, 
menținînd permanent interesul, 
în prim-plan s-au aflat, totuși, 
Alexandr Portnov, Christopher 
Snode și Li Kongzheng, care au 
avut sărituri cu un ridicat coefi
cient de dificultate, bine execu

HPOLOIȘTII ROMÂNI LA AL 3-lea SUCCES: |
9-6 CU REPREZENTATIVA UN6AR1EI |

Cea de a treia zi a turneului 
de polo a adus selecționatei ță
rii noastre cel de al treilea suc
ces, o splendidă victorie în fața 
reprezentativei ungare, care ii 
deschide drumul către turneul 
final al competiției.

ROMANIA — UNGARIA 3—6 
(0—0. 2—2, 4—2, 3—2). Un public 
numeros și entuziast a aplaudat 
la scenă deschisă evoluția polo- 
iștilor români, care au făcut ieri 
cel mal bun joc din actualul tur
neu. Deși a avut în fată un ad
versar redutabil, cu o frumoasă 
carte de vizită — este binecunos
cută tradiția și valoarea polo-u- 
lui din Ungaria — tricolorii și-au 
valorificat mai bine frumoasele 
lor calități, au atacat variat, fo
losind o gamă largă de procedee 
tehnice, dominînd în permanență. 
Excelent în acest meci a fost 
tînărul Vlad Hagiu, care a În
scris 5 goluri din cele nouă ale 
formației noastre, fiind animato
rul echipei. O partidă foarte bu
nă a făcut și portarul Doru Spl- 
nu, atent și inspirat, care s-a o- 
pus în dese rînduri șuturilor pu
ternice ale poloiștilor maghiari. 
La victoria cu 9—6 au contribuit 
în wgală măsură și Adrian Scher- 
van, Dorin Costrăș si Liviu Ră
ducanu. în urma acestui rezul
tat echipa României totalizează 
6 puncte — ca și selecționata 
U.R.S.S — avînd mari șanse de 
a obține calificarea în partidele 
următoare cu Spania (vineri) si 
cu U.R.S.S. fsîmbătă).

Cele 15 goluri au fost realizate 
de : Hagiu 5. Schervan 2. Ră
ducanu și Costrăș pentru echipa 
română. Toth 3. Radnotv 2, 
Matsik pentru formația ungară 
Arbitri : A. Canuani (Italia) șl 
E. Martinez (Cuba).

U.R.S.S. — SPANIA 7—2 (1—0, 
3—0. 3—1. 0—1). Jucătorii sovie-

condus cu un set șl 2—0 de in
donezianul Yustejo Tarik (acesta 
din urmă o adevărată revelație 
a turneului) a reușit, cu mari 
eforturi și cu o voință de invi
diat, să refacă și să obțină vic
toria. Emmrich a cîștigat cu 
3—6, 6—4, 7—5. Alte rezultate din 
turul II (simplu bărbați) : Bori
sov (U.R.S.S.) — Vasudevan (In
dia) 6—4, 6—3, Li Shuchen (R.P. 
Chineză) — Walangi (India) 7—6, 
6—2, Binaghi (Italia) — Buch- 
binder (R. F. Germania) 6—3, 
6—2, Lacek (Cehoslovacia) — 
Asciak (Malta) 6—3, 3—0, ab.
De Palmer (S.U.A.) — Lefevre
(Belgia) 6—1, 6—2, Ukon Kenzo 
(Japonia) — Shihata (Egipt) 6—0, 
6—0, Le Woo-Riong (Coreea de 
Sud) — Patterson (Noua Zeelan- 
dă) 6—0, 6—3, Granat (Cehoslo
vacia) — Zeverev (U.R.S.S.) 4—6, 
6—4, 6—4 (un meci deosebit de 
disputat, în care tenismanul so
vietic a fost la un pas de vic
torie), Shirato (Japonia) — Xio 
Zhao (R. P. Chineză) 1—6, 6—1, 
6—1, Ricci Bitti (Italia) — Pia- 
centile (Franța) 3—6, 6—4, 6—1,
Gowans (Marea Britanie) — Nel
son Noguera (Cuba) 7—5, 6—2,
Bal (India) — Faure (Elveția) 
3—6, 7—5, 6—2. Dublu femei : Yu 
Llqiao, Chem Juan (R. P. Chine
ză) — Gonzales, Oliveira (Cuba) 
6—0, 6—2, Erskine, Parker (Marea 
Britanie) — Rodriguez, Morena 
(Cuba) 6—3, 6—0.

Ion GAVRILESCU

tate, ceea ce le-a adus și note 
mari. Concentrîndu-se mai mult 
în final, cu deosebire la ultimele 
3 sărituri, Li Kongzheng obține 
note ceva mai mari decît parte
nerii săi, terminînd preliminariile 
pe primul loc.

Din păcate, reprezentanții noș
tri Alexandru Bagiu și Dorel Ne- 
delcu nu au reușit calificarea 
între primii 12. Dacă Al. Bagiu 
lăsa, la un moment dat, impresia 
că va concura în finală (locul 0 
după „libere"), D. Nedelcu a a- 
vut o prestație slabă, s-a menți
nut permanent în plutonul doi, 
venind pe poziția a 15-a. La li
bere, Al. Bagiu a avut cîteva 
ratări, care l-au scos din cursă, 
terminînd, în final, pe locul 18 !

Așadar, pentru finala, care se 
dispută astăzi după-amiază (ora 
17), s-au calificat : Li Kongzheng 
608,88 p, Al. Portnov 595,44 p, S. 
Kuzmin 587,61 p, C. Snode 581,25 
p, Liu Henglin 571,32 p, A. Randy 
570,33 p, S. Salvador (Mexic) 
567,87 p, R. Rolando 562,53 p, C. 
Juan (Cuba) 562,23 p, D. Doerr 
(R.F.G.) 550,74 p, F. Rueda (Mexic) 
547,38 p, K. Nemedy 543,54. Con
form regulamentului ei se vor 
prezenta la start în ordinea in
versă a clasamentului, urmînd 
să execute întregul program de 
sărituri impuse și libere (11 'n 
total)

Emanuel FANTÂNSANU 
Modesto FERRARINI

tici au obținut, la rîndul lor, a 
3-a victorie, clștigînd în iata „7“- 
lul spaniol, fără a forța nici un 
moment. Abia în min. 20. la sco
rul ds 6—0, Bertran (din supe
rioritate numerică) a izbutit pri
mul gol al formației iberice. Și 
în această partidă team-ul sovie
tic a etalat posibilități de obți
nere a unui loc fruntaș. Realiza
tori : Tretiakov 3, Krupin (4 m), 
Rosliakov, Naumov, Kleimenov 
pentru învingători si Bertran, 
Girbal pentru învinși. Arbitri : 
De la Hoz (Cuba) șl Chen Jui
tând (R. p. Chineză).

CUBA — IUGOSLAVIA 10—6 
(3—2, 1—1, 3—1, 3—2). Poloiștii cu
banezi au făcut o partidă foarte 
bună, au contraatacat des si cu 
succes, concretizlnd la capătul 
unor acțiuni inspirat concepute. 
Iugoslavilor nu le-a reușit în 
acest med mai nimic, el evolu- 
înd sub așteptări. Au marcat : 
Rodriguez 3, Kamos 3. Ruiz, Be
nitez, Dominguez, Cosia (Cuba), 
respectiv Vuletici 2, Bebici 2, 
Trifunovici șl Luslci. Arbitri : E. 
Asenclo (Spania) si R. Timoc 
(România).

MEXIC — R.P. CHINEZA 7—5 
(2—2, 1—1, 3—2, 1—0). Mexicul a 
înregistrat prima victorie a sa In 
turneu, provocînd și prima sur
priză a competiției. Echipa învin
gătoare a fost mai activă în faza 
de apărare și a șutat cu mai 
mult curaj de la distanță. în an
samblu, meciul a fost „curat", 
cursiv, cu numeroase faze dra
matice la cele două porțl (fie
care echipă a șutat de cîte pa
tru ori în bară).

Au înscris : Aranzabal — 4 
(unul din 4 m), Diaz, Coste, Zu
niga, respectiv Cal Shenliu — 2. 
Ai Tianxiong — 2 (unul din 4 m), 
Wang Xlaotian.

