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Finalele pe aparate - un adevărat triumf

al gimnasticii feminine românești: 5 medalii de aur

NADIA COMĂNECI Șl EMILIA EBERLE 

AU DAT STRĂLUCIRE ULTIMEI GALE
• Stela Z<1I1<H0V<1 (U R S S.) — la egalitate cu Nadia la sărituri • Dumitrița Turner 

(birnă) și Rodiea Dunca (sol), valoroase medalii de argint

Nadia Comăneci și Emilia Eberle,' performerele finalelor, meda
liate cu aur la paralele
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IERI, 17 NOI MEDALII PENTRU SPORTIVII NOȘTRI:
AUR

Nadia Comăneci (gimnastică: sărituri, paralele, sol) 
Emilia Eberle (gimnastică : paralele, birnă) 
Carmen Bunaciu (înot : 200 m spate)
Ion Păun (lupte greco-romane : 62 kg) 
llie Matei (lupte greco-romane : 90 kg)
Victor Dolipschi (lupte greco-romane : -f-100 kg)

ARGINT
Dumitrița Turner (gimnastică : birnă) 
Rodica Dunca (gimnastică : sol)
Nicu Gingă (lupte greco-romane : 52 kg) 
Gheorghe Ciobotaru (lupte greco-romane : 74 kg) 
Pal Palffy (atletism : 110 m garduri)

BRONZ
Dumitrița Turner (gimnastică : sărituri)
Ion Zamfirache (atletism : disc)
Liodor Pescaru (atletism : 20 km marș)

Ieri, la Palatul aporturilor 
din Capitală, gimnastele ne-au 
oferit, în ultima reuniune a 
Universiadei, o gală de vis. Fi
nalele pe aparate au reunit pe 
cele mai bune concurente din 
fiecare probă, asigurind astfel 
cel mai important atu pentru 
un spectacol de înaltă virtuozi
tate și măiestrie tehnică. In 
fața a peste 7000 de spectatori, 
generoși și entuziaști în aplau
zele cu care au răsplătit evo
luțiile gimnastelor. Nadia Co
maneci, Emilia Eberle, Dumi- 
irița Turner, Rodica Dunca, 
Stela Zaharova, Zhu Zheng, ce
lelalte finaliste au încinlat pur 
și simplu asistența, prin exer
cițiile lor, prin finețea execuți
ilor, prin înalta măiestrie cu 
care au fost executate elemen
te de cea mai mare dificulta
te, toate acestea constituindu-se 
într-o gală de neuitat a gim
nasticii, un spectacol care a 
încheiat strălucit cele patru zi
le de gimnastică din cadrul 
Jocurilor Mondiale Universita
re de la București.

Patru zile în care gimnastica 
românească — atit cea mascu
lină cit și cea feminină — a 
dominat cu autoritate întrece
rile, obținînd un excepțional și

CARMEN BUNACIU, MEDALIE DE AUR
• Sprinterii americani, cei mai rapizi

Entuziasm la piscina „23 Au- 
gust“. După gimnastică și lup
te, iată că si înotul aduce me
tal din cel mai prețios în sal
ba de medalii cucerite de spor
tivii studenți din România. De
sigur, înaintea reuniunii finale 
de ieri după-amiază, multipla 
campioană și recordmană a ță
rii, Carmen Bunaciu, pornea 
mare favorită in cursa de 200 
m spate. Eleva Cristinei Șop- 
tereanu deținea cea mai bună 
performanță mondială a anului 
(2:13,26) și se află în formă 
foarte bună. Totuși, prezența 
pe culoarele alăturate a cam
pioanei „en titre“ a S.U.A.. 
Sue Walsh și a foarte talenta
tei Kim Carlisle (ambele au și 
întrecut-o anul trecut, la cam
pionatele naționale ale S.U.A.) 
nu putea fi ignorată.

Bunaciu a făcut însă din nou 
o cursă de excepție, cu gîndul 
la victorie, dar și la un nou re
cord. A plecat foarte bine 
(31,55 pe primii 50 m) și a 
continuat în același ritm (32,78), 
„rupîndu-se“ de adversare. Du
pă prima „sută", românca se 
afla încă în graficul unei per
formanțe care ar fi însemnat 
un nou record mondial, cu 
metri buni înaintea adversare
lor sale.. Și a treia lungime a 
fost foarte bună (34,01). Recor
dul lui Reinisch (RDG) era în 
mare pericol. Pe ultima însă, 
distanțată la mai mult de opt 
metri, Carmen a avut poate 
singurul moment de slăbiciune 
privind la celelalte concuren-

Carmen Bunaciu, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, înca
drată de două înotătoare din S.U.A., Kim Carlisle (la dreapta ei) 

și Sue Walsh
te și pierzind cîteva zecimi. în 
final, victorie splendidă, cea 
mai categorică de pînă acum 
în concursul de înot, campioa
na României realizind 2:13,21, 
nou record mondial universitar 
șî nou record național, a 4-a 
performanță mondială din toa
te timpurile.

„Am dorit mult să mă re
vanșez in fața lui Walsh și 
Carlisle — ne-a spus după 
cursă învingătoarea. Și am ob
ținut victoria, mult mai ușor 
decît mă așteptam. American
cele, cred, au abandonat prea 
ușor lupta; altfel, aș fi avut

un stimulent in plus și sint 
convinsă că recordul meu ar fi 
fost mult superior. Cind am 
terminat cursa, simțeam că mai 
am rezerve..."

Astfel, Carmen Bunaciu rea
lizează cea mai bună perfor
manță a concursului pină la 
această oră. De subliniat și 
prezența tinerei Eucela Mihă- 
ilescu (locul 7) in finala aces
tei probe. în cursa similară a

Călin ANTONESCU 
Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 4—5)

Rodica Dunca evoluînd la sol, 
unde a cucerit „argintul"

prestigios bilanț. Este o nouă 
și concludentă dovadă a înal
telor calități ale gimnastelor și 
gimnaștilor din țara noastră, a 
nouă mărturie a potențialului 
ridicat de care dispun cluburi
le și asociațiile noastre, care 
asigură an de an noi și noi 
generații de talente, care se 
impun viguros in toate marile 
competiție

Ce probă mai convingătoare 
in sprijinul acestor afirmații 
decît cele cinci medalii de 
aur, două de argint și una de 
bronz cucerite ieri seară de

La birnă, gimnasta sovietică 
Stela Zaharova

inegalabila noastră Nadia, de 
Emilia Eberle, Dumitrița Tur
ner sau Rodica Dunca, toate 
prezente ieri în întrecerile fi
nale?! Dacă adăugăm la acest 
strălucit buchet de medalii și 
trofeele cucerite marți, în con
cursul general — medalii de 
aur pe echipe și la individual 
compus — avem tabloul adevă-

Cronici de :
Constantin MACOVEI, Elena 

DOBINCA ți Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 6-a)

VOLKOV-5,75 m LA PRĂJINĂ!

Timp de peste 5 
ore. pe stadionul 
..23 August". încer
cările succesive în 
proba de săritură 
cu prăjina au po
larizat atentia spec
tatorilor: săritorii 
au evoluat ca un 
simbol peren al fru
museții efortului a- 
tletic. ca o marcă 
de onoare a splen
didului spectacol 
pe care-1 oferă ori- 
cînd atletismul.

Asaltul recordu
lui mondial (Volkov 
a încercat — din 
păcate fără succes 
— la 5.82 m) spo
rește interesul pu
blicului aflat me
reu în așteptarea 
performantei apa
rent unice si în re
alitate mereu per
fectibilă.
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| „TRICOLORII" ÎN ÎNTRECERI, AZI |
ATLETISM ]

I Femei : Steluța Vintilă — 200 m ; Anișoara Cușmir și | 
Vali Ionescu — lungime ; Niculina Vasile și Monica Ma-

| tei — înălțime ; Florența Crăciunescu și Mariana Iones- I
I cu — disc ; Cristina Cojocaru — 400 m g. I

Bărbați : Nicolae Onescu și Mihai Prundcanu — 800 m;
I Dan Betini și Nicolae Voicu — 3 000 m obstacole ; I
I Gheorghe Lina și Liviu Focșeneanu — lungime ; Tudo- I

rel Pîrvu și Dumitru Negoiță — suliță ; Nicolae Bîndar
I și Petru Lengyel — ciocan ; Anghcl Grigore, Ștefan
I Nagy, Nicolae Boroiu, Horia Toboc (Iosif Korodi, Dumi- I 

tru Iancu) — 4 X 400 m ; Aurel Aștilean și Dan Goia — f 
decatlon.

BASCHET
Sala Giulești, ora 18,00: România—Ungaria (f); ora

I 20,00 : România—Iugoslavia (m). ■
| ÎNOT j
I Femei : Carmen Bunaclu și Mariana Paraschiv — | 

100 m fluture ; Brigitte Prass și Cristine Seidl — 200 m
I bras ;

Bărbați : Horia Lucaciu și Flavius Vișan — 100 m | 
fluture ; Ionel Luca și Ovidiu Cocenescu — 200 m bras;

I Flavius Vișan, Ștefan Mitu, Ilorațiu Neagrâu și Costin I 
| Negrea — 4 X 200 m liber. I

MECIURI ATRACTIVE, VICTORII
PREȚIOASE ALE TENISMANILOR NOȘTRI

S. Vasudevan — Mandan 
Jucătorii noștri au excelat 
data aceasta în sincroni- 
pe care deja le-o cunoaș-

FI Segărceanu (stingă) și belgianul Ivo Hendrix, după meciul lor

POLO
Bazinul Dinamo, ora 18,15: România—Spania.

. SCRIMA
I Petru Kuki, Sorin Roca, Zsolt Ilusti, Florin Nicolae, I 

George Oancea — floretă bărbați echipe.
Aurora Dan, Marcela Moldovan, Csilla Ruparcsics, I

I Viorica Țurcan, Elisabeta Guzganu — floretă femei I 
echipe.

TENIS
Terenurile Progresul, ora 15,30 ■ Virginia Ruzici —

Yu Liqiao (R.P. Chineză) și Lucia Romanov — Elena I 
I Ghișianț (U R.S.S) ; ora 17.30 : Virginia Ruzici, Florin | 

Segărceanu — Elisabeta Lazzeri, Angelo Bianghi (Italia).
| VOLEI
I Sala Floreasca, ora 16,30 : România — S-U.A. (m).

' PROGRAMUL ZILEI '
j ATLETISM

Stadionul „23 August", ora 9,30 : ciocan — calificări ; • 
I 10,00 : 110 mg decatlon. înălțime femei — calificări, suliță . 
I — calificări ; 11,00 : 400 mg femei semifinale, lungime, fe- 
1 mei — calificări, disc decatlon : 12.15 : prăjină decatlon ; I 

17.30 suliță decatlon ; 18,00: 400 m (bl semifinale, lungime
• băieți finală, 18,15 : 800 m (b) serii : 18,55 : 200 m (f) semi- I 

finale ; 19,15: 200 m (b) semifinale, disc fete finală ; 19,30: |
• 3000 m obstacole finală ; 19.45; 1500 m decatlon ; 20,15 :

4X400 m (b) semifinale. 1
BASCHET

Sala Giulești, de la ora 9 : Iugoslavia — L,R.S.S. (f) ;
SU.A. — Cehoslovacia (f); R.P Chineză — Canada (f) ; de i 

I la ora 16,00 : Brazilia — Cuba (m). România — Ungaria 
I (f), România — Iugoslavia (m). I

Sala Politehnica, de la ora 11.00 : Senegal — Nigeria (m).
I Belgia — Somalia (m); de la ora 16,00 : Olanda — Congo
I (m). Japonia — Turcia (m);
1 Sala Progresul, de la ora 11,00 : Iran — Sudan (m). Fin- 

landa — Senegal (f); de la ora 16.00 Coasta de Fildeș — I 
Fin’anda (m). Polonia — Bulra~:a (f). Anglia — R.P. Chi-

I neză (m);
Sala Construcția, de la ora 11.00 : Grecia — Egipt (m), I 

I Mexic — Franța (f); de la ora 13,00: Mexic — U.R.S.S.
I (m). Spania — Cuba (f), S.U A — Canada (m). ,

ÎNOT
I Bazinul „23 August", de la ora 10.00: 100 m fluture (b), 

serii, 100 m fluture (f) serii, 200 m bras (b) serii, 200 m . 
bras (f) serii, de la ora 18.00; 100 m fluture (b) finală; 100 m I

• fluture (f) finală. 200 m bras (b) finală, 200 m bras (f) I 
finală, 4X200 m liber finală.