Arbitri : J. Cirunas (U.R.S.S.) 
și R. Silha (România).

JAPONIA — CANADA 8—10 
(2—3, 0—1, 3—4, 3—2). Deși echi
pe japoneză șl-a dozat mai bine 
eforturile, in întîlnirile preceden-

A
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oaspeții- Pentru că o medalie 
de aur a ospitalității este, fără 
discuție, o medalie a unei mari 
izbînzi.

„Sînt convins că asistăm la o 
mare Universiadă — a decla
rat dr. Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internațio
nale a Sportului Universitar. 
Terenurile și instalațiile sint 
perfecte, Satul este foarte fru
mos, există o mare dorință de 
a se face totul pentru reușita 
acestei ediții. Doresc să mulțu
mesc tuturor prietenilor ro
mâni, în primul rînd pre
ședintelui Nicoiae Ceaușeseu, 
pentru sprijinul și contribuția 
aduse la reușita competiției. 
Sîntem foarte onorați de înaltul 
patronaj al președintelui Nicoiae 
Ceaușeseu, iar Mesajul său ne-a 
făcut multă plăcere, demon- 
strind că șeful statului român 
este apropiat de noi, de proble
mele noastre, că urmărește, în
totdeauna, cu mult interes, ceea 
ce-i preocupă pe tineri, nu nu
mai pe cei români, ci și pe ti
nerii de pretutindeni".

„Ziua de marți a fost pentru 
români o zi mare" — aprecia 
ziaristul spaniol Felipe Sevilla- 
no, după suc'cesul echipelor ro
mânești de gimnastică. „Nadia 
a demonstrat că în gimnastică 
există, totuși, și matematică, a- 
tunci cînd totul este perfecțiu
ne".

Ziaristul mexican Juan Pal
ma Barroso este de părere că 
„Nadia a demonstrat lumii că 
rămine una dintre cele mai bu
ne gimnaste, ale cărei calități 
— la fel ca în cazul vinului — 
se accentuează odată cu trece
rea timpului".

Arturo Xicontecal (Mexic) re
leva : „Nadia — una dintre cele 
mai frumoase legende pe care 
a produs-o România — a ofe
rit o demonstrație magistrală, 
ovaționată continuu de miile dc 
spectatori".

Așadar, oaspeții ne elogiază, 
au toată admirația pentru efor
turile acestei țări primitoare, 
pentru frumusețea gestului 
sportiv al marilor săi perfor
meri.

Vara aceasta minunată este 
și a sportului. A Universiadei, 
București ’81. A unor noi și 
mari bucurii, care se adaugă 
unui șir neîntrerupt.

te, ea nu a putut evita Infringe- | 
rea. Canada și-a menținut în per- I 
manență, începînd cu min. 5,20, I 
avansul pe tabela de marcaj, 
grație jucătorilor săi mai robuști | 
șl activității de excelent coordo- I 
nator a lui John Anderson. 1

Au marcat : Masahiro — 2, Yo- 
shlfuml — 2, Narihito — 2, Dai- I 
suke șl Hideyuki pentru Japonia, I 
Anderson — 2, Huet — 3 (unul * 
din 4 m), Hol — 2, MacDonald. _ 
Simons șl Lawrence pentru Ca- I 
nada. |

Arbitri : R. Klemenclci și B. 
Frady (S.U.A.).

Clasamentele grupelor după 3 I 
zile : grupa „A“ — 1. U.R.S.S. I 
6 p (32—13) ; 2. România 6 o 
(31—15) ; 3. Canada 3 p : 4. Un- ■ 
garla 2 p ; 5. Spania 1 p ; 6. Ja- I 
ponla o p ; grupa „B“ : 1. S.U.A. | 
4 p ; 2. Iugoslavia 3 p ; 3. Cuba 
2 p ; 4. Mexic 2 p ; 5. R, P. Chl- ■
neză 1 p.

Dimitrie CALLIMACHI I
Viorel TONCEANU -

Ion CUPEN |

ADrilNISTRATIA DE SIAI 1010 PRONOSPORI INEORNEAZA
PRONOSTICURI

Pentru participanții la concursul 
Pronosport al acestei săptămîni, 
cu meciuri din etapa a IV-a a 
competiției „Cupa de vară", ofe
rim ca sursă suplimentară de 
inspirație pronosticul antrenorului 
Virgil Bujdea :

I. Ceahlăul — Cristalul 1
II. C.S B.-șani — Relonul X, 2

III. Laminorul — Cetatea 1
IV. S.N. Brăila — Oțelul Gl. 1. X
V. C.S.U. Gl. — Luc. Adjud X 
VL F.C.M. Br. — Vict. Tecuci 1

VII, Amonil — Vilt. Chirnogi 1, X
VIII. Constr. Călărași — Rp. 1,X,2

IX. C.F.R Cv. — Lotru Brezoi 1
X. Explormin — Unirea A.I. X2,

XI. Aurul Brad—Dacia Orăștie 1

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Etapa a patra a „Cupei Prie
tenia" la motocros se va des
fășura duminică pe traseul de 
la Cîmpina. Această competi
ție internațională, care angre
nează în întrecerile ei pe cei 
mai valoroși motocicliști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, reunește 
cite două reprezentative din ță
rile participante, una la clasa 
250 cmc — seniori șl alta la 
125 cmc — tineret, gazdele — 
în calitate de organizatoare — 
avînd dreptul să alinieze echi
paje „A“ și „B“ la fiecare 
clasă.

Primele trei etape ale actua
lului campionat național au 
constituit lot atitea teste pen
tru alergătorii români. Maes
trul sportului Ștefan Chițu, 
antrenorul principal al lotului 
republican, ne-a spus : „Atît 
seniorii, cit și tinerii luați in 
observație au atins parametrii 
planului de pregătire. După fe
lul cum au evoluat, se pare că 
mulți dintre membrii lotului au 
respectat și programul supli
mentar de pregătire fizică. în 
următoarele zile vom mai e- 
fectua două antrenamente. Ce
le patru echipaje pe care, îm
preună cu colegul meu Traian 
Moașa, le-am alcătuit sînt 
astfel constituite : „A" — E.
Miilner. I. Plugarii. Gh. Opro- 
iu ; „B“ — I. Mărgărit, D.
Marianov, M. Dragomir la 250 
cmc seniori ; „A" — P. Titi- 
lencu, T. Dulca, Al. Ilieș, D. 
Liviu ; „B“ — D. Andrei, Z.

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

JOCURILE BALCANICE PENTRU ATLEȚII JUNIORI
La sfîrșitul săptămînii se. va 

desfășura la Pleven, în Bul
garia, cea de a XlI-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atletism 
pentru juniori și junioare. La 
această tradițională competiție 
care constituie o trecere în re
vistă a speranțelor atletismu
lui din țările balcanice spor
tivii noștri au avut, la fie
care ediție, evoluții notabile și 
au obținut victorii spectaculoa
se, completate cu performanțe 
valoroase.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE 
A TURNEULUI DE ȘAH 
DE LA BADEN BADEN 
în turneul internațional de șah 

de la Baden Baden înaintea ul
timei runde în clasament conduc 
Miles și Ribli cu cîte 9 puncte, 
urmați de Korcinoi 8 puncte, 
Florin Gheorghiu cu 7,/2 puncte, 
Ivkov, Unzicker și Firmian 7 
puncte, Hort 6V2 puncte (1), Bas
tian 572 puncte, Honfi 5 puncte 
(1) etc. în runda a 12-a, Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele 
maestru englez Anthony Miles, 
rezultat consemnat și în partida 
Ribli — Hort, Korcinoi a cîștigat 
la Honfi, Ivkov l-a învins pe 
Bastian, iar Firmian a pierdut la 
Unzicker.

„PORUMBELUL PĂCII“
MADRID, 22 (Agerpres). — „Po

rumbelul păcii" celebrul desen 
al lui Pablo Picasso va fi unul 
din momentele principale ale ce
remoniei deschiderii campionatu
lui mondial de fotbal ce va avea 
loc în vara anului viitor în Spa
nia, Circa 2000 de tineri sportivi 
vor desena într-o uriașă frescă

• TELEX • TELEX •
BASCHET • In turneul inter

național pentru formații de ju
nioare n, ce se desfășoară la 
Ruse, s-au înregistrat următoare
le rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 
87—71 ; Cehoslovacia — Italia 60— 
58 : Ungaria — România 77—56.

CICLISM • După șase etape, în 
cursa internațională care se des
fășoară pe șoselele din R.F. Ger
mania continuă să conducă ceho-

XII. C.I.L. Blaj — C.P.L. Sebeș 1, X
XIII. Min. Lupeni — Min. Paroșenl 1

AȚI JUCAT LA LOTO î
Numai astăzi se mai pot procura 

bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea Loto de vineri 
24 iulie 1081.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 22 IULIE 
1981

Extragerea I : 13 33 19 16
38 17.

Extragerea a Il-a : 9 11 6 3 
36 5.

FOND DE CtȘTIGURI : 
828.537 lei.

FiilOp, V. Poenaru, L Tomos- 
vary Ia 125 cmc tineret".

într-o convorbire telefonică 
avută ieri cu maestrul spor
tului Ștefan Chițu, acesta ne-a 
informat că ultimul antrena
ment de astăzi — care va avea 
loc pe traseul de la Cimpina 
— nu va aduce nici o modi
ficare în formațiile menționate, 
bineînțeles dacă nu vor sur
veni lucruri neprevăzute. Ma
șinile pentru concurs au fost 
revizuite de către foștii moto
cicliști Constantin Goran, Du
mitru Pop și Eduard Laub, a- 
cum iscusiți mecanici.

Troian IOANIȚESCU

MELAȘVILI $1 MUREȘAN- 
HDfRE ÎN TIML DE $AH 
DE 14 BĂILE HERCULAAIE
în ziua liberă a Turneului In

ternațional feminin de șah de la 
Băile Herculane s-a disputat par
tida amînată din prima rundă, 
Melașvili — Răducanu. Tînăra 
jucătoare sovietică a obținut vic
toria, egalînd-o, astfel pe Mure- 
șan în fruntea clasamentului. Dar, 
în lupta pentru primul loc sînt 
angrenate, practic, șase jucătoa
re, în plutonul fruntaș intrînd șl 
Viorica Ionescu, învingătoare în 
runda a 6-a în fața Măriei Grosch.

CLASAMENTUL : Melașvili, Mu- 
reșan 41/2, Wise, Pogorevîci, Brust- 
man 4, Ionescu 31/2, Perevoznic 
3, Kantor 2f/2 (1), Olteanu lJ/2 (1)» 
Olărașu l1/2, Grosch, Răducanu 1.

La întrecerile din acest an 
țara noastră va fi reprezentată, 
între alții, de Liviu Giurgian 
— 110 mg, Mihai Bran — lun
gime și triplu, Ion Buligă — 
suliță, Ovidiu Achim — 100 m 
Si 200 m, Cornel Milaș — 5 000 
m, Eugen Popescu și C-tin Mi-1 
litaru — înălțime, Nieoleta 
Vornicu — 100 m și 200 m, 
Gabriela Coteț — lungime. Ol
ga West — 800 m, Maricica 
Bernea 1 500 m. Silvia Comăr- 
niceanu — greutate și disc.

BUENOS AIRES, GAZDĂ
A J. 0. DIN 1992 ?
BUENOS AIRES, 22 (Ager- 

pres). — Intr-un recent inter
viu președintele Comitetului o- 
limpic argentinian, Antonio 
Rodriguez, a declarat că este 
posibil ca orașul Buenos Aires 
să candideze pentru organiza
rea Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 1992. „Buenos Aires 
posedă deja toate structurile de 
bază necesare pentru o bună 
desfășurare a J.O.“ — a spus 
A. Rodriguez. în cazul cînd--a--. 
ceastă intenție se va concre- ' 
tiza, capitala Argentinei va de
veni primul oraș din Ameri
ca de Sud gazdă a Olimpiadei 
de vară.

LA EL MUNDIAL ’82
vie pe stadionul „Nou Camp" 
din Barcelona „porumbelul** Iul 
Picasso, marele pictor spaniol de 
la a cărui naștere s-au împlinit 
anul acesta 100 de ani.

La festivitatea inaugurării Cu
pei mondiale își vor da concur
sul peste 4 000 de persoane : gim- 
naști. dansatori, muzicanți etc.

TELEX • TELEX •
slovacul Ladislav Ferebauer, ur
mat la 5 secunde de Jan Jan- 
klewicz (Polonia). Etapa a 6-a a 
revenit vest-germanului Werner 
Thie Theisen, înregistrat pe dis
tanța de 168 km cu timpul de 
3h 31:19,0.

FOTBAL • La Asuncion, într- 
un meci pentru competiția „Cupa 
Llbertadores", echipa braziliană 
Atletico Minelro a. învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația 
paraguayană Cerro Porteno.

SCHI • A 5-a ediție a Spar- 
tachiadel de iarnă a popoarelor 
din U.R.S.S. va începe în toam
na acestui an și se va încheia 
odată cu finalele programate în 
luna martie a anului 1982. în 
program sînt incluse întreceri de 
patinaj, schi, săniuțe, blatlon, 
sărituri de la trambulină și ho
chei.

TENIS • In finala turneului in
ternațional de la Shestnut H1I1 
(Massachusetts), Jucătorul argen
tinian Jose Luis Clerc l-a învins 
cu 0—6, 6—2, 6—2 pe Hans Gil- 
demeister (Chile) • Rezultate 
din turneul de la Washington : 
Ricardo Cano — Mike Bauer 7—5, 
6—4, Stanislav Btrner — Genen 
Mayer 4—6, 6—4, 6—4 : Angel Gl- 
menez — Brian Gottlried 7—5, 
6—3.
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Probleme organizatorice ale Diviziei „A" In dezbaterea conducătorilor de cluburi

.RETUȘURI" CARE AȘTEAPTĂ »multa vreme) SĂ FIE... RETUȘATE
* n cadrul anchetelor obișnuite la sfîrșit de an .

Iresponsabilități în domeniul fotbalului următoarea întrebare : rol 
TELE NEVRALGICE ALE ACTIVITĂȚII ORGANIZATORICE

PIONAT Șl CITE AU MAI RĂMAS ÎNCĂ î". lata “
• EUGEN BANCIU (vicepreședinte. Sportul stu

dențesc) : „Principalul punct nevralgic al clubului 
nostru — numai pentru perioada primei jumătăți a 
campionatului — a fost lipsa unui teren propriu de 
joc. Calitatea materialului și a echipamentului spor» 
tiv, ambele sub cerințele exigențelor din competițiile 
oficiale, a constituit, de asemenea, o altă problemă 
dificilă cu care ne-am confruntat. în ceea ce pri
vește terenul de joc, am găsit o rezolvare fericită, 
prin punerea in funcțiune a stadionului Politehnica, 
din Regie. Și consecințele, favorabile echipei noas
tre. s-au și văzut în returul campionatului, noi cîș- 
tigind toate meciurile programate acasă, cu un go
laveraj general de 28—1 ! Problema materialului și 
a echipamentului sportiv rămtne, in continuare, ne
rezolvată".

9 CORNELIU COSTINESCU (președinte, Sport 
club Bacău) : „Puncte nevralgice n-aș putea spune 
că am avut. Aș zice, mai curînd, probleme legate 
de buna desfășurare a procesului de instruire (te
renuri, echipament, anexe pentru recuperare). 
Toate acestea ne-am străduit să le rezolvăm și, in 
mare parte, am reușit. A rămas nerezolvată incă 
problema ghetelor de fotbal și a mingilor. Aparent 
o problemă minoră, dar cu mari implicații în pro
cesul de pregătire și, in ultimă analiză, in joc".
• DUMITRU DRAGOMIR (vicepreședinte, F.C.M. 