I POLO
Bazinul Dinamo, ora 10.00 : U.R.S.S. — Canada ; ora 11.15: | 

Cuba — Mexic; ora 17,00: Ungaria — Japonia; ora 18,15:
I România — Spania; ora 19,30: S.U.A. — R.P. Chineză. I

SCRIMA
Sala „23 August", orele 9—11, 12—14 și 15—17 : grupe

I eliminatorii la floretă femei echipe ; orele 10—12 : eliminări i 
directe, sferturi de finală la floretă băieți echipe ; orele I 

112,30—14,30: eliminări directe semifinale și intîlniri preli- • 
minare pentru loc. 5—6 la floretă băieți echipe ; orele 
15—17 : întîlniri pentru loc. 5—6 și 3—4 la floretă băieți I 
echipe ; orele 19—21 ; finala la floretă băieți echipe.

TENIS
I Terenul Progresul, orele 9—12 și 14—19 ; meciuri de sim- I 
Iplu și dublu în cadrul sferturilor de finală.

VOLEI

întîlniri masculine, sala Floreasca, de la ora 9.00: Irak I
— Libia, Spania — Olanda; de la ora 15,00: Cuba — I 

I U.R.S.S., România — S.U.A.; 1
Sala Dinamo, de la ora 9.00 : Liban — Congo. Polonia — .

| Bulgaria; de la ora 15,00 : Sudan — Franța. Cehoslovacia I
— Mexic ; I

ISala Agronomia, de la ora 9,00 : Grecia — Belgia; de la 
ara 15,00: Egipt — Venezuela, Coreea de Sud — Canada; I

Sala Olimpia, de la ora 9,00 : Siria — Iordania; de la | 
ora 15,00: R.P. Chineză — Turcia. Italia — Japonia.

Pentru tenismanii noștri 
au evoluat în turul III al 
bei de simplu, după-amiaza 
de joi s-a constituit într-un 
ritabil examen. Trecut cu

1—6, 6—0, 8—6 în fața lui 
Woo-Ryong (Coreea de Sud), 
Florin Segărceanu l-a învins cu 
7—6 (7—5 în „tie-brcak"), 6—3.
pe Kim Choon-Ho (Coreea de 
Sud). în faza sferturilor de
finală — în care se găsește acum 
întrecerea de simplu masculin — 
au rămas toți cei opt favoriți, 
astfel că abia de aici înainte 
lupta va deveni foarte aspră. Ia- 
tă-i și pe ceilalți șase cîșiigă- 
tori : Borisov (U.R.S.S.) — Li 
Shuchcn (R. P. Chineză) 6—2, 
6—1 ; Lacek (Cehoslovacia) — 
Binaghi (Italia) 6—3, 6—3 ; “
Palmer (S.U.A.) — Kenzo 
ponia) 6—1, 6—3 ; Granat
hoslovacia) — Shirato (Japonia) 
6—2, 4—6, 6—1 ; Emmrich (R.D. 
Germană) - Rice! Ritti (Italia) 
6—4, 6—3 ; Bol (India) — Gowans 
(Marea Britanic) 7—5, 6—1.

Și sportivele noastre din pro
ba de simplu femei au obținut 
victorii în turul II. Favorita nr. 
1 de pe tablou, Virginia 
a îndreptățit așteptările 
rilor tenisului, veniți în ______
foarte mare s-o ,vadă într-o su
perbă după-amiază de vară. Ea 
a dat un veritabil recital, fiind 
foarte sigură pe loviturile de 
serviciu, ca și pe drive și back
hand, procedee pe care le-a * 
losit spectaculos și eficace, 
zici a intrecut-o cu 6—1, 
pe italianca Elisabeta Lazzeri. 
tima pe tablou (deci favorita __
2), Lucia Romanov a lăsat doar 
două ghemuri adversarei sale, 
jocul de pe fundul terenului al 
campioanei României, cu lovi
turi în forță, nepermițîndu-i nici 
un moment lui Chen Juan (R.P. 
Chineză) să treacă de jumăta
tea dinspre fileu a propriului te
ren. Lucia Romanov a cîștigat 
cu 6—0, 6—2. Jucînd spectaculos 
Adriana Velceva (Bulgaria) a ob
ținut o meritată victorie în fața 
elvențiencei Anina von Planta, 
pe care a întrecut-o cu 6—1, 6—3. 
Celelalte rezultate : Yu Liqiao 
(R.P. Chineză) — Sin Soom-Ho 
(Correa de Sud) 6—3, 6—3 ; Iva 
Budarova (Cehoslovacia) — De
bra Parker (Marea Britanie) 6—1, 
6—2 ; Elena Ghișianț (U.R.S.S.) 
— Caria Mei (Italia) 6—3, 6—4 ; 
Kelly Henry (S.U.A.) — Kim Soo-

care 
pro- 
zilei 
ve- 

suc- 
Andrei Dîrzu a cîștigat cu 
.............................................. Le 

iar

Ok (Corcea de Sud) 3—6, 
6—2, 6—3 ; Ludmila Makarova 
(U.R.S.S.) — Ana Maria Fernan
dez (S.U.A.) 6—2, 4—6, 6—3, ast
fel că din cele opt favorite, doar 
șase au rămas în cursă, japoneza 
Fumiko Furuhashi și învinsa Ma- 
karovei fiind eliminate.

Rezultatele din probele de du
blu : Masculin v - - - —
deosebit de spectaculos a 
acela dintre
Andrei Dîrzu 
nu (favorita

indian 
Bal.
și de 
zarea . ______r
tem și, cu pasinguri (Dîrzu) și 
loburi de mare frumusețe (Segăr
ceanu), au învins în două seturi: 
6—3, 6—3< Celelalte rezultate :
Gowans, Colier (Marea Britanic) 
— Claes, Folie (Belgia) 6—3. 6—3; 
Yustejo, Tintus (India) — Shira- 
to, Ukon (Japonia) 4—6, 6—3,
6— 2 ; Contreras, Napoles (Me
xic) — El Gaili, Mamoud (Su
dan) 6—0, 5—0 ab. ; Borisov,
Leoniuk (U.R.S.S.) — Jeon Yo
ung, Jeon Chang (Corcea de Sud)
7— 5, 7—5 ; Granat. Lacek (Ce
hoslovacia) — Ricci Bitti, Bina- 
ghi (Italia) 7—5, 2—6, 8—6 ; Salts, 
Arons (S.U.A.) — Emmrich, John 
(R.D. Germană) 3—6, 7—5, 7—5 ; 
Xie Zhao. Li Shuchcn (R. P. Chi
neză) — Buker, Majdoud (Libia) 
6—0, 6—0. Femei : Fumiko Fu- 
ruhashi, Masako Yanagi (Japo
nia) — Dora Raghalova, Adriana 
Velceva (Bulgaria) 6—3, 6—3; Ana 
Maria Fernandez, Nina Voydat 
(S.U.A.) — Carla Mel, Elisabeta 
Lazzeri (Italia) 6—4. 6—3. Mixt : 
Lazzeri, Binaghi (Italia) — Budai, 
Csepai (Ungaria) 6—4, 7—6 ; Ro
driguez, Helson (Cuba) — Sci- 
pa, Doumba (Senegal) 6—4, 6—4; 
Budarova, Lacek • 
yes (Mexic) 6—1, 
qlao, Xie Zhao 
Buchbinder (R.
6—4. 6—4

De 
(Ja- 
(Ce-

Ruzici, 
iubito- 
număr

fo- 
Ru- 
6—2 
Ul- 
nr.

Ora 10 — înot, volei si polo 
(meciul Cuba — Mexic), 
transmisiuni directe, alter
native : ora 18 — înot, fi
nale. alternativ cu polo, 
meciul România — Spania : 
era 19 — atletism, finale al
ternativ cu polo. meciul 
S.U.A. — R.P. Chineză : ora 
23 — rezumatul întrecerilor 
zilei.

Ora 7 — principalele re
zultate ale zilei precedente 
si programul zilei curente : 
de la ora 11,00 — transmisii 
directe alternative de la at
letism. baschet. înot. polo, 
scrimă, tenis si volei : de la 
ora 22.30 — în cadrul radio- 
Dronramului ..O zi într-o 
oră" rubrica ..Sport" consa
crată Universiadei.

turul I. Un meci 
fost 

perechea română 
— Florin Segărcea- 
nr. 1) șl cuplul

- Martinez, Re- 
6—0 ; Yu Li- 

Wellediek, 
Germania) 

, Ruegg, Faure (Elveția) 
— Seno, Takayoshuki (Japonia) 
7—5, 7—5 ; Kim Soo-Ok, Jeon
Young-Dag (Corcea de Sud) — 
Donigan, Arons (S.U.A.) 6—4,
6—4.

F.

Ion GAVRILESCU

SÎMBĂTĂ LA POLO,
ROMANIA -U.R.S.S

Trei zile de întreceri dîrze, în 
seriile preliminare, au permis o 
primă constatare a valorilor pre
zente în turneul de polo. S-gu 
detașat formațiile Uniunii Sovie
tice și României (grupa ,,AM) și 
Statelor Unite (.,B“), singurele 
teamuri neînvinse pînă la ora 
actuală.

Poloiștii români au avut o evo
luție care poate fi socotită drept 
bună. Liviu Răducanu și colegii 
săi au părut în creștere de for
mă de la meci la meci, realizînd 
in partida cu formația Ungariei 
o evoluție dintre cele mai aplau
date. Se pare că antrenorii Ana- 
toi Grințescu (principal). Alexan
dru Szabo și Cornel Rusu au gă
sit o bună formulă de echipă, cu 
prolificul Vlad Hagiu înfipt în 
inima apărărilor adverse, cu Li
viu Răducanu, Ivan Fejer, și A- 
drian Schervan abili coordonatori 
de joc. La un nivel bun a evo
luat pînă acum si portarul Doru 
Spînu. Partida din ultima zi 
(sîmbătă) cu echipa U.R.S.S. sg 
anunță așadar nu numai drept 
un derby al seriei (păcat că cele 
două echipe au fost repartizate 
în aceeași grupă), ci ca o adevă
rată finală a turneului de polo. 
Deoarece formația sovietică, deși 
fără nume sonore, a lăsat o ex
celentă impresie, înot rapid, com
binații subtile, eficacitate. Cei 
mai buni : portarul Krilov, Klei
man ov, Tretiakov, Breus și Ros- 
liakov. Din grupa echipelor ne
învinse face parte și formația 
S.U.A., dar ea nu a jucat decît 
două partide (10—6 cu Mexicul, 
8—7 cu Cuba). Poloiștii ameri-

câni confirmă clasa înotului a- 
merican și realizează frumoase 
desene tactice. Deși nu pare de 
talia primelor două echipe cita
te, formația ..înstelată" își va 
apăra la București cu strășnicie 
titlul mondial universitar cucerit 
acum doi ani. Schulte și frații 
Peter și Jody Campbell sînt cei 
mai buni oameni ai „7-lui" ame
rican. Cîteva cuvinte despre 
formația Cubei. Foarte atletici, 
abili mînuitori de balon, poloistii 
din marea insulă a Caraibelor 
(cu Rodriguez și Ramos, capi de 
coloană), par 
cursa pentru

îna fi rămas
____  ______ medalii mai ales 
după succesul lor relativ 
asupra teamului iugoslav (10—6!). 
Ceea ce nu s-ar putea spune si 
despre elevii cunoscutului,,coach" 
Cirkovici care, lipsiți de princi
palii componenți ai echipei, nar 
depășiți de valoarea turneului. 
Singurul care a produs o bună 
impresie. Milivojc Bebici. Echi
pa Canadei este o formație so
lidă. cu buni înotători. Dar atît... 
Poloiștii chinezi, pentru prima 
dată la o competiție de amploa
re, și-au cîștigat multe simpatii 
prin ingeniozitatea cu care își 
organizează acțiunile: păcat că 
fizicul le joacă uneori renghiuri. 
Ce să spunem despre poloistii 
unguri ? Cu două înfrîngeri (la 
U.R.S.S. și România) ei par ieșiti 
din cursa nentru medalii, dacă 
nu cumva îi va ajuta de acum 
încolo jocul rezultatelor. Dar să 
așteptăm viitoarele partide, care 
se anunță tot rnai interesante.