Brașov) : „Deși sînt de puțin timp in conducerea 
clubului, am avut ocazia să mă confrunt cu o serie 
întreagă de probleme de ordin organizatoric, pe 
care nici la ora încheierii campionatului nir am 
reușit să le rezolvăm. în primul rînd, este vorba de 
insuficienta organizare generală a clubului. Lip
sesc din schemă posturi de contabil, organizator de 
competiții, casier, șef de bază sportivă, antrenor se
cund. Avem o singură spălăto
reasă pentru echipamentul a pes
te 200 de sportivi. Munca conta
bilă este făcută de oameni fără 
pregătire corespunzătoare. Orga
nizarea meciurilor este realizată 
cu personal din afara clubului, 
iar întreținerea bazei sportive 
cu pensionari remunerați ocazional, 
trenor secund este îndeplinită de unul dintre antre
norii centrului de juniori șl copii (prof. Ion Alecu). 
La plenara clubului, din 23 ianuarie 1981, în cadrul 
căreia am fost ales ca vicepreședinte activ, am ară
tat toate aceste neajunsuri și am solicitat rezolva
rea în timp util a tuturor problemelor organizato
rice nevralgice. Am fost asigurat atunci că se vor 
rezolva. Lucru care nu s-a întimplat. Totul a rămas 
așa cum a fost. Și aș mai adăuga, la cele mențio
nate mai înainte : lipsa terenurilor de antrenament, 
dificultățile în procurarea ghetelor de fotbal și a 
mingilor de calitate, lipsa unei săli de forță și a 
materialelor ajutătoare. Așadar, probleme și iar 
probleme, care își așteaptă rezolvarea cît mai grab
nic, pentru ca sectorul și munca organizatorică 
s^-și aducă contribuția jje care o pretinde perfor
manța"
• COL. GHEORGHE VASILE-NANCIU (șeful sec

ției fotbal a clubului Steaua) : „Baza materială a 
clubului nostru — corespunzătoare, după părerea 
mea — nu a putut influența negativ comporta
rea echipei în campionatul 1980/81. Din punct de 
vedere organizatoric, secția de fotbal a clubului 
Steaua nu a avut probleme pe care să nu le poată 
rezolva".
• GHEORGHE BECHERU (președinte. F.C. Olt) • 

„Tn campionatul care a trecut, baza materială și 
condițiile de refacere după efort au fost necores
punzătoare pentru performanță. Terenul de joc de 
la Slatina, cu multe denivelări, a fost un real ob
stacol în fața fotbalului de calitate. Lipsa mingilor 
a constituit și ea o frînă în buna desfășurare a pro
cesului de Instruire. De asemenea, baremul mic 
alocat pentru masă nu este nici el in măsură să 
sprijine efortul în pregătire și performanță. Pentru 
campionatul care vine s-au luat măsuri pentru eli
minarea tuturor neajunsurilor care depind de noi. 
Socotim, în primul rînd, rezolvată problema tere
nului de antrenament și joc. Baza sportivă de la 
Scornicești. unde vom juca în anul campetițional 
1981/82, asigură bune condiții de pregătire și pen
tru desfășurarea meciurilor, precum și pentru refa
cerea jucătorilor. Sperăm, totodată, ca prin asigu
rarea unui teren propriu de antrenament și joc să 
te îmbunătățească și situația materială a clubului"
• GHEORGHE IVAN (vicepreședinte. Politehnica 

Timișoara) : „In anul competițional care a trecut, 
ne-am ocupat corespunzător de cuprinderea jucă
torilor în mediul universitar. Din cadrul lotului 

^nostru, 13 componenți ai acestuia sînt studenți. Am 
pus la punct un sistem eficient de îndrumare pro
fesională individuală a fiecărui student-jucător, în 
scopul promovării în bune condițiuni a anului de 
studiu. Dealtfel Suciu se pregătește să-și susțină 
examenul de stat pentru obținerea diplomei de in
giner mecanic, Nedelcu a absolvit de curînd Facul
tatea de educație fizică. Ar mai fi de precizat că,

competițîonal, am adresat unor activiști cu
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răspunsurile primite : 
beneficiind de ajutorul întreprinderilor timișorene, ca 
el de cel al Consiliului popular municipal, am rea- 

zat încadrarea în muncă a jucătorilor care nu sînt 
studenți in raport de opțiunile și capacitatea fiecă
ruia.

în anul competițional care vine, ne propunem să 
ne ocupăm, în continuare, de îmbunătățirea 
bazei materiale. Astfel, vom realiza, cu sprijinul 
organelor locale : un nou sediu al secției de fotbal, 
amenajarea unei cantine, a unui imobil pentru 
pregătirea loului în localiatea Buziaș și o agenție 
în centrul municipiului Timișoara. Ținînd seama de 
faptul că secția de fotbal a clubului Politehnica este 
o unitate cu autofinanțare, ne vom ocupa, în con
tinuare, de îmbunătățirea raportului spectatori-plă- 
titori la jocurile de pe sadidnul „1 Mai", prin impli
carea în mai mare măsură a clubului la exploata
rea aceestei baze sportive. Ne mai gîndim, de ase
menea, și la îmbunătățirea formei organizatorice a 
activității noastre, în ideea înființării unui „Fotbal 
club Politehnica Timișoara". Toate aceste măsuri 
organizatorice, ca și altele pe care le vom pune 
în aplicare, au ca scop ridicarea nivelului de com
portare a echipei noastre în competițiile interne și 
o reprezentare cît mai demnă in cadrul „Cupei cu
pelor", ediția 1981/’82.
• MIHAI BOB (vicepreședinte, F.C. BAIA MARE) : 

„Nu putem spune că nu am avut condiții bune de 
pregătire pînă acum. Dimpotrivă. Clubul și orga
nele locale au făcut toate eforturile in acest sens. 
Din păcate, rezultatele nu au fost pe măsura aces
tor eforturi. Sperăm însă ca, în campionatul care 
vine, actualul cadru organizatoric bun, cu posibi
lități reale de a-l îmbunătăți, să asigure revenirea 

------ primui eșaiOn și menținerea sa

• VASILE MAN (președinte, 
A.S.A. Tg. Mureș) : „Baza noastră 
proprie de antrenament se 
află în reamenajare și terminarea 
lucrărilor în timp util necesită un 
sprijin substanțial. O problemă 
deosebit de dificilă, cu care ne-am 
confruntat pînă acum, este aceea 

a baremului pentru masă pe timpul deplasărilor, 
suma alocată în prezent 
pentru a se putea asigura 
toare performanței".
• ANTON COȘEREANU ____

nului, cu toate cele aferente acestuia — saună și 
alte mijloace de recuperare — a constituit, mereu, 
pentru noi, punctul nevralgic organizatoric. Sperăm 
însă că, o dată cu inaugurarea noului stadion, în 
campionatul 1981/'82, să rezolvăm aceste neajunsuri 
nu numai la nivelul primei echipe, ci și la acela al 
centrului de copii și juniori, a cărui activitate ne 
propunem să o îmbunătățim, în scopul realizării 
unui mare și mai vechi deziderat al nostru : creș
terea unor cadre proprii de fotbaliști de valoare".

Și-acum cîteva scurte concluzii, care se des
prind din răspunsurile primite : © Efortu
rile pe plan organizatoric au fost, în cam

pionatul trecut, mai mari ca în trecut, scoțînd 
în evidență un plus de interes din partea orga
nelor locale și a conducătorilor de cluburi © 
Un fapt deosebit de îmbucurător este apariția, 
încă din returul campionatului 1930-81, a unui 
teren propriu de joc, acela al Sportului studen
țesc, preoum șî anunțata inaugurare, în campio
natul care vine, a încă două baze proprii, la 
Scornicești, pentru F. C. Olt și la Petroșani, pen
tru Jiul © Un exemplu pozitiv, sub raportul stră
duințelor de îmbunătățire a cadrului organiza
toric, îl oferă clubul Politehnica Timișoara, prin 
ansamblul de măsuri luate Tn vederea unei cit 
mai bune (viitoare) reprezentări a fotbalului din 
orașul de pe Bega, atît în competițiile interne 
cît, mai ales, în cele internaționale © La polul 
opus, se situează cazul clubului F.C.M. Brașov, 
aflat intr-un real Impas organizatoric, lucru care 
impune atît intervenția organelor de resort lo
cale, cît și a federației de specialitate © In sfi>- 
șit, o problemă de mai multa vreme nerezolvaiă, 
dar cu caracter general, aceea a materialului 
sportiv (mingi și ghete de fotbal), precum și pro
blema baremului de masă pentru jucători în z’- 
lele de competiții. Federația de fotbal are și aici 
un cuvînt de spus și, ar fi de dorit, cît mai cu
rînd posibil. Se apropie noul campionat...