Dimitrie CALLIMACHI

facil

in Satul Universiadei

„NU VOI UITA
Nu are mai nimic veni și ziua afirmări' 

din aerul unei vedete. mele. Nu voi uita nicio- 
Păstrează mereu un dată Bucureștiul, cu oa-

BUCURESTIUL...-
zîmbet pe figură, pre
lungire firească a ex
ploziei de bucurie din 
seara victoriei doar de 
el așteptată. Dar, de 
fapt, cine ești dum
neata, Said Aouita 7 
„Un student din Rabat, 
născut cu mai puțin de 
21 de ani în urmă la 
Kenitra, într-o regiune 
de cîmpie. Un fost fot
balist clin naționala ju
niorilor mici a Marocu
lui, ajuns întâmplător la 
atletism, prin *78. M-a 
chemat un prieten să 
văd q alergare și nu am 
regretat drumul făcut. 
Mi-a părut rău doar că 
nu am luat și eu star
tul atunci. Ocazia s-a 
ivit peste două săptă- 
mîni. Am concurat, fără 
o pregătire specială, la 
o cursă în nordul țării 
si... am cîștigat. Am de
venit mai apoi campion 
la 5 000 — ca junior — 
și. la momentul potrivit, 
senior. E proba mea 
preferată, însă la con
cursurile Internaționale 
am optat — deocamda
tă — pentru 1 500. Acum 
doi ani. în Mexic, am 
terminat printre ultimii. 
De atunci am visat, zi șl 
noante, la cursa de 
miercuri. Știam că va

menii săi minunați. Nici 
măcar atunci cînd voi 
bate recordul lumii**. 
Auzindu-1, logodnica sa, 
Nawal EI Moutawakcl, 
și ea componentă a mi
cii delegații marocane, 
ne asigură că Said se 
ține întotdeauna de cu
vin t...

Un alt proaspăt cam
pion, de această dată o 
fată. Li Yihua are 18 
ani și e studentă din 
Tianjin (Republica Popu
lară Chineză). A venit, 
ne spune, la cea mai 
mare competiție la care 
a luat parte pînă acum 
pentru a învăța de la 
cunoscute săritoare în 
apă. A venit să învețe 
și... a cîștigat „trambu
lina" f Adaugă : „Căldu
ra tribunei mi-a dat si
guranță și încredere. A- 
veți un public care știe 
să-1 poarte pe sportiv 
spre victorie. Aveți o 
capitală foarte frumoasă 
cu multă verdeață, ceea 
ce înseamnă mult pentru 
sport. Iar organizarea U- 
niversiadei este irepro
șabilă".

Viata în sat. Specta
culosul din arenă lasă 
locul firescului. O vizită 
la delegația sovietică. 
Un grup numeros în hol.

în fata televizorului. 
Gimnastul Akopian a 
primit de la prieteni i- 
talieni două discuri cu 
muzică de Renato Caro- 
sone. Scriniera Ana 
Dmitrienko, învingătoa- 
rea Aurorei Dan (des
pre care are o foarte 
bună părere), pleacă la 
plimbare. Elena Polevaia 
și Elena Gurina merg la 
coafor, la unitatea „I- 
giena* din „Sat", unde 
responsabila Antoaneta 
Panduru le va primi cu 
bucuria marelui amator 
de gimnastică. La primul 
etaj, în clubul „Calinuș- 
ca“. o expoziție de cari
caturi dedicate Univer
siadei de artiști mosco- 
viți. Aici, la club, vin 
seara artiști profesioniști 
sovietici, prezenți la 
București cu grupurile 
de turiști.

In fata blocului cu 
drapelul american, bas
chetbalistele se fotogra
fiază în grup. într-un 
alt colț al .,Satului1', trei 
egipteni discută cu a- 
prindere. Unul dintre el. 
înotătorul Amin Shertf 
— „student în comerț. 
H Cairo, 23 de ani", 
cum se prezintă — e 
convins că vineri va 
reuși un nou record al 
tării sale la 200 m bras. 
Iar dacă-1 va obține, va 
fi mindru să-1 poată în

china sărbătorii naționa
le a Egiptului.

în fata lui „U 18". 
cinci reprezentanți ai 
atletismului nostru. Dan 
Betini promite să dea 
tot ce poate într-o 
companie valoroasă la 
obstacole. Nicolae Ones
cu speră într-un loc mai 
bun la 800 m decît a 
obținut la 1 500. Paul 
Stanciu și cel care are 
în față cursul de „Baze
le Electrotehnicii", Vasile 
Șelever, ambii din ștafe
ta de 4x100 m. sînt 
de acord cu afirmația 
antrenorului Constantin 
Mihail : „Băieții pot reu
și o clasare bună în fi
nal". Trec spre antrena
ment poloiștii. Liviu Ră
ducanu, Vlad Hagiu, Do
ru Soînu, Dorin Costrăș, 
Cătălin Moiceanu, al că
rui nume te duce cu 
aîndul înapoi în timp, la 
fosta glorie a ciclismu
lui românesc, Gabriel 
Moiceanu. Seara poloiștii 
vor merge la „Boema". 
Pînă atunci. Adrian 
Schervan, studentul Po
litehnicii. mai găseste 
vreme nentru a deschi
de cursul de „Bazele 
tehnologiei chimice". 
Mens sana în corpore 
sano —- o realitate...

Geo RAETCHI



A PATRA ÎN ISTORIE...
Natația are un ritual al ei. Se 

așteaptă în liniște potolirea ulti
melor valuri, după ultima încăl
zire. Apoi, in sunetele marșului, 
apar arbitrii și oficialii — nu mai 
puțini de 43 pentru cele... 8 culoa
re. In tribună, cei mai mulți 
spectatori au cronometre, în po
fida tabelei electronice căreia îi 
trebuie doar cîteva secunde ca să 
deruleze cu viteze cibernetice 
toate numele, secundele și suti
mile. (Orice spectator are orgo
liul ,,timpului său", acordat poate 
și cu bătăile inimii sale de su
porter, motiv pentru care acest 
timp „personal" nu corespunde 
niciodată cu cel de pe tabelă).

Ieri, după-amiază, toți acești 
suporteri au venit în primul rînd 
pentru Carmen. Pentru ei, 100 
metri liber fete și băieți au fost 
doar două probe „de deschidere". 
Pe nesimțite, am intrat în aceas
tă stare de spirit. Reporterul a 
devenit suporter. Chiar dacă tî- 
năra Jill Sterker a cîștigat dezin
volt „liberul", spunîndu-ne apoi, 
cu un anume umor, că s-a năs
cut la Hollywood, dar ^că alun
gind să fie mai înaltă decît In
grid Bergman, a renunțat la War
ner Bross și s-a decis să facă 
studii de zoologie la Huston...

în cursa a doua, nerăbdarea a 
crescut. Din fericire, lui Kris 
Kirchner i-au fost suficiente 
doar vreo 51 de secunde ca să 
clștige o medalie de aur pentru 
facilitatea de sociologie din Aus
tin...

A apărut Carmen ! Aplauze. O 
imensă lozincă albă, de dimen
siunile unui cearceaf, rostește la
pidar „Haide, Carmen !“. Comen
tatorul de natație al ziarului nos
tru e calm. Acceptă pariuri la 
cota de 100 la 1 pentru victoria 
reprezentantei noastre. „Cinci pa
chete pentru o singură țigară !“ 
Bineînțeles că pariul rămîne un 
simplu joc, pentru că e aproape 
imposibil să fumezi în preajma 
unui bazin în care respirația e 
totul. Ce-ar fi, totuși,, să-i pro
punem o altă variantă de rămă
șag ? Nu uităm că în cursă e și 
Susan Walsh, campioana en titre 
a Statelor Unite...

Timpul trece greu. Ne gîndim 
la scurta poveste a înotătoarei 
noastre. A fost la un pas de me
dalii la Moscova. Apoi nu și-a

ÎN ATENȚIA

PUBLICULUI

SPECTATOR
In ziua de 25 iulie, pre

văzută în programul de 
volei inițial ca zi liberă, 
se programează următoa
rele jocuri :

— sala „Floreasca", ora 
9, două jocuri — masculin 
și ora 15, trei jocuri — 
feminin ;

— sala „Dinamo", ora 9, 
două jocuri — masculin ;

— sala „Agronomia", 
ora 15, două jocuri — fe
minin ;

— sala „Olimpia", ora 9, 
două jocuri — feminin.

Biletele de intrare pen
tru aceste competiții se 
difuzează lâ casele de bi
lete de pe lîngă sălile res
pective de sport.

— Sînt student al Facultății de 
medicină a statului Texas și mă 
bucur că am venit la București 
unde știu că este o veche și

Aruncătorul Armin Lemme din R.D. Germană a ctftignt arun
carea discului cu un nou record mondial universitar

Kris Kirchner (S.U.A.), campionul sprinterilor, și secundul sau, 
sovieticul Serghei Krasiuk

ascuns decepția. Părea hotărită 
si renunțe. Incepind din august 
1980 n-a mal intrat in bazin pină 
in martie ’81. S-a supus, intre 
timp, șl unei operații de sept... 
In' cele din urmă, însă Carmen 
n-a- rezistat tentației de a reintra 
in bazin. Poate și pentru că a 
început să respire mult mai ușor...

„Take your marks !“ — se aude 
vocea arbitrului, pe limba lut 
Susan 'Walsh, care începe să ne 
obsedeze... Plecare rapidă. Bazi
nul fierbe. Cine spune, dintre ne- 
specialiști, că vede ceva in vii
toarea cu spumă albă, fabulează. 
Im prima întoarcere, rostogolirile 
sînt înregistrate pe toate crono- 
metrele suporterilor. Carmen se 
desprinde — asta începe să vadă 
acum plnă și un cronicar de fot
bal — Susan rămîne, comentatorii 
de la masa presei își strigă timpii 
In mai multe limbi. Car
men forțează, ca un skif simplu, 
cu brațele sale lungi, acum imba
tabile. Victoria ei e clară. Tri
buna ovaționează. Cronometrele 
au căzut pe pieptul suporterilor, 
inerte.

Carmen Bunaciu a cîștigat sin
gurul rămășag adevărat. Cei cu 
propriile sale limite. Zimbește pe 
podium. Iși poftește adversarele 
pe prima treaptă. Gestul nu sca

ÎN TIMPUL LIBER - ÎMBLiNZITOR DE ȘERPI... ’
Nu încape nici o îndoială că 

una din marile figuri ale masi
vului pluton de înotători veniți 
din toate colțurile lurîiii la a- 
ceastă mare confruntare sportivă 
pe care o găzduiește frumosul 
și modernul bazin ,,23 August- 
este americanul Nick Nevid, so
cotit a fi — pe bună dreptate — 
unul dintre cei mai rapizi bra- 
siști din lume la ora actuală. 
L-am găsit, într-una din zile, 
mai calm, mai relaxat, cum se 
spune, ,,pus pe vorbă" și, atunci, 
ne-am încercat șansa :

— Dacă ați avea în față un 
grup de tineri dornici să vă cu
noască, ce le-ați spune 7

— Ce să le spun ? Că am 30
de ani, că înot de la virsta de
10 ani, că locuiesc la Dallas tn
Texas, că fac de două ori pe zi 
antrenamente tari, că iubesc mu
zica pop.,.

— Ce studiați 7 

pă tribunei, care aplaudă. Sur
prindem sau avem impresia unei 
unde de tristețe pe chipul învin
gătoarei. Carmen se gîndește, 
poate, ci acest 2:13,31, — obținut 
Intr-o cursă in care americancele 
au urmat-o Ut șase secunde (!) 
— i-ar fi adus medalia de argint 
la Moscova...

Iar reporterul, care nu are ac
ces la toate subtilitățile și taine
le metodicii de antrenoment, ar 
vrea sd știe cum e cu putință 
ca o înotătoare să-și doboare 
recordul după ce n-a înotat 200 
de zile, intr-un sport In care se 
consideră, tn general, că o sin
gură absență poate fi decisivă...

De la pupitrele de sus, un co
mentator, englez își încleștează 
degetele, salutlndu-ne. Apoi ne 
spune că timpul realizat de Car
men Bunaciu e al patrulea în is
toria natațlei la această probă.

...Plecăm la săritura cu prăjina. 
„Cei patru" așteaptă, desigur, re
flectoarele, ca si simtă că slnt 
In concurs. Ajungem in momen
tul în care Houvlon „renunță la 
5,60, ca sd sară 5,65". Cursa cen
timetrilor și a sutimilor conti
nuă...

loan CHIRILA

foarte bună Facultate de medi
cină.

— Apropo de București și de 
această ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare, ce impresii 
aveți 7

— Excelente. Bazinul se pre
zintă în condiții foarte bune, tar 
oamenii din ~ țara dv. pe care 
i-am cunoscut pină acum sînt 
simpatici, deschiși și foarte a- 
mabili. Voi pleca din România 
cu amintiri dintre cele mai fru
moase.

— Care este pasiunea dvs, ex- 
tra-sportivă ?

— Fără glumă : șerpii ! li im- 
blînzesc, și-i cresc. Atunci cînd 
pot, firește...

— Ce planuri sportive aveți 
pentru viitorul apropiat 7

— Două victorii în meciul cu 
reprezentativa Uniunii Sovietice, 
care va avea loc nu peste multi 
vreme, în septembrie la Tbilisi.

După aceste cuvinte, Nick s-a 
scuzat, și-a pus casca pe cap și 
a sărit în apă. Mai avea încă mii 
de metri de parcurs în ziua 
aceea... (C. A.)

FARMECUL ÎNCRUCIȘĂRILOR DE SABIE
Scrima îsi continuă marato- 

nianul său program. Ieri a fost 
rindul întrecerilor de floretă 
echipe băieți Si de sabie. In 
sala de la complexul sportiv 
„23 August" am remarcat un 
spectator atent, interesat. dai 
neobișnuit. Era Carol Corbu, 
cunoscutul campion al triplu- 
saltului. Ce-1 atrăgea în ..tara" 
necontestată a scrimei ? Nostal
gia clipelor de mare bucurie 
petrecute în această sală, un
de a realizat recorduri de înal
tă valoare ? Sau pur si simplu 
pasiunea pentru scrimă ? Și 
una Si alta, a fost răspunsul a- 
cestui fost mare sportiv, un e- 
xemplu de iubire pentru disci
plina căreia i-a dăruit perfor
manțe remarcabile.

Să ne întoarcem la con
cursuri. Dimineața, o veritabilă 
avalanșă de floretisti ne cele 
treî planșe. Proba de floretă 
echipe băieți a adus în sală pe 
toti specialiștii probei. Luptă 
interesantă, cu un asalt al out- 
siderilor. O frumoasă probă de 
ambiție despre care Della Fran
ci». fostul medaliat cu bronz la 
C.M. 1957. acum membru al di
rectoratului tehnic. spunea 
..Remarc frumoasa atmosferă 
de concurs, dorința unor tineri

' Com«sU£2?iuI zilei --------------

AMPLA GEOGRAFIE 
A PERFORMANȚELOR
Cu excqpția polo-ului, toate disciplinele Universiadei au 

fost ieri in program. Și nu numai în program, ci și în 
atenția iubitorilor sportului care — atrași de valoarea con
cursurilor, de nivelul performanțelor și de cotele înalte 
ale spectacolului din zilele anterioare — au umplut are- 
nete, au palpitat alături de concurenți, l-au aplaudat cu 
admirație p« medaliați și cu stimă — pentru frumosul 
lor «fort — pe toți ceilalți tineri, veniți aici, la București, 
din toate colțurile lumii, să se întreacă pentru împlinirea 
năzuințelor lor sportive și pentru gloria sportului studen
țesc.

Capitala trăiește din plin Universiada.
Șl odată cu ea, grație efortului priceput șl bine mînuit 

al radio-televiziunii, întreaga țară.
Orele în șir de transmisiuni directe ne poartă, dinamic 

și antrenant, de pe un stadion pe altul, ne aduc în casă 
tot ce e frumos și semnificativ în marea competiție. Nu 
este deci de mirare că, trecînd Pe stradă, drumul ți-e În
soțit de semnalul sonor t.v. al Universiadei, avînd ca temă 
primele acorduri ale lui „Gaudeamius" și ale „Rapsodiei 
a II-a“ enesciene, care răzbate prin toate ferestrele des
chise...

Au trecut — parcă nici nu ne-am dat seama cînd, cao- 
tivați de grația gimnastelor, de vigoarea luptătorilor, de 
suplețea săritorilor de la trambulină sau de fuleul sprin
terilor pe „sportflexul" pistei — patru zile din Univer
siadă...

Patru zile din această splendidă competiție, în care stu- 
dențl de pretutindeni găsesc o minunată ocazie de afir
mare, duipă cum ei găsesc, în bazele sportive ale Capi
talei, in ambianța creată de publicul bucureștean, în con
dițiile tehnice asigurate de organizatori, un excelent cadru 
de exprimare, stimulator, propice performanțelor înalte, va
lorificării integrale a pregătirilor, a talentului lor.

Cit de reală este această afirmație, ne-o dovedesc citeva 
cifre. Pină azi (și mai sînt încă 6 zile de întreceri, în nouă 
sporturi, doar gimnastica încheindu-șl programul) au urcat 
pe podiumul învingătorilor sportivi din 21 de țări ! Medalii 
cu însemnele Universiadei, cîștigate în luptă dreaptă la 
București, vor trece Atlanticul pentru a poposi în Cuba 
aruncătoarei de suliță Mayra Vila, sau în Brazilia hurdle- 
rului Antonio Eusebio Ferreira ; vor ajunge în Japonia (eea 
a gimnastului Koji Sotomura, de exemplu) ; vor străluci 
in vitrine de trofee în Maroc, în Algeria, în Ghana. Multe, 
foarte multe medalii, ca o firească urmare a impetuoasei 
dezvoltări sau a unor mai vechi tradiții ale sportului uni
versitar în aceste țări, vor lua drumul unor institute de 
învățămint superior din U.R.S.S., R.P. Chineză, S U.A., Ita
lia, din numeroase alte țări europene. Marea Britanie, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Polonia au de pe acum campionii 
lor mondiali universitari încununați la București. Dealtfel, 
după aceste prime zile, studenți din 11 țări au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și cum cursa lungă 
a probelor de atletism și înot, cu bogatele lor liste de 
txmcurențî, continuă, iar în celelalte sporturi „sacul meda
liilor" abia a fost desfăcut, putem fi siguri că numărul 
țărilor care se vor putea mîndri, la 30 iulie, cu medalii și 
titluri d« campioni mondiali universitari, va fi mult mai 
mare.

Pină atunci, revenind la concursurile de ieri, să ne bucu
răm încă o dată de succesul deplin al gimnastelor noastre: 
aur peste tot !

Să-1 aplaudăm, din nou, pe luptători : 3 noi campioni și 
toți cel zece reprezentanți ai României la greco-romane, 
pe podium.

Să aplaudăm performanța splendidă a Iul Carmen Bu- 
naciu, pină acum singura înotătoare care își păstrează titlul 
de acum doi ani, din Mexic.

Să salutăm rezultatele bune ale atleților, așteptindu-le 
aurul Florența ? Săritoarele la lungime 1

Și, mai ales, să consemnăm un alt mare succes al dele
gației noastre : după numai patru zile, numărul medaliilor 
românești este de 38, din care 19 de aur, 12 de argint și 
7 de bronz, bătîndu-se astfel — în numaî 4 zile — recor
durile participărilor noastre anterioare atît la total (34 în 
1977) cit și Ia aur (13 în 1979) !

Succes, mai departe, în această întrecere mondială „de 
vîrf", în care — pentru a vă sugera valoarea participării — 
să notăm că pînă acum s-au bătut recordurile Jocurilor în 
toate probele de înot și în 6 probe atletice !

Radu URZICEANU

sportivi de a se impune în fata 
unor celebrități ale scrimei. Un 
concurs bun. cu o organizare 
excelentă, cu gazde primitoare, 
în fine, un succes deplin".

Străbătînd Sala, discutând cu 
cei avizați, un subiect apare 
mereu : splendidul duel, la pis
cul floretei masculine. între 
Vladimir Smirnov, campion o- 
limpic. mondial si universitar 
si Petru Kuki — secundul său 
în ultimele două mari întreceri, 
Smirnov deține și un titlu mai 
puțin cunoscut, care nu apare 
în clasamente. da<r care îl aiută 
decisiv în repurtarea metrono- 
mică a marilor victorii : cel 
mai echilibrat psihic dintre toti 
floretistii. Multi îl aseamănă cu 
Borg. în această privință, si se 
pare că nu gresesc.

Sabia a rămas singura spe
cialitate a scrimei care nu a 
acceptat apariția electricității, 
cu toată aparatura ei. în desfă
șurarea concursului, poate de 
aceea a rămas foarte dinamică- 
și spectaculoasă, cu mai pro
nunțate controverse de arbitrai, 
cu mai dese izbucniri nervoase 
ale celor de ne planșă. Punctul 
interesant al concursului indivi
dual de ieri l-au reprezentat 
frații gemeni bulgari Vasil și 

Ilristo Etropolski. Un spectator 
— cu siguranță contaminat de 
„microbul" fotbalului — remar
ca : „Iată-i dc frații Muntea- 
nu !“ în adevăr, ca si foștii ju
cători ai Petrolului cei doi sa- 
breri bulgari sînt greu de 
deosebit. Vasil a avansat bine 
în luptă si ..secundul" său în 
grelele dueluri era Hristo.

Lupta dintre Alshan (Uniu
nea Sovietică) si Nebald (Unga
ria) ne-a tinut total încordată 
atenția. Evoluția scorului a ri
valizat cu aceea a unei drama
tice partide de baschet în care 
coșul victorios se realizează în 
ultimele fracțiuni de secundă. 
Sabrerul sovietic a început 
foarte bine, a condus clar dar 
Nebald a revenit spectaculos, 
egalînd (7—7). la un moment 
dat. Alshan dă dovadă de mult 
calm. în momentele decisive ale 
întrecerii și sprintează. cu si
guranță spre victorie. Multi 
spuneau că această semifinală 
era de fapt finala. Fantele le 
dădeau dreptate. Ultima sec
vență a concursului dădea cîs- 
tig de cauză unui concurent 
puțin indicat printre favoriti. 
italianul Scalzo. Altă surpriză a 
săbiei...