Anchetă realizată de 
Mihai IONESCU

echipei noastre 
la acest nivel".

ANCHETA ~ 
wastra

Munca de an-
necesitînd a fi majorată 
o alimentație corespunză-

(Jiui) : „Problema tere-

Pentru ca transferurile tehnicienilor să nu fie, doar, o furtună

ANTRENORUL, PRIMUL CONSTRUCTOR
In condițiile în care fotbalul 

modern este tot mai des carac
terizat prin necesitatea chibzu- 
lnței și acțiunii tot mal rapi
de, se invocă prezența in teren 
a jucătorului-creator. Firesc. 
Dar se emite — tot din cauza 
„Crizei de timp" 1 — prezența 
unui alt factor... esențial al fot
balului, ANTRENORUL-CREA- 
TOR. Cel care, dacă stă pe mar
gine in timpul jocului (rolul 
său fiind atunci doar mobiliza
tor prin... „teleghidare"), trebuie 
să fie mereu prezent In jocul 
echipei sale prin ideile tacti
ce „inoculate", prin pregătirea 
multilaterală. minuțioasă șl 
răbdătoare, efectuată in timp, 
prin adecvarea fiecărui meci la 
realitatea zilei, care Înseamnă 
raportarea posibilitățile propri
ilor jucători la cele ale adver
sarilor (estimate exact, lucid, tn 
cunoștință de cauza si nu pe 
baza unor sloganuri paupere 
In Idei și informații).

Ne-au venit in minte aceste 
adevăruri, verificate In timp, 
afllnd — pe căi mai directe sau 
mal ocolite, anunțate sau doar 
sugerate, confirmate sau infir
mate, de parcă ar fl fost vor
ba de niscaiva secrete... — de 
schimbările de antrenori din 
primul eșalon divizionar. NI 
s-a părut, la început, a fl a- 
ceastă masivă schimbare o re
acție imediată a tehnicienilor 
la „înghețarea" transferurilor

de jucător! tn acest sezon : ne- 
putînd a-și transpune integral 
Ideile de joc cu vechile efective 
pe care le-au avut la dispozi
ție și neputtnd efectua ..trans
planturi", el au dorit să-șl În
cerce norocul pe alte melea
guri, cu altl jucători. Ulterior, 
am devenit mai sceptici, neflind 
Integral convinși că „dorul de 
ducă" ar fi motivat, mal ales 
că experiențele ultimilor ani 
din acest domeniu nu pledea
ză În acest sens...

Ne-ar părea bine, 
Insă, ca cel care se 
Înșeală să fim noi, 
adică să fim mar
torii bl noul cam
pionat, care bate 
la ușă, la o eferves
centă pe planul con

strucției ECHIPELOR 
Divizia „Aa, acestea reflectlnd 
prin joc ideile antrenorilor, fie 
prin punerea unor altl stilpl de 
rezistentă, fie prlntr-o altă dis
tribuire a sarcinilor In echipă, 
oricum insă avind la bază UN 
PROCES DE GlNDIRE NOVA
TOR. Pentru că In fotbalul nos
tru se resimte nevoia unei spo
rite responsabilități la nivelul 
jucătorilor șl a unei Infuzii de 
glndlre analitică, critică, care 
să dea orizont șl finalitate pre
gătirii fotbaliștilor, la nivelul 
antrenorilor șl tehnicienilor.

Știm că o echipă competitiv*

ia nivel inalt nu se construiește 
peste noapte și că, de aseme
nea, cartea de vizită a unor 
antrenori depinde, nu de puține 
ori, de comportarea unor jucă
tori, de cea a unor conducători 
de club. Dar prea adesea am 
consemnat in ultimele ediții ale 
Diviziei „A" permutări de an
trenori care au debutat sub 
semnul senzaționalului, pentru 
a sffrșl (uneori prematur, 
chiar!) intr-un deplin anonimat, 

intr-un divorț dintre doi oa-

S. C. Bacău a început pregă
tirile în vederea noului campio
nat. conform tradiției, la Slă- 
nic Moldova. Pe raza iudetu- 
lui. deci, aproape de casă. Be
neficiind de excelente condiții, 
se lucrează pentru a se pune la 
punct nu numai Pe Plan fizic, 
ci si tehnico-tactic. mecanismul 
echipei care, au ceste mult 
timp, va intra în focul luptei 
competitionale.

Lotul băcăuan continuă să fie. 
alături de cel al Universității 
Craiova. în fruntea clasamen
tului tinereții, deși la fiecare 
dintre iucătorii săi’, cu totii as
piranți la titularizare si. să re
ținem. crescuți în grădina pro
prie. s-a mai adăugat un an.

„Unul, sperăm si de expe
riență — spunea președintele 
clubului, prof. Corneliu Costi- 
nescu — care să ajute la pro
cesul de maturizare a forma
ției. Ia creșterea gradului său 
de competitivitate". Este ceea ce 
își propune si noul cuplu de 
antrenori. Nicolae Vătafu — 
Dumitru Chirită, si el în nota 
generală a echipei, adică tot 
tînăr si tot băcăuan. Aceasta ar 
fi. dealtfel, și prima noutate, 
cu implicații, desigur, foarte im
portante în perspectiva compe- 
titională din viata clubului. 
După multi ani. s-a revenit la 
o formulă de conducere tehni
că locală, asigurată de foști 
jucători ai echipei (să mențio
năm că si la ..speranțe" a fost 
titularizat Sorin Avram), ceea 
ce înseamnă. în cazul de fată, 
nu numai teoretic, ci si prac
tic un plus de atașament fală 
de culorile clubului, fată de in
teresele fotbalistice ale orașu
lui.

Alte noutăți din tabăra bă
căuană ? Păstrînd ordinea im
portantei. ar trebui s-o mențio
năm pe aceea a restabilirii 
complete a jucătorilor acciden
tați la sfîrșitul campionatului 
trecut, cînd Sport Club s-a gă
sit într-o nedorită situație 
(chiar de excepție), cu mai bine 
de jumătate din efectivul de 
bază al formației... pe tușă. In 
prezent, după cum ne asigura 
dr. Bogdan Dumitrescu, medi
cul echipei. Ursachi, Lunca. C. 
Solomon. Soșu, Chitara, Soiman 
si Antohi sînt cu totii aoti de 
efort si se contează pe aportul 
lor integral chiar din debutul 
campionatului care vine. Tot la

capitolul „noutăti" ar mai fi de 
adăugat : introducerea în lot a 
încă unui jucător de producție 
proprie Iancu, care a iucat în 
echipa națională de juniori : 
revenirea lui Florian (si el fost 
junior al clubului) de la C.fi.M. 
Borzesti : prezenta la pregăti
rile lotului a singurului fotba
list nebăcăuan. Pe.iov. care ur
mează a fi transferat de la In
dustria sîrmei C. Turzii : ab
sentă nemotivată si cu totul 
surprinzătoare a lui L. Moldo
van, component, după cum se 
știe, al lotului national de ti
neret : plecarea pentru a da 
examene de admitere la facul
tate. la Iasi, a lui Fîșic si Veri- 
geanu, amîndoi contînd. totuși, 
în efectivul lărgit pentru viito
rul sezon, a cărei componentă 
este următoarea : Ursachi si 
Mangeac — portari, Andries, 
Cărpuei. Lunca. C. Solomon. 
Elisei, Borcea, Gheoane — 
fundași : Soșu. Vamanu, I. So
lomon, L. Moldovan. Florian, 
Movilă — mijlocași : Chitaru. 
Soiman, Botez, Antohi, Iancu. 
Fîșic. Verigeanu, Penov. Aces
tora li se mai adaugă portarul 
Popa si fundașul Viscreanu. 
reîntorsi de curînd cu lotul de 
juniori din turneul întreprins 
în R.P. Chineză.