Eftimre 1ONESCU



r

ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI, LA UN Ni 
TEHNIC Șl SPECTACULAR TOT MAI RID

Un nou strălucit succes al luptătorilor noștri la greco-romane

ION PĂUN, ILIE MATEI Șl VICTOR DOLIPSCHI AU CUCERIT 
MEDALIILE DE CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI

| • Benur Pașaian și Aleksandr Kudriavței 
| învingători la celelalte două categc

și Gheorghe Ciobotaru - medalii de
Refik Nemisevici, argint la

Ca și miercuri după-amiază, 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală a fost luat din nou cu 
asalt de miile de spectatori 
care au dorit să-i vadă evolu- 
înd, joi, pe reprezentanții țării 
noastre calificați în finalele 
Campionatelor mondiale univer
sitare de lupte greco-romane. 
Și, tot ca miercuri seara. TREI 
DINTRE CEI CINCI SPOR
TIVI ROMANI ANGAJAȚI 1N 
LUPTA PENTRU MEDALIILE 
DE AUR AU OBȚINUT VIC
TORII. făcind din nou ca dra
pelul României socialiste să 
fluture pe cel mai înalt catarg 
in aplauzele și uralele mulți
mii. Noii cîștigători ai medali
ilor de aur sînt ION PĂUN 
(62 kg). ILIE MATEI (90 kg) 
și VICTOR DOLIPSCHI (1-100 
kg). Prin strădaniile lor demne 
de laudă, acești bravi sportivi 
au făcut ca numărul medaliilor 
de aur cîștigate de luptătorii 
români să se ridice Ia ȘASE, 
un bilanț strălucit, care se în
scrie ca o nouă pagină de aur 
în istoria sportului românesc. 
ZECE CONCURENȚI = ZECE 
MEDALII: ȘASE DE AUR ȘI 
PATRU DE ARGINT!

Iată un scurt film al celor 
cinci finale. începutul n-a fost 
favorabil sportivilor români. 
Nieu Gingă (52 kg) a pierdut 
la puncte (0—6) intilnirea cu 
Benur Pașaian (U.R.S.S.), un 
sportiv mai puternic, în fața 
căruia lui Gingă nu i-a reușit 
nimic din încercările sale.

Au urcat pe saltea Ion Păun 
(62 kg) și Giron Maharașvili 
(U.R.S.S.). Meciul a început 
furtunos și defavorabil campio
nului nostru. Cu o „fixare" 
urmată de o „centurare latera
lă". Maharașvili a luat condu- 
cera: 3—0. Repriza s-a încheiat 
în avantajul lui Maharașvili 
(4—0) și puțini erau aceia care 
mai sperau într-o victorie a lui 
Păun. La reluare, Maharașvili 
a fost pus la parter pentru 
luptă pasivă. Campionul nostru 
i-a prins voinicește centura și 
a reușit (deși împiedicat) un 
„sunleu" de toată frumusețea. 
Tribunele s-au ridicat în pi
cioare și l-au purtat spre vic- 

Aleksandr Kudriavțev (stingă) este cel <Te al doilea sportiv sovietic 
care a obținut victorie in finalele de joi seara. El l-a învins pe 

Gheorghe Ciobotaru.
țoric pc sportivul român care, 
intr-un final dramatic, a cîști
gat cu 6—4, cucerind al doilea 
titlu de campion mondial uni
versitar al său.

Gheorghe Ciobotaru a fost 
foarte aproape de victorie în 
disputa cu sovieticul Aleksandr 
Kudriavțev. Cu 25 de secunde 
înainte de final, rezultatul era 
l—0 nent-u Ciobotaru. Dar, 
pus ios. el a manifestat slăbi
ciuni in apărare in lupta de la 
parter și a pierdut cu 1—3.

în schimb, tînărul student 
sucevean Ilie Maici (90 kg) a

luptat neașteptat de 
bine în această com
petiție. învingîndu-1 pe 
Thomas Ilorschel
(R.D.G.). în fata că
ruia a reușit să rea
lizeze 3 puncte teh
nice. Scorul de 3—2 a 
fost stabilit înainte de 
gongul care anunța 
sfîrsitul primei repri
ze. Tactica adoptată 
de reprezentantul no
stru pentru a apăra 
rezultatul care îi era 
favorabil a fost cea 
mai potrivită. toate 
încercările lui Hor- 
schel de a egala si
tuația sau de a lua 
conducerea s-au do
vedit inutile. Si. pe 
măsură ce timpul se 
scurgea zgomotul în- 
curaiărilor din tribu
ne creștea, iar cînd 
tabela electronică a 
indicat sfîrsitul timpu
lui regulamentar de 
luptă, miile de spec
tatori au izbucnit în 
urale care salutau o 
nouă victorie româ
nească. Ilie Matei, tî- 
nărul originar din 
Suceava, cucerea me
dalia de aur si titlul 
de campion mondial 
universitar, nroducîn- 
du-i antrenorului său. 
Constantin Topîrjan o 
mare bucurie.

Cel de al 6-lea suc
ces al luptelor greco- 
romane a fost ob
ținut de greul Victor Dolipschi. 
Avantajat de fizic, campionul 
român l-a dominat în perma
nentă ne iugoslavul Refik Ne
misevici. care a fost silit să 
adopte o luptă pasivă, motiv 
pentru care a fost pus la par
ter după primul minut al me
ciului. Dolipschi a reușit o „cen
turare laterală" care i-a adus 
avantajul Ia puncte (2—0). Bine 
pregătit fizic, reprezentantul tă
rii noastre și-a dominat in con
tinuare adversarul, păstrînd re
zultatul. care îi era favorabil. 
Pînă la sfîrsitul meciului. Și 
astfel, a luat sfîrsit întrecerea 
luptătorilor de la greco-romane.

care s-a încheiat cu un strălu
citor bilanț (6 medalii de aur 
si patru de argint), care vine 
să consfințească valoarea lupte
lor greco-romane din tara noastră. '

„Sita deasă" a cernut valo
rile în primele două zile de 
concurs la categoriile 52 kg, 62 
kg. 74 kg. 90 kg șl +100 kg, 
cele care au început competi
ția marți, așa incit joi dimi
neața configurația clasamente
lor in grupe era în cea mai 
mare parte cunoscută. Așa se

\\\\\\\\Yă\\\\\\\\W

ILIE MATEI VICTOR DCION PĂUN
și explică faptul că în reuniu
nea da joi dimineață s-au dis
putat numai nouă partide îna
intea finalelor de seara. Cu 
toate acestea, pentru unii re
prezentanți ai noștri aceste me
ciuri au fost extrem de grele 
și numai excelenta pregătire 
asigurată de colectivul de teh
nicieni (I. Corneanu, I. Cernea, 
N. Pavel, S. Popescu și dr. N. 
Ploieșteanul, i-a ajutat să ter
mine victorioși, obtinînd drep
tul să evolueze în finalele de 
seara. De pildă, Ilie Matei (90 
kg), după victoria de miercuri 
asupra sovieticului AI. Du- 
brovski, pentru a-și cîștiga 
dreptul să lupte în finală (loc 
1—2), trebuia să-l depășească 
și pe bulgarul Ivan Ivanov. 
Disputa cu Ivanov a fost deo
sebit de aspră, spectatorii tră
ind marii emoții pînă în, ul
tima secundă a meciului, cînd 
studentul sucevean a reușit să 
obțină punctul decisiv. Ce s-a 
întimplat pină atunci 7 încă din 
primul minut, Matei a încercat 
o acțiune de atac dar, fiind in
suficient pregătită, el a fost 
„contrat", dus la parter și 
0—1. O nouă centurare latera
lă reușită de Ivanov i-a adus 
acestuia încă două puncte teh
nice, dar Matei a reușit să-i 
treacă la spate (fixare) și 1—3. 
în continuare, reprezentantul 
nostru a depus eforturi extra
ordinare pentru a egala situa
ția (3—3) dar, la egalitate de 
puncte, el ar fi pierdut parti
da. în ultima secundă, profi- 
tînd de relaxarea adversarului 
(care se considera învingător), 
Matei a mai reușit o nouă „fi
xare" și a cîștigat meciul.

Ion Păun (62 kg) a luptat 
din nou entuziasmant dovedin- 
du-se cel mai eficace compo
nent al echipei noastre repre
zentative. Cu o suită de „sal
turi" și „supleuri" (demne de 
înregistrat pe peliculă, pentru 
a servi ca demonstrație tineri
lor luptători) el a încheiat vic
torios prin tuș (min. 2,49) dis
puta cu grecul A. Kotroubas. 
în excelentă dispoziție de lup
tă s-a arătat și Gheorghe Cio
botaru (74 kg). Procedeele sale

atac spectaculoase l-au în-de
văluit ca un torent pe italia
nul M. Pecoraro, învins prin 
superioritate (12—0) în numai 
un minut și jumătate de luptă.

Nicu Gingă, încearcă să-l ridice pe Benur Pașaian (U.R.S.S.) ți 
să execute un „supleu", dar acțiunea nu-i va reuși. Sportivul 

sovietic a ciștigat la puncte, cucerind medalia de aur.

Ieri cel< 
line și te 
încheiat c 
preliminar 
tăzi să-și 
in cadrul 
Ambele r 
rii noasta 
rea penta 
ale plutor 
masculină, 
în toate 1 
încheiase 
narii le, în 
fete a fă< 
spre ...un 
oară a lei

M. Gingă (52 kg) s-a clasat și 
el pe primul loc în grupa sa, 
ca și V. Dolipschi (+100 kg).

Mihai TRANCA 
Toma RABȘAN

REUNIUNEA I — meciuri did 
turul 4 : categ. 52 kg — grupa 
„A" : B. Pașaian (U.R.S.S.) 
b. p. A. Mlyahara (Japonia) ; 
gr. B“: N. Gingă b.p. Bang 
Dac Du (Coreea de Sud): 
categ. 62 kg — gr. ,,A“ s I. Păun 
b. tuș A. Kotroubas (Grecia) ; 
gr. „B“ : s. Mihailov (Bulgaria) 
b. tuș P. Naboulet (Franța) ; 
categ. 74 kg : M. Pecorăre (Ita
lia) b. p. A. Metiner (Turcia), 
Gh. Ciobotaru b. super. M. Pe- 
corare — meci contlnd pentru 
turul 5 ; categoria 10 kg — gr. 
„A‘ : T. Horschel (R.D.G.) b. 
dese. M. Salvatore (Italia) ; gr. 
,JI“: I. Matei b. p. I. Ivanov 
(Bulgaria) ; categ. +100 kg : R. 
Nemisevici (Iugoslavia) b. p. L 
Karapetian (U.R.S.S.).

REUNIUNEA A H-a — turneul 
final — categ. 52 kg ! M. Mlade- 
nov b.p. H. Roll, Bang Dae-Du 
b.p. A. Myahara, B. Pașaian b.p.
N. Gingă ; categ. 62 kg ; p. Na- 

boulet b.p. A. Kotroubas, S. Mi
hailov b.p. F. Famiano, I. Păun 
b.p. G. Maharașvili ; categ. 74 
kg : M. Johnson b.p. A. Metiner, 
P. Thatner b.p. M. Pecoraro, A. 
Kudriavțev b.p. Gh. Ciobotaru ;

categ. H-ic
LIPSCIII
mondial u 
ș^vici (Iuf 
tian (U.R. 
gipt), 5. . 
Szucs (Un

categ. 90 kg : L Ivanov b. tuș 
M. Salvatore, A. Dubrovskl b. 
super. P. Lanzatella, I. Matei 
b.p. T. Horschel ; categ. +100 kg : 
A. Diaz b.p. K. Szucs, I. Karape
tian b. super. M. Hasan, V. Do
lipschi b.p. R. Nemlșevici.

CLASAMENTE FINALE : categ. 
52 kg : 1. BENUR PAȘAIAN
(U.R.S.S.) — campion mondial 
universitar, 2. N. Gingă (Româ
nia), 3. Bang Dae-Du (Coreea de 
Sud), 4. A. Myahara (Japonia),
5. M. Mladenov (Bulgaria), 0. H. 
Roll (R.D.G.) ; categ. 62 kg î 1. 
ION PĂUN (România) — cam
pion mondial universitar, 2. G. 
Maharașvili (U.R.S.S.), 3. S. Mi
hailov (Bulgaria), 4. F. Famiano 
(S.U.A.), 5. P. Naboulet (Franța), 
0. A. Kotroubas (Grecia) ; categ. 
74 kg : L ALEXANDER KU
DRIAVȚEV (U.R.S.S.) — campion 
mondial universitar, 2. Gh. Cio
botaru (România), 2. P. Thatnei 
(R.D.G.). 4. M. Pecorăre (Italia),
I. M. Johnson (S.U.A.), «. A. Me
tiner (Turcia) ; categ. 90 kg : L 
ILIE MATEI (România) — cam
pion mondial universitar, 2. T. 
Horschel (R.D.G.), 3. A. Du
brovskl (U.R.S.S.), 4. P. Lanza
tella (S.U.A.), 5. L Ivanov (Bul
garia), t. M. Salvatore (Italia) ]

Atacurile p

versitare, . 
așteptărilor, 
A fost o pt 
un capăt la 
tele români
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Cea de-a treia probă indi
viduală de scrimă care și-a de
semnat campionul Universiadei 
a fost cea a sabrerilor. Debu- 
tînd joi la ora 16, cu faza eli
minărilor directe și recalifică
rilor, ea s-a încheiat în jurul 
orei 22, reunind pe planșe cei 
mal tineri finaliști ai acestei 
arme, sovieticul Andrei Alșan 
(21 ani) și italianul Giovani 
Scalzo (22 ani).