Programul de pregătire a 
echipei. început la 9 iulie, la 
Slănic Moldova, după o scuri ă 
etapă de readaptare a organis
mului la efort, a cuprins antre
namente complexe, cu atacarea 
simultană a tuturor factorilor 
jocului, tinînd seama — așa 
cum precizau antrenorii N. Vă
tafu si D. Chirită — că scurta 
vacantă de vară nu a favorizat 
pierderi importante de pregă
tire. O atentie deosebită a fost 
acordată individualizării. în ca
zurile jucătorilor recunerati 
după accidentele suferite în re
turul campionatului trecut. în 
continuare, accentul se pune 
din ce în ce mai mult De ioc 
si concomitent eforturile sînt 
îndreptate spre realizarea unei 
formule optime de echipă ,.O 
echipă, cum spunea N. Vătafu, 
bine sudată tactic și moral, 
care să creadă mai mult în for
țele sale. în ideea că tinerețea 
poate fi oricînd suportul de 
care are nevoie pentru a pre
tinde de la competiție, si prin 
competiție, dreptul la o deplină 
afirmare"

I. MîHAi

ȘTIRI... ȘTIRI...
• „CUPA MUNICIPIULUI BIS

TRIȚA". Vineri și duminică, se 
va desfășura, la Bistrița, compe
tiția fotbalistică dotată cu „Cupa 
municipiului Bistrița". La aceas
tă ediție, cea de a 8-a, vor par
ticipa echipele Dinamo București, 
F.C. Olt, formația poloneză Rzezs- 
ovia și Gloria Bistrița.

Iată programul : vineri (stadio
nul Progresul), ora 16,15 ; F. C.

ȘTIRI... ȘTIRI...
Olt — Rzezsovia ; ora 18 : Glo
ria — Dinamo ; duminică, ora 
16,15 : meciul pentru locurile 3 
și 4 ; ora 18 : finala competiției.

• AFLAM trista veste a înce
tării din viață a fostului jucător 
Simion Cazan care în perioada 
anilor 1955—65 a activat la echi
pele C.F.R. Arad și Jiul Petro
șani.

intr-un pahar cu apă

AL ECHIPEI

meni care au conviețuit 
tr-o pură intimplare, nici 
din parteneri nemareînd 
vreun fel viața celuilalt.

Ce se întîmplă însă acum ? 
Ne amintim că Traian Ionescu 
a lansat în arena performanței 
anilor ’60 o echipă puternică a 
clubului Dinamo, în care de* 
butanți de marcă (din pepinie
ra proprie, dar șl din eșaloane 
inferioare) exprimau ideile an
trenorului. Acum, la Steaua, 
reputatul tehnician are ocazia 
să demonstreze că si-a păstrat 
intactă capacitatea constructivă. 
F.C. Argeș din ultimii ani, pe
rioadă în care a cunoscut re

prin- 
unul 

in

petate succese pe plan intern, 
este legat de numele antreno
rului Florin Halagian care, la 
rîndu-1, și-a făcut la Pitești 
ucenicia Intr-ale antrenoratulul. 
„Ochiul" său va trebui acum 
să investigheze un alt perime
tru, In care n-au mal fost să
diți puii de talent, ca la Pi
tești, Angelo Niculescu, omul 
de pondere și echilibru care a 
pornit In ultimii ani pe ltinera- 
rllle unei echipe care aveau ne
voie de busolă (Dinamo, „Poli" 

Timișoara, S.C. Ba
cău șl acum „U" 
Cluj-Napoca), va 
trebui să-și lege, in 
fine, In chip con
structiv, numele șl 
de o echipă de 
club, așa cum a fă- 

formația reprezentativă 
ajuns la Guadalajara. 
Pigulea, care a menținut

cut cu 
care a 
Marcel „ .
corabia Chimici Rm. Vilcea pe 
valurile primei divizii, fără a se 
scufunda in... ,,B“, are abia a- 
cum o misiune grea, la „Poli- 
Timișoara, forțele... centrifuge 
fiind puternice ; deci rolul său 
de „Inginer al sufletelor" este 
esențial. Cît despre Viorel Ma- 
tetanu, ca să mai dăm un sin
gur exemplu revenit cu puțin 
Înainte de finalul precedentei 
ediții la Progresul Vulcan, el 
are de făcut față nu numai 
unui urgent proces de recon-

structie, 
cu rolul 
cunoscut __ ___ _______  _____
ghe Popescu, cel care, cu ani 
In urmă, a construit si lansat 
faimoasa echipă a c.C.A.-ului, 
pepinieră de jucători Interna 
tionali, iar, recent, a susținui 
efortul echipei din dr. Stalco- 
vici de a depăși ..complexul 
„B“-ului“.

Dealtfel acest ultim exemplu, 
cu paralela sa, sintetizează cel 
mai bine momentul actual : in 
timp ce mai vlrstnicii antrenori, 
cu state vechi de serviciu pc 
prima scenă divizionară, Încear
că să arate că n-a sosit Încă 
vremea „Cîntecului de lebăda", 
cel mal tineri vor să demon
streze că se resimte acut ne
voia unei Împrospătări în ca
drul eșalonului de tehnicieni. 
Lumea fotbalului nostru speră, 
insă, ca această emulație să 
nu se păstreze la SUPRAFAȚA 
șl ca odată ce primele mutări 
au fost efectuate să rezulte, in 
perspectiva apropiată, o Între
cere divizionară „A" animată 
de echipe cu personalitate, 
mai puternice, folosind cu efi- 
rlentă fondul de jucători ac
tual și lansind spre viitor noi 
talente, pentru afirmarea incă 
din acest sezon a adevăratului 
potențial al fotbalului româ
nesc In arena internațională. 
Doar atunci se va putea spune 
e* recenta efervescență a trans
ferurilor antrenorilor n-a fost 
doar — așa cum par ! — o fur
tună lntr-un pahar cu apă...

ci și unei comparații 
catalizator al unui re- 
om de fotbal, Gheor-

cit

Paul SIAVESCU
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UH STRĂLUCIT BILANȚ
(Urmare din pag. I)

Cînd Prokudin a fost nus la 
Darter pentru pasivitate, cam- 
Dionul olimpic a executat un 
reușit supleu. luînd conducerea 
cu 2—0. După pauză. St. Rusu 
a reușit o nouă acțiune de atac 
(rupere în fată), mărindu-si a- 
vantaiul la 3—0 scor cu care 
s-â încheiat întîlmrea. Evoluția 
Iui Ion Draica în compania so
vieticului Teimur Aphazava a 
fost „punctată** de urale si ro
pote de aplauze. După o primă 
repriză egală, studentul cons- 
tăntean a prins centura adver
sarului (min. 4.05), a efectuat 
un „salt" spectaculos, urmat de 
o „centurare laterală** (4—0) si 
a cîstigat clar la puncte în fata 
unui partener de întrecere re
semnat în fata reușitelor spor
tivului român. Vasile Andrei a 
întîlnit un adversar mai puter
nic. Mihail Șaladze (U.R.S.S.), 
cu o mult mai bogată experien
ță compelitională. in fata căruia

Bulgarul Petar Balov 
pută cu turcul E. Ozkan,

a pierdut la puncte obtinînd 
medalia de argint.

în- reuniunea de dimineața, 
au continuat partidele din ca
drul seriilor la categoriile 
care au intrat în concurs în 
ziua a doua (52 kg. 62 kg, 74 kg. 
90 kg si +100 kg) si s-au mai 
disputat ultimele meciuri la ca-
—-cr ,     

ÎNCHEIEREA 
LUCRĂRILOR

CONFtRINjEl C.E.S.U.
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările Conferinței Comi
siei pentru Studiul Sportului U- 
niversitar — CESU —, la care au 
participat peste 200 de cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior, cercetători științifici, spe
cialiști din domeniul sportului, 
reprezentanți ai organizațiilor 
sportive din 41 de țări membre 
ale Federației Internaționale a 
Sportului Universitar.

Timp de trei zile, au fost pre
zentate, în plen și în șase grupe 
de dezbateri, 39 de comunicări 
științifice care au prilejuit un 
fructuos schimb de experiență 
și opinii pe marginea unor pro
bleme de teorie și practica pri
vind organizarea, desfășurarea și 
dezvoltarea activității de educa
ție fizică și a sportului în rîndul 
studenților.