Ce s-a întîmplat pînă atunci? 
Cu foarte puține excepții, ta
bloul celor 16 calificați în eli
minările directe a cuprins pe 
toți trăgătorii cu cărți de vi
zită, printre care G. Nebald, 
din echipa Ungariei, campioană 
mondială, A. Alșan, component 
al formației Uniunii Sovietice, 
medaliată cu argint la Cler
mont-Ferrand, frații V. și H. 
Etropolski (Bulgaria), finaliști 
la J.O. 1980, G. Dalia Barba și 
G. Scalzo, reprezentanții repu
tatei școli italiene de sabie, 
precum și sabrerii români M. 
Mustață, I. Pop și C. Marin. 
S-au calificat direct în finală 
G. Nehajd (Ungaria), care i-a 
întrecut pe Canarda (Italia) și 
C. Marin (România), A. Alșan 
(U.R.S.S.) care a trecut de Ba
nos (Canada) și Lamour (Fran
ța), V. Etropolski 
învingător în fața 
(Cuba) și I. Pop 
G. Scalzo (Italia), 
vins pe Volkmann .
Kazohin (U.R.S.S.). Deci, toți 
cei trei reprezentanți ai noștri 
au trebuit să intre în recalifi- 

. cări, pe care le-a absolvit cu 
succes doar Marin Mustață, în
vingător în fața lui Volkmann 
(R.F.G.) cu 10—6 și, apoi, cu 
11—10 în fața coechipierului 
său Cornel Marin. Ioan Pop, 
n-a putut trece nici de celălalt 
frate Etropolski, Hristo, pier- 
zînd cu 10—7, incapabil să va
lorifice cele cinci situații de 
prioritate pe care le-a avut in 
acest asalt. Astfel, în urma re
calificărilor, și-au mai dobîn- 
dit dreptul de a evolua în ulti
mul act al probei în afara lui 
Mustață, sabrerii F. Lamour 
(Franța), II. Etropolski (Bulga
ria), G. Dalia Barba (Italia).

în sferturile de finală s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate: Nebald — H. Etropolski 
10—4, Alșan — Lamour 12—10, 
V. Etropolski —. Mustață 10—7 
și Scalzo — Dalia Barba 10—8. 
în asaltul pe care l-a susți
nut,,. Marin Mustață a evoluat 
la valoarea lui reală doar în 
prima parte, „schimbînd tere
nul" Ia scorul de 5—3 pentru 
el. Raportul de forțe s-a inver
sat însă în continuare, inițiati
va trecînd de partea sabrerului 
bulgar care s-a detașat cu si
guranță în fața unui adversar 
care nu se decidea să atace.

(Bulgaria), 
lui Estevez 
(România), 

care i-a în- 
(R.F.G.) și
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ceasta, au practicat un ioc com- 
binativ, cu multe acțiuni rapi
de la fileu și atacuri din pase 
scurte servite cu pricepere de 
coordonatoarea Crina Răuță 
trăgătoarelor Maria Enache, 
Victoria Georgescu sau Daniela 
Drăghici. Astfel, sextetul ro
mân, în care au fost folosite, 
în afara celor amintite, Iulia- 
na Enescu, Doina Moroșan, 
Gulniza Gelil și Niculina Sta
nică, a surprins cel mai ade
sea nepregătită apărarea adver
să. Arbitrii Carlo Fachettin 
(Italia) și Vladimir Percverzev 
(U.R.S.S.) n-au avut probleme

hipei române îi aduc o victorie rapidă
cu formația Belgiei.

aform
țiglei.
de la 

batis
ta a-

in conducerea acestui med.
Prin urmare, conform siste

mului adoptat la ședința tehni
că dinaintea competiției, cele 
două grupe semifinale ale plu-

In finala sabrerilor, cei mai tineri aspiranți, sovieticul Alșan (in 
stingă) și italianul Scalzo, cel care a doblndit titlul

Astfel M. Mustață a încheiat 
finala pe locul 6. în semifina
le, primul favorit care a cedat 
a fost G. Nebald, învins de 
Alșan cu 10—8. A fost, apoi, 
rîndul finalistului olimpic V. 
Etropolski să se încline în fața 
unui alt tînăr trăgător, Scalzo, 
italianul cîștigînd cu 10—6. Ul
timul asalt, care a desemnat 
campionul mondial ^universitar 
al sabrerilor, a fost foarte 
spectaculos, atît prin ținuta sa 
tehnică, cit și prin evoluția 
scorului. în prima parte se de
tașează sabrerul sovietic . Al
șan, care a condus cu 5—2 și
7— 6, a fost egalat chiar în mo
mentul în care Scalzo s-a acci
dentat la cap, iar pauza regu
lamentară i-a folosit scrimeru- 
lui italian, care, mai vivace, a 
terminat învingător cu 10—7. 
Pentru locurile 3—4: V. Etro
polski — G. Nebald 11—9.

Dimineața de ieri a fost de
dicată in întregime tururilor 
preliminare ale întrecerii echi
pelor masculine de floretă, la 
start aliniindu-se 19 formații, 
împărțite în șase grupe, 
rezultatele din turul I:
— cu Austria 8—4, cu 
slovacia 14—2, Austria ■ 
hoslovacia 9—7 (gr. I), U.R.S.S.
— 10—8 cu R.P. Chineză, 9—4 
cu Marea Britanic; Marea Bri- 
tanie — R.P. Chineză 9—7 (II); 
Franța — cu R.F.G. 13—3,' cu 
Japonia 9—4, Japonia — R.F.G.
8— 8 (60—58) (III); Polonia — 
Coreea de Sud 10—3, S.U.A. — 
Polonia 9—7, Corcea de Sud — 
S.U.A. 9—7 (IV); Ungaria — cu 
Egipt 11—2 și R.D.G. 9—5, 
R.D.G. — Egipt 13—3 (V); 
România — cu Mexic 13—3 și 
Liban 15—1, Cuba — cu Liban 
16—0, cu Mexic 15—1, cu Româ
nia 9—7 (VI). Deși liderul flo- 
retiștilor noștri, Petru Kuki, a

Iată 
Italia 

Ceho- 
- Ce-

inintrat în competiție doar 
meciul cu Cuba, formația noas
tră conducind cu 5—0, adversa
rii au remontat incredibil și au 
luat conducerea cu 7—5, pentru 
ca în ultimul asalt al partidei, 
la scorul de 8—7 pentru Cuba, 
pe planșă aflindu-se Oancea și 
Diaz. era suficientă o victorie 
românească, indiferent de scor, 
pentru a se cîștiga meciul la 
tușaveraj. Oancea a condus cu 
4—2, dar a pierdut cu 5—4!

în timp ce primele patru 
echipe (U.R.S.S., Italia, Franța, 
Polonia) au stat în primul tur 

' eliminatoriu, s-au disputat par
tidele: România — Austria 8—5 
(au evoluat, ca și în partida 
cu Cuba, Kuki, Ilusti, Roca, 
Oancea), Cuba — Marea Brita- 
nie 9—3. Ungaria — Japonia 

și R.D.G. — S.U.A. 8—7.9—2

Paul SLAVESCU

Așa cum anticipam. lupta 
pentru un loc ne podium în 
finala probei de trambulină 3 
m. care a avut loO ieri după-a- 
miază la bazinul de la Ștrandul 
tineretului, a fost deosebit de 
strinsă si pasionantă prin mu
tațiile permanente la conduce
rea plutonului. între favoriti. 
spectaculoasă prin evoluțiile de 
înaltă valoare tehnică si artisti
că a maioritătii celor 12 con- 
curenti.

După 
miercuri 
tura la 
(R. P. Chineză). Alexandr Port
nov Serghei Kuzmin (U.R.S.S.). 
Christopher Snode (Marea Bri
tanic). Randy Abelman (S.U.A.) 
cei care dovediseră o formă 
bună de concurs care se deta
șaseră prin execuții apreciate 
cu note mari de către arbitri. 
Se punea problema 
vreun out-sider va 
sură să răstoarne 
Dar aceasta nu s-a 
cei de mai sus 
si în întrecerile finale. Conform 
regulamentului, toți concurentii 
au executat cite 11 sărituri (5 
..impuse" si 6 ..libere"), fără să 
beneficieze de punctajul din zi
ua precedentă.

în urma primelor sărituri, 
campionul olimpic Al. Portnov 
se instalează la conducere, el 
executîndu-și programul cu o 
marc acuratetă tehnică, ’mpre- 
sionînd prin amplitudinea si fi
nețea execuțiilor. în imediată 
apropiere s-a aflat permanent 
colegul său de echipă. S. Kuz
min. care, de asemenea, a fost 
bine notat dc cei sânte arbitri, 
la un moment el trecînd chiar 
și la conducerea plutonului. O 
evoluție constant bună aveau 
Si Ch. Snodcr și Li Konghzeng, 

roteau pe pozițiile 
fără să amenințe 
si aurul".
venit ultimele trei 

AI. Portnov execută

preliminariile de 
își puseseră candida- 

medalii Li Konghzeng

doar dacă 
fi in mă- 

calculele. 
întîmplat. 

detasindu-se

care se... 
3—4. dar 
„argintul"

Dar. au 
sărituri...

un dublu salt si 
turnat în echer, 
primește 76.50 d 
notă din concurs Dină în acel 
moment, lăsînd impresia că ni
mic nu-i poate bara drumul 
spre titlu. Principalul său con
tracandidat. S Kuzmin, nu ce
dează si în urma unui dublu 
salt si jumătate înapoi în echer 
preia conducerea dună seria a 
IX-a profitînd de ușoara ezita
re a lui Portnov în această fa
ză a întrecerii. Campionul o- 
limpic se revanșează (dublu 
salt si jumătate cu un șurub) 
si înaintea ultimei sărituri tre
ce. din nou. oe primul loc. cu 
un avans de 2.58 p. Un avan
taj care s-a dovedit a fi. în 
cele din urmă, fragil, pentru 
că S. Kuzmin execută un salt 
Si jumătate răsturnat cu două 
Șuruburi si jumătate, pentru 
care primește 76,56 p în timp 
ce Portnov, pentru aceeași să
ritură. obține doar 72,21 p ceea 
ce îi permite lui Serghei Kuz
min să obțină o mult aplaudată 
victorie și firește, titlu de 
campion mondial universitar.

Si în lupta pentru medalia de 
bronz decisive au fost ultimele 
sărituri. Cedind psihic Ch. 
Snode. situat pe locul 3 înain
tea seriei a X-a. n-a reușit 
să-si mențină poziția, coborind 
două locuri. în timp ce Li 
Konghzeng. aflat ..în plasă", a 
profitat de inexactitățile aces
tuia reușind să obțină un loc 
pe podium.

REZULTATE TEHNICE : 1.
S. Kuzmin 648.45 p. 2. AI. Port
nov 646,68 p. 3. Li Konghzeng 
618,84 p. 4. R. Abelman 610,35 
P. 5. Ch. Snode 598,47 p. 6. 
P. Ruiz (Cuba) 580,38 p.

Astăzi este zi de odihnă în
trecerile urmînd să se reia sîm- 
bătă (orele 10 și 17) cu proba 
de platformă fete.

Emanuel FÂNTÂNEANU 
Modesto FERRARINI

iumătate răs- 
nentru care 
cea mai mare

CARMEN BUNACIU, MEDALIE DE AUR 
LA 200 m SPATE

(Urmare din pag. 1)

băieților, finală în care s-a 
calificat și reprezentantul nos
tru Mihai Mandache (2:08,66, al 
4-lea timp in serii), sovieticul 
Serghei Zabolotiiov a luat un 
start foarte rapid, conducînd 
detașat pînă la 150 m. Pe ul
tima parte, brazilianul Madru- 
ga a avut un finiș impresio
nant și numai opt sutimi de 
secundă i-au lipsit pentru a 
învinge. Mandache a concurat 
mai slab și a ocupat locul 7.

Conform așteptărilor, sprin
terii din S.U.A. s-au impus 
net, obținind succese clare la 
100 m liber. Jill Sterkel, la 20 
de ani, originară din Holly
wood, a parcurs distanța in 
57,17, fiind puternic aplaudată 
pentru craulul ei viguros 
eficace. Și coechipierul ei 
Kirchner (23 ani), student 
Austin (Texas), s-a impus 
dificultate (51,39) în cea

rapidă finală a zilei. Cu e în
toarcere excelentă, Kris s-a 
detașat pe a doua porțiune, lă- 
sînd o deosebită impresie prin 
ușurința în mișcare. Pe locul 
secund, surprinzător, tînărul 
craulist sovietic Serghei Kra- 
siuk (51,36), în timp ce Jerry 
Spencer (SUA), al doilea favo
rit, nu a sosit decît al 4-lea, 
fiind devansat și de brazilianul 
Fernandez (52,06).

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN, seria A : Spania — Irak 3—0 (6, 11, 1) ; scria B : 

Egipt — Iordania 3—0 (1„ 1, 0), Coreea de Sud — R.P. Chineză 
3—1 (10, 17, —4, 11) ; seria C : Cuba — Sudan 3—0 (0, 0, 2) ; seria 
D ; Polonia — Siria 3—0 (10, 4, 1), Japonia — Grecia 3—0 (3, 8, 
6) ; seria E : Italia — Belgia 3—0 (11, 6, 12) ; seria F : Mexic — 
Franța 3—2 (12, 12, —10, —12, 10), U.R.S.S. — Congo 3—0 (1, 4, 
3) ; seria G : Canada — Turcia 3—0 (3, 11, 4) ; scria H : S.U.A. — 
Olanda 3—1 (12, —5, 12, 9).

FEMININ, seria A : România — Belgia 3—0 (5, 3, 3) ; seria D : 
Brazilia — Spania 3—0 (8, 1, 8). In celelalte serii preliminare jo
curile s-au încheiat miercuri. Astăzi, primele întîlniri în cadrul 
turneelor semifinale în competiția masculină. în 
este zl de pauză.

CLASAMENTELE
MASCULIN, A : 1. ROMANIA 6 p 

P ; 4. Liban 3 p ; B : 1. Corcea de 
5 p ; 3. Egipt 4 p ; 4. Iordania 3 p 
hoslovacia 3 p ; 3. Sudan 2 p ; D : . . .
5 p ; 3. Grecia 4 p ; 4.Siria 3 p ; E : 1. Italia 4 p ; 2. Bulgaria
3 p ; 3. Belgia 2 p ; F : 1. U.R.S.S. 8 p ; 2. Mexic 5 p ; 3. Franța
4 p ; 4. Congo 3 p ; G : 1. Canada 4 p ; 2. Turcia 3 p ; 3. Ve
nezuela 2 p ; H : 1. S.U.A. 4 p ; 2. Olanda 3 p ; 3. Libia 2 p.
Prima clasată In fiecare serie s-a calificat în turneele semifi
nale pentru locurile 1—8, secundele în serii vor juca pentru lo
curile 9—16 etc.

FEMININ, A : 1. R.P. Chineză 4 p ; 2. ROMANIA 3 p ; 3. Bel
gia 2 p ; B : 1. Japonia 8 p ; 2. Bulgaria 5 p ; 3. Canada 4 p ;
4. Liban 3 p ; C : 1. Cuba 8 p ; 2. Mexic 5 p ; 3. Elveția 4 p ;
4. Turcia 3 p ; D : 1. Brazilia 6 p ; 2. S.U.A. 5 p ; 3. Danemarca
4 p ; 4. Spania 3 p. Primele două clasate s-au calificat pentru
turneele semifinale ale locurilor 1—8.

SERIILOR
; 2. Spania 5 
Sud 6 p ; 2.
; C : 1. Cuba . , 

_ , 1. Japonia 6 p ; 2. Polonia
; 4.Siria 3 p ; E : 1. Italia 4 p ; 
F ! 1. U.R.S.S. 8 p ; 2. Mexic 5 p; a - ------ - - - -

1. S.U.A. 4 p ;

tonului fruntaș feminin vor 
avea următoarea alcătuire: 
GRUPA I — R.P. Chineză, 
Bulgaria, Cuba, S.U.A.; GRU
PA A Il-a — România, Japo
nia, Mexic, Brazilia. întreceri
le în aceste grupe 
încep mîine.

Ultimele meciuri 
seriile preliminare 
au fost programate tot ieri In 
sălile Dinamo și Agronomia, 
pretendentele la calificare în 
turneele semifinale ale locuri
lor 1—8 angajîndu-se în dis
pute extrem de echilibrate și 
de bună valoare în plan tehnic 
și spectacular. Echipa S.U.A. a 
tranșat în favoarea sa locul J 
în seria H în fața celei a Olan
dei pe care a întrecut-o în pa
tru seturi, dar victoria a stat 
sub semnul întrebării pînă în

semifinale

decisive din 
masculine

cea feminină

p ; 3. Irak 4 
R.P. Chineză
4 p ; 2. ce-

ultima clipă. în sala Floreasca, 
echipa Italiei a îndeplinit pro
nosticurile, trecînd — cu ușu
rință și fără a se angaja 
nivelul posibilităților reale 
de reprezentativa Belgiei și 
cupînd în final primul loc 
seria E. Conform sistemului 
desfășurare, grupele semifina
le masculine au următoarea 
alcătuire: GRUPA I: România, 
Japonia, Italia, S.U.A.; GRU
PA A Il-a: Coreea de Sud, 
Cuba, U.R.S.S., Canada.

Turneele semifinale masculi
ne încep astăzi în sălile Flo
reasca, Agronomia, Dinamo și 
Olimpia. Echipa țării noastre 
întîlnește pe cea a S.U.A.

Aurelian BREBEANU 
Sever NORAN 

Mihail VESA

la

o- 
in 
de

Carmen Bunaciu în drumul ei spre victorie și tin non record la 
200 m spate : 2:13,21, a 4-a performanță mondială din toate 

timpurile.
REZULTATE TEHNICE — eliminatorii. 200 m spate (f) — seria I : 

1. Daphne Demuth (Olanda) 2:22,84 ; 2. Kimberly Carlisle (S.U.A.) 
2:25,41 ; 3. Lise Dixon (Canada) 2:26,92 ; 4. Valerie White (Can.) 
2:27,03 ; scria a H-a : 1. Carmen Bunaciu (România) 2 :19,38 ; 2. Sue 
Walsh (S.U.A.) 2:22,50 ; 3. Irina Orliuk (U.R.S.S.) 2:24,98 ; 4. Luciela 
Mlhăilescu (România) 2:25,90 ; 200 m spate (b) — seria 1:1. Vladimir 
Dolgov (U.R.S.S.) 2:09,62 ; 2. Robert Rudolf (Ung.) 2:14,12 ; seria a Il-a :
1. Djan Madruga (Brazilia) 2:07,34 ; 2. Ilidetoshl Takahashi (Jap.) 
2:08,23 ; scria a IH-a : 1. Zbigniew Januskiewîcz (Polonia) 2:09,05 ; 2. 
Jamie Fowler (S.U.A.) 2:09,67 ; 3. Josef Kuf (Ceh.) 2:10,38 ; seria a 
IV-a : 1. serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 2:06,45 ; 2. Mihai Mandache 
(România) 2:08,66 ; 1500 m liber — seria I : 1. Monte Browri (S.U.A.) 
15:57,61 ; 2. Marcelo Juca (Braz.) 15:58,64 ; 3. Eugene Gyorfi (Can.) 
16:07,13; 4. Serghei Kalașnikov (U.R.S.S.) 16:41,27; scria a H-a: 1. 
Aleksandr Caev (U.R.S.S.) 15:55,80 ; 2. Robert Baylis (Can.) 16:06,56 ;
3, Hiroki Kaneko (Jap.) 16:12,48 ; 4. Tizoc Guemez (Mexic) 16:16,42 ; 
4X200 m liber — seria I : 1. Brazilia 7:44,54 ; 2. Canada 7:49,19 ; 3. Ce
hoslovacia 7:54,81 ; 4. Bulgaria 7:55,94 ; scria a II-a : 1. U.R.S.S. 7:36,90 
R.M.U. ; 2. S.U.A. 7:47,62 ; 3. Japonia 7:52,20 ; 4. România 8:02,11 (re
cord).

FINALE — 100 m liber (f) : 1. JILL STERKEL (S.U.A.) 57,17 R.M.U. ;
2. Barbara Major (S.U.A.) 58,28 ; 3. Olga Klevakina (U.R.S.S.) 58,65 ;
4. Kelly Neuber (Can.) 59,38 ; 5. Carole Amoric (Franța) 59,51 ; 6. Ra-
dosveta Cinkova (Bulg.) 60,05 ; 7. Olga Eliseeva (U.R.S.S.) 60,06 ; 8. Ka
terina Mackova (Ceh.) 60,72 ; 100 m liber (b) : 1. KRIS KIRCHNER 
(S.U.A.) 51,39 R.M.U. ; 2. Serghei Krasiuk (U.R.S.S.) 51,86 ; 3. Jorge 
Fernandez (Braz.) 52,06 ; 4. Jerry Spencer (S.U.A.) 52,17 ; 5. Iuri Pri
sekin (U.R.S.S.) 52,38 ; 8. Vico Kohlat (R.F.G.) 53,63 ; 7. Per Magnusson 
(Suedia) 53,71 ; 8. Graeme Brewer (Australia) 53,73 ; 200 m spate (f) : 
1. CARMEN BUNACIU (România) 2:13,21 R.M.U., record național (v. 
rec. 2:13,26; 2. Kimberly Carlisle (S.U.A.) 2:19,02; 3. Sue Walsh
(S.U.A.) 2:19,11 ; 4. Irina Orliuk (U.R.S.S.) 2:19,92 ; 5. Dephne Demuth 
(Ol.) 2:22,14 ; 8. Lisa Dixon (Can.) 2:24,26 ; 7. Lucida Mibăilescu (Ro
mânia) 2:26,17 ; 8. Valerie Whyte (Can.) 2:29,92 ; 200 m spate (b) : 1. 
SERGHEI ZABOLOTNOV (U.R.S.S.) 2:03,63 R.M.U. ; 2. Djan Madruga 
(Braz.) 2:03,73 ; 3. Zbigniew Januskiewicz (Pol.) 2:05,37 ; 4. Hidetoshi 
Takahashi (Jap.) 2:07,06 ; 5. Jamie Fowler (S.U.A.) 2:09,10 ; 6. Josei 
Kuf (Ceh.) 2:09,40 ; 7. Mihai Mandache (România) 2:10,12.