Membrii delegației țării noastre 
au înfățișat pe larg preocupări
le institutelor de învățămînt su
perior în direcția antrenării stu
denților la o variată șl perma
nentă gamă de activități sporti
ve. în acest y mtext, delega
țiile străine au manifestat un in
teres deosebit față de participarea 
tineretului universitar din patria 
noastră la marea competiție na
țională „Daciada", organizată din 
inițiativa președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cei prezenți la Conferință au 
avut posibilitatea să cunoască 
nemijlocit modalitățile de apli
care în viață a principiilor ex
puse în omunicările științifice 
ale delegației române cu prilejul 
unei vizite de documentare Ia 
Complexul cultural-sportiv stu
dențesc ..Lacul Tei", precum și 
prin intermediul unor filme de 
scurt metraj inspirate din activi
tatea sportivilor studenți.

La festivitatea de închidere â 
lucrărilor Conferinței au prezen
tat alocuțiuni Roch Campana, 
secretarul general al Federației 
Internaționale a Sportului Univer
sitar, și Werner Czișek, președin
te al Comisiei pentru studiul 
Sportului Universitar. 

tegariile ai căror campioni au 
fost desemnați seara : 48 kg. 
57 kg. 68 kg 82 kg si 100 kg. 
Prlntr-un complex de" împre
jurări în rîndul acestora din 
urmă a luptat si Ion Draica. 
deși el îsi avea asigurat primul 
loc în grupă încă de marți sea
ra. Chiar dacă rezultatul dis
putei sale cu polonezul Bogdan 
Merkiel nu-i periclita poziția 
de lider în serie, studentul con- 
stăntean a tinut să încheie vic
torios si această întîlniire.

Si ceilalți sportivi români au 
obtinut victorii în lupta pen
tru primele locuri in grupele 
lor. Nicu Gingă (52 kg) a avut 
de susținut un meci dificil in 
compania lui H. Rool (R.D.G.). 
Surprins la început cu un tur 
de cap. studentul de la I.E.F.S. 
a fost condus la puncte (0—2). 
Imediat dună reluarea luptei. 
N. Gingă a reușit cîteva „fi
xări** consecutive si un „tur de 
cap". luînd conducerea la 
puncte (5—2). într-un meci viu 

execută un nou procedeu reușit in dis- 
pe care l-a învins prin superioritate, 

obținind medalia de bronz
disputat. în care reprezentantul 
nostru și-a demonstrat supe
rioritatea. campionul român a 
cîstigat cu 9—5. într-o exce
lentă dispoziție de luptă se 
dovedește Ion Păun (62 kg). La 
fel de expeditiv ca in prima 
zi. el l-a făcut tus (min. 1,37) 
pe indonezianul I. Suvarto, 
după o suită de procedee teh
nice de toată frumusețea. în
cheiată cu un „supleu** execu
tat ca la carte. Cu o decizie a- 
semănătoare a cîstigat si 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg) me
ciul său din turul 3 cu gre
cul K. Tikrîkas.

O extrem de prețioasă victo-

Spirale

„STAfETA Dl Ă0ÎMî LUPTĂTORILOR
îi cunosc și li respect de 

foarte multă vreme pe luptă
tori. Încă de pe vremea cînd, 
la Poiana, ei erau primii in 
toate grelele încercări ale an
trenamentelor. Turtind saci cu 
greutăți care depășeau, uneori, 
30 de kilograme urcau pe sub 
schi-liftul (de atunci) pină sus, 
pe cărările abrupte, și reve
neau la „punctul de control" 
unde ii așteptau antrenorii cu 
cronometrele. Profesorii se nu
meau Lovasz sau Cocoș, elevii 
erau Corneanu, Cuc, Bujor, Fr. 
Horvath, grupul de Popești din 
Reșița sau cei doi Popovici. 
Luptătorii lansau asaltul lor 
in marea arenă internațională 
și o "făceau cu brio deschizlnd 
o „uriașă pirtie" a victoriilor 
din campionatele europene și 
mondiale, de la Jocurile Olim
pice. Promoția care a urmat 
l-a avut la „catedră" pe Ion 
Corneanu și „colecționarii" de 
victorii și medalii s-au numit 
Pirvulescu, Marlinescu, Baciu 
Bularca, S. Popescu, Berceanu 
și alții. Puternicii arenelor rea
lizau o primă și foarte roditoare 
trecere de ștafetă. Crea.u, parcă, 
o obișnuință. Pentru că nimeni, 
astăzi, nu mai poate concepe 
o competiție de amploare fără 
succesele de răsunet ale lup
tătorilor. Ei au devenit forțe 
de prim ordin ale loturilor 
noastre reprezentative, precum 
celebra „flotilă** a caiaciștilor 
șl canoiștiloF.

Iată-i. acum, pe marii noș
tri campioni răspunzind prin

AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI
ț

Constantin Alexandru — me
dalie de argint la categoria 

48 kg 
rie a obtinut tinărul student 
sucevean Ilie Matei (90 kg). El 
a început timid meciul cu so
vieticul Al. Dubrovskj si a ce
dat ușor primul punct. A echi
librat situația ne tabela de 
punctai (1—1). a fost condus 
din nou (1—2). dar atent la în
cercarea lui Dubrovski de a 

REZULTATE TEHNICE
REUNIUNEA I — turul 3 — categ. 52 kg — grupa A : A. Miyahara 

(Japonia) b. tuș E Seward (S.U.A.), B. Pașaian (U.R.S.S.) b. super. 
M. Mladenov (Bulgaria) ; gr. B : Bang Dae-Du (Coreea de Sud) 
b. super. J. Munoz (Mexic), N. Gingă b.p. H. Roll (R.D.G.) ; categ. 
62 kg — gr. A : Famiano (S.U.A.) b.p. A. Koutroubas (Grecia),
1. Păun b. tuș I. Suvarto (Indonezia) ; gr. B : S. Mihailov (Bulga
ria) b. dese. R. Rodriguez (Cuba), G. Makarașvili (U.R.S.S.) b.p. 
P. Naboulet (Franța) : categ. 74 kg — gr. A : Gli. Ciobotaru b. tuș 
I?. Tlkrikas (Grecia), A. Metlner ("Turcia) b. dese. E. Garcia (Cuba); 
gr. B : A. Kudriatev (U.R.S.S.) b. super. M. Johnson (S.U.A.) ; categ. 
90 kg — gr. A : M. Salvatore (Italia) b.p. L. Binman (Israel), T. Hor- 
schel (R.D.G.) b.p. P. Lanzatella (S.U.A.) ; gr. B : I. Ivanov (Bul
garia) b. super. A. Bodo (Ungaria), I. Matei b.p. A. Dubrovski 
(U.R.S.S.) ; categ. 100 kg — gr. A : I. Karapetian (U.R.S.S.) b.p. 
A. Diaz (Cuba), R. Nemișevici (Iugoslavia) b.p. N. Nikolov (Bulga
ria) ; gr. B : M. Hassan (Egipt) b. tuș K. Sziics (Ungaria)

Turul 4 : categ. 57 kg — gr. A ; P. Balov (Bulgaria) b. super. Z. 
Montano (Cuba) ; gr. B > E. Ozkan (Turcia) b.p. K. Mizutani (Ja
ponia) : categ. 68 kg — gr. A : N. Dimov (Bulgaria) b.p. F. Brabur 
(Cuba) ; gr. îs : s. Bliss (S.U.A.) b. dese. K. Szombati (Ungaria) ; 
categ. 82 kg — gr. A : T. Aphazava (U.R.S.S.) b.p. K. Kopas (Iugo
slavia) : gr. B : I. Draica b. dese. B. Merkiel (Polonia) ; categ. 100 
kg — gr. A : M. Șaladze (U.R.S.S.) b. dese. I. Miholek (Ungaria).

reuniunea A II-A — turneul final — categ. 48 kg : D. Dudev b.p. 
C. Delgado, H. Okava b.p. M. Fuller, T. Kazarașvili b.p. C. Alexandru ; 
categ. 57 kg : M. Kazuya b.p. Z. Montano, P. Balov b. super. E. Oz
kan, N. Zamfir b. dese. K. Fatkulin ; categ. 68 kg : K. Szombati b.p. 
F. Barbur, N. Dimov b.p. S. Bliss, Șt. Rusu b.p. M. Prokudin ; categ. 
82 kg : B. Merkiel b. tuș K. Kopas, E. Stamov b.p. T. Press, I. Draica 
b.p. T. Aphazava ; categ. 100 kg : R. Vidal b.p. I. Miholek, R. Wro- 
klawski b.p. G. Pikilidis, M. Șaladze b.p. V. Andrei.

CLASAMENTE FINALE : categ. 48 kg S 1. TEMO KAZARAȘVILI 
(U.R.S.S.) — campion mondial universitar, 2. C. Alexandru (România), 
3. H. Okava (Japonia), 4. M. Fuller (S.U.A.), 5. D. Dudev (Bulgaria), 
6. G. Delgado (Mexic) ; categ. 57 kg : 1. NICOLAE ZAMFIR (România) 
— campion mondial universitar, 2. K. Fatkulin (U.R.S.S.), 3. P. Balov 
(Bulgaria), 4. E. Ozkan (Turcia), 5. M. Kazuya (Japonia), 6. Montano 
(Cuba) ; categ. 68 kg : 1. ȘTEFAN RUSU (România) — campion mon
dial universitar, 2. M. Prokudin (U.R.S.S.), 3. N. Dimov (Bulgaria), 4. 
S. Bliss (S.U.A.), 5. K. Szombati (Ungaria), 6. F. Barbur (Cuba) ; 
categ. 82 kg : 1. ION DRAICA (România) — campion mondial univer
sitar, 2. T. Aphazava (U.R.S.S.), 3. E. Stamov (Bulgaria), 4. T. Press 
(S.U.A.), 5. B. Merkiel (Polonia), 6. K. Kopas (Iugoslavia) ; categ. 100 
kg : 1. MIHAIL ȘALADZE (U.R.S.S.) — campion mondial universitar,
2. V. Andrei (România), 3. R. Wroklawskl (Polonia), 4. G. Pikilidis 
(Grecia), 5. R. Vidai (Cuba), 6. L Miholek (Ungaria).

tr-un mare și foarte simțit 
„PREZENT!" și la Universiada 
’SI. Ieri, la Fatinoarul „23 Au
gust", într-o „primă repriză" a 
finalelor, la greco-romane, re
prezentanții noștri au cucerit 
trei medalii de aur și două de 
argint, prczenlindu-se pe saltea 
în toate finalele.' Cuceritorii 
aurului sint Nicolae Zamfir, 
Ștefan Rusu și Ion Draica, ar
gintul i-a răsplătit pe Constan
tin Alexandru și Vasile Andrei. 
In fața unei săli pline de căl
dură, cu un public anticipind 
aproape miraculos ce va urma 
in lupta de pe saltea, cei trei 
reprezentanți ai României s-au 
comportat admirabil, demon- 
strînd în fața componenților 
puternicei echipe sovietice că 
sint, cu adevărat, printre cei 
mai buni oameni ai categori
ilor pe plan mondial.

Primul campion mondial u- 
niversitar la lupte al țării 
noastre, Nicolae Zamfir, vine 
dintr-o regiune a țării care a 
mai dat asemenea performeri 
in această disciplină. Vine din 
Argeș, de la Pitești, acolo unde 
doi merituoși șlefuitori de ta
lente — C. Petrescu și E. Bă- 
lânescu — au pus bazele unei 
productive școli a luptelor și 
iată ce frumoase satisfacții cu
leg alături de antrenorii de 
club și de la națională ai lau
reatului. rrobabil că o mare 
bucurie a simțit și vechiul 
descoperitor de „diamante" in 
sportul luptelor, constănțeanul 
C. Ofițerescu, care a avut doi

Vasile Andrei — medalie de 
argint la categoria 100 kg

executa o „centurare laterală**. 
I. Matei l-a ..contrat", l-a men? 
tinut în „pod“ si a obtinut două 
puncte decisive. Deși partida 
s-a încheiat la egalitate (3—3), 
proaspătul campion român a 
primit decizia de învingător, el 
fiind realizatorul celei mai va
loroase acțiuni tehnice.

elevi în finale, pe C. Alexan
dru și I. Draica. Cu acesta din 
urmă continuăm șirul învin
gătorilor. „Copilul teribil" de 
odinioară al luptelor a urcat, 
treaptă cu treaptă, programul 
afirmării și ascensiunii, evi- 
tind, ca atitea talente precoce, 
uzura marilor solicitări. Despre 
al treilea dintre învingători, Ște

fan Rusu, trebuie sa spunem 
că și-a construit cu o mare 
pricepere victoria; a evoluat 
exact ca un campion mare, 
sigur pe el, știind ce are de 
făcut in fiecare clipă. Iar al 
doilea „om de argint" al echi
pei noastre în reuniunea de 
ieri, Andrei Vasile, a avut me
ritul de a fi străbătut drumul 
pină la finală și de a fi încer
cat totul in fața unui redutabil 
partener de întrecere. Lui C. 
Alexandru, doar o clipă de 
descumpănire i-a răpit meda
lia de aur.

FĂRĂ
CUSUR !

ALEKSANDR ROUNOV 
(U.R.S.S.), reprezentan
tul F.I.S.U. : „Felicit pe 
membrii federației ro
mâne de lupte pentru e- 
forturile deosebite pe 
care le-au depus ca să 
asigure un cadru orga
nizatoric fără cusur, așa 
cum poate fi apreciat 
concursul celor mai buni 
luptători studenți din 
lume. Sini bucuros că 
pină in acest moment 
arbitrajele au fost corec
te, obiective și nu ne-au 
creat probleme. Despre 
valoarea luptătorilor ro
mâni știam de mult că 
este ridicată. Ei se si
tuează de mult in rindul 
celor mai buni din lu
me. Ceea ce m-a impre
sionat în mod plăcut la 
ei de această dată este 
forma bună in care se 
află, dinamismul crescut 
in luptă".

MATTEO PELLICO- 
NE (Italia), reprezentan
tul F.I.L.A. : „Ce pot 
spune despre întrecerile 
de la București ? Orga
nizare excelentă, nivel 
valoric apreciabil pen
tru o competifie studen
țească. Cel mai mult 
îmi place dinamismul 
meciurilor, nivelul spec
tacular al celor mai mul
te partide, fapt care do
vedește că intervenția 
F.I.L.A., cu ultimele mo
dificări ale regulamen
tului, a fost eficientă".

ION CORNEANU, vi
cepreședinte al F.I.L.A. < 
antrenor coordonator al 
lotului român : „După 
aproape trei zile de con
curs, în care reprezen
tanții noștri au susținut 
un număr apreciabil de 
meciuri cedind numai de 
două ori, ajung, firesc, 
la concluzia că am lu
crat bine in timpul pre
gătirii. Si ce poate fi mai 
îmbucurător pentru un 
antrenor decit să-și va
dă elevii mișeîndu-se bi
ne, realizînd succese ? 
Dacă de la C. Alexandru, 
St. Rusu, N. Gingă, I. 
Draica, I. Păun, mă aș
teptam la comportări 
bune, mă bucură nespus 
de mult evoluțiile tine
rilor N. Zamfir șl, in 
special, I. Matei".

Luptele greco-romane oferă, 
după prima zi a finalelor, trei 
medalii de aur și două de ar
gint reprezentativei noastre. 
Altfel spus, o disciplină a oa
menilor puternici își joacă 
mal departe rolul strălucitor și 
elogiat în atitea și atitea mari 
competiții. Acești admirabili 
sportivi, pe care i-am văzut 
ieri, înconjurați de toți foștii 
mari campioni (la catargele de 
onoare ale drapelelor învingă
torilor se aflau Berceanu, Mar- 
tinescu, Pirvulescu și Baciu) 
continuă frumosul lor drum in 
arena înaltelor întreceri. Uni
versiada ’81 adaugă un galon 
de aur la palmaresul bogat al 
luptătorilor romani care anun
ță, pentru astăzi, o continuare 
a frumoasei recolte din prima 
zi a finalelor. Așteptăm 
„bis“-ul lor aurit!

Eftimie 1ONESCU
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