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



SEMIFINALELE

în prima zi a Balcaniadei de judo

M. TOMA Șl M. CIOC PE LOCUL 2

ECHIPELE DE BASCHET 
VIZEAZĂ

După dispute interesante, u- 
nele de mare atracție, întrece
rile de baschet din cadrul se
riilor preliminare s-au încheiat 
și urmează ca, după ziua de 
odihnă de ieri, ele să fie re
luate astăzi prin meciurile pe 
grupe valorice. Spre cinstea 
lor, ambele selecționate ale 
României au avui capacitatea 
de a-și indepiini prima treap
tă a obiectivului ; calificarea 
în grupele valorice 1—8, adică 
cele de elită, alături de cele 
mai reprezentative echipe ale 
baschetului mondial, dintre 
care nu lipsesc U.R.S S , S.U.A., 
Iugoslavia, ocupante - 
gulă — ale locurilor 
la Jocurile Olimpice, 
natele mondiale și 
Mondiale Universitare.
fete, prezența în plutonul frun
taș nu este o premieră. In 
schimb, 0 premieră ar fi obți
nerea calificării în semifinala 
pentru locurile 1—4. ceea ce 
ar constitui cea mai bună per
formanță din istoria de pînă 
acum a baschetului feminin 
din țara noastră. în acest sens, 
partida de astăzi, pe care o 
susține în compania redutabi
lei echipe a Ungariei, poate fi 
hotărîtoare, în caz de victorie 
lotul român avînd asigurat 
(teoretic) locul 2 în serie, lo
cul 4 In clasamentul general 
final și dreptul de a candida 
la o poziție ’ superioară.

Pentru reprezentativa mascu- 
a țării noastre, promo-

— ile re- 
ir.edaliate 

campio- 
Jocurile 
Pentru

varea în grupa celor mai va
loroase formații ale întrecerii 
este o premieră absolută. Nici
odată, în cei peste 50 de ani 
de cind se practică baschetul 
la noi, baschetbaliștii vreunei 
reprezentative romane nu au 
reușit să ajungă îatr-un stadiu 
atit de avansat la o competiție 
de talie mondială, cum 
Universiada (cea mai 
performantă anterioară : 
9 la J.M.U. din 1961, de 
Sofia). Desigur, 
pînă acum este 
dar sperăm că el nu a 
decît un prim pas spre reali
zarea unei performanțe și mai 
bune pe care — sintem con
vinși — baschetbaliștii noștri 
sînt capabili să o realizeze. De
ocamdată, să notăm că astăzi 
ei au o misiune foarte difi
cilă în fața puternicei selec
ționate a Iugoslaviei care, 
chiar dacă nu este alcătuită 
din „stelele" baschetului din 
țara vecină, reprezintă o forță. • 
Victoriile la scor, obținute în 
seria preliminară, demonstrează 
acest lucru.

Componența grupelor valori
ce : MASCULIN 1-8 : SERIA 
„A“ (în ordinea stabilită cu 
prilejul ședinței tehnice) : 
România. Brazilia. Cuba, Iugo
slavia ; SERIA „B“ : S.U.A.,
Mexic, U.R.S.S1., Canada ; 9—16 
SERIA „A" : AngLa, R. P. 
Chineza, Finlanda, Coasta de 
Fildeș ; SERIA „3“ : Turcia, 
Polonia, Japonia ; 17—23. SE-

este
bună 
locul 

la 
.rezultatul de 

îmbucurător, 
fost

RIA „A“ : Olanda. Congo, So
malia, Belgia ; GRUPA “ 
Grecia, Egipt, ~ ' 
SERIA „A“ : 
Irak; SERIA 
Nigeria, Iordania.

Feminin (redăm seriile sub 
formă de clasamente, deoarece 
rezultatele din seriile prelimi
nare contează în 
valorice) : 
1—8, SERIA
1. România
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. Iugoslavia 
SERIA „B“
1. Canada
2. S.U.A.
3. R. P. Chineză
4. Cehoslovacia

Grupa valorică 
formată din : seria 
xic, Spania, Cuba, Franța ; se
ria „B“ : Finlanda. Polonia, 
Bulgaria Senegal, Egipt.

După disputarea partidelor 
din grupele valorice, vor avea 
loc jocurile semifinale după 
sistemul „în cruciș11 (locul 1 
din seria ,,A“ cu locui 2 din 
seria „B“, locul 2 
cu locul 1 din 
ș.a.m.d.). Apoi 
își vor disputa 
(locurile 1 și 2 
final), învinsele 
pentru locurile 
sistem va fi 
stabilirea clasamentului 
general al competiției.

Dumitru STĂNCULESCU

Liban ;
Lib.a, 

„B“ ;

„B“ : 
24—29, 
Sudan, 

Senegal,

aceste grupe

I

I
„A-

1
1
1
1

I
1 
1 
o 
o

0 
0
1
1

92—63
99—71
71—99
63—92

2
2
1
0

I
1
1
1
1

0 
0
1
1

75— 64
76— 74
74—76
64—75

1
1
o 
o
9—17

„A." :

din seria „A“ 
seria „B" 

învingătoarele 
finala mare 

în clasamentul 
<te vor întrece 
3—4. Același

aplicat pină la 
final

NADIA COMĂNECI Șl EMILIA EBERLE 
AU DAT STRĂLUCIRE ULTIMEI GALE

(Urmare din pag. I)

rat al valorii ridicate a școlii 
gimnastice feminine românești. 
Nadia Comăneci. cu medalii de 
aur 
fost .
trei în total, a fost fără îndo
ială
riile 
plus 
data _____  . _ ___
parcă de partea ei, pentru că 
în finala de la sol, în care a 
obținut 9,90, la capătul unui 
exercițiu care a ridicat pur și 
simplu spectatorii în picioare, 
Nadia a fost ultima concurentă 
a întrecerii, ei, celei mai bune 
sportive a competiției, revenin- 
du-i onoarea de a încheia stră
lucitorul recital al gimnasticii 
studențești mondiale.

Emilia Eberle, dublă meda
liată cu aur (la paralele și bîr- 
nă) ne a dovedit tuturor că a 
revenit în forma care a consa
crat-o la Fort Worth, in 1979, 
mâi ales la birnă oferindu-ne 
un exercițiu in care a fost pur 
și simplu uimitoare. Medalii 
de argint au cucerit Rodica 
Dunca la sol și Dumitrița Tur
ner la birnă, aceasta din urmă 
medaliată cu bronz și la să
rituri.

Prima finală a fost cea a să
ritoarelor, care a confirmat in 
cea mai mare măsură rezulta
tele din prima zi. Cele mai 
ne concurente au fost din 
Nadia Comăneci și Stela 
harova, aceasta din urmă 
un 9,90 și un 9,80) reușind 
egaleze pe Nadia, care a adău
gat notei maxime din prima zi 
un 9,80 și un 9,70. Deci, proba 
se încheie cu un dublu succes 
al acestor două mari gimnaste, 
medalia de bronz revenind 
campioanei mondiale de la 
Fort Worth, Dumitrița Turner.

La paralele, din nou două 
favorite, care intră în concurs 
cu aceeași notă: 9,90; ele sînt 
Nadia Comăneci și Emilia Eber
le. Deși dezavantajată de tra
gerea la sorți, fiind deschiză
toare de concurs, Emilia Eber
le pare hotărîtă să-și valorifi
ce șansa de a cuceri. medalia 
de aur. Ea dansează pur și 

^simplu printre cele două bare 
paralele, lucrează cu amplitu
dine și precizie, ritmul execu
ției este impresionant, iar ate
rizarea perfectă. Nota 9,85 pare 
să nu reflecte îndeajuns valoa
rea exercițiului. Ea se insta
lează astfel, chiar din start, în 
.fruntea clasamentului și nu va 
mai putea fi întrecută de nici 
una dintre celelalte finaliste, 
u. ■y.'M

în toate probele în care a 
prezentă în finale, deci
eroina concursului, victo- 
ei impunînd-o o dată în 
ca o gimnastă-unicat. De 
aceasta și sorții au fost

bu- 
nou 
Za- 
(cu 
s-o

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

Sportul

Doar egalată de Nadia Comă- 
neci. Astfel că, din nou, orga
nizatorii acordă două medalii 
de aur. Pe poziția a treia se 
clasează cea mai bună gimnas
tă chineză, Zhu Zheng.

Bîrna, numită și „punte a 
suspinelor", a fost, de data a- 
ceasta, un adevărat triumf pen
tru gimnastele românce. Mai 
întîi. Emilia Eberle, apoi Du- 
mitrifa Turner au avut execu
ții de o uimitoare siguranță și 
precizie, săriturile și salturile 
lor au fost executate perfect, 
astfel că ambele au fost răs
plătite cu cele mai mari note 
ale probei: Emilia 9,90, Dumi- 
trița 9,85. într-un clasament al 
celor mai bune execuții ale zi
lei, „bîrna11 Emiliei s-ar situa, 
cu siguranță, pe primul loc!

Solul, ca de obicei, încheie 
concursul. Rodica Dunca, una 
din favorite, urcă prima pe po
diumul de concurs. In ritmul 
unei melodii antrenante, ea 
execută torente de mișcări a- 
crobatice cu mare precizie și 
încheie în triumf: 9,85. Exerci
ții foarte grele, cu compoziții 
originale, au prezentat, de ase
menea, Stela Zaharova și Ma
ria Filatova, dar ambele au de
pășit spațiul covorului, fiind 
depunctate. Nadia Comaneci a 
încheiat magistral concursul cu 
un exercițiu de mare valoare 
tehnică și spectaculară, pe care 
multipla noastră campioană l-a

Și
Deși 

ovațiilor 
brigada 

o

prezentat cu binecunoscuta 
inegalabila ei măiestrie, 
nu a dat satisfacție 
sălii („ze-ce. ze-ce!). __
i-a acordat, totuși, Nadiei 
notă foarte ridicată: 9,90.

tehnice ale finâ-

NADIA 
STELA

COMANECI 
ZAHAROVA

Rezultatele
lelor :

Sărituri : 1.
(România) și
(U.R.S.S.) 19,750, campioane mon
diale universitare ; 3. Dumitrița 
Turner (România) 19,500 ; 4. Zhu 
Zheng (R. P. Chineză) 19,450, 5. 
Li Cui Ling (R. P. Chineză) 
19,425 ; 6. Elena Polevala
(U.R.S.S) 19,375 : 7. Laura Borto- 
lase (Italia) 19,225, 8. Khifumi I- 
kejiri (Japonia) 18,425.

Paralele : 1. NADIA COMA
NECI și EMILIA EBERLE (Ro
mânia) 19,75 campioane mon
diale universitare ; 3. Zhu Zheng 
19,60 ; 4. Zaharova 19,30 " "
ria Filatova (U.R.S.S.) 
Yayoi Kano (Japonia) 
Tang Xiao Li (R. P. 
19,10 ; 8. Bortolase 19,05.

Birnă : 1. EBERLE 19,70, cam
pioană mondială universitară, ' 2. 
Turner 19,60 ; 3. Zaharova 19,50 ; 
4. Zhu Zheng 19,35 ; 5.
19,10 ; 6. Linn McDonnell 
18,75 ; 7. Bortolase 18,65 ; 
Ayotta (S.U.A.) 18,65.

Sol : 1.
19,90, campioană 
nlversitară ; 2.
(România) 19,75 ;
19,70 ; 4. Filatova 19,50 ; 5. Yayoi 
Kano 19,20 ; 6. Ayotte 19,15 ; 7. 
Tania’ Glez (Cuba) 18,85 ; 8.
Sharon Shapiro r (S.U.A.) 18,75.

1.

1.

; 5. Ma- 
19,25 ; 6. 
19,15 ; 7. 
Chineză)

Filatova 
(S.U.A.) 
8. Mary

NADIA COMANECI 
mondială 
Rodica Dunca

3. Zaharova

u-

REZUL TA TELE ÎNTRECERIL OR 
MASCULINE

După cum am mai subliniat, 
finalele pe aparate ale concursu
lui masculin de gimnastică din 
cadrul celei de-a Xl-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare 
s-au situat la un înalt nivel teh
nic, gimnaștii din R.P, Chineză, 
România, U.R.S.S. și Japonia a- 
vînd exerciții competitive la cea 
mai ridicată cotă internațională. 
Dacă aruncăm o privire pe tabe
lul medaliaților pe aparate, con
statăm că sportivii din R.P. Chi
neză au cucerit 5 titluri, gim
naștii români 3, iar cite un titlu 
a revenit reprezentanților Uniu
nii Sovietice șl --------
năm că la cal 
fost desemnați 4 
iar la sol doi. 
glnt au cucerit 
R.P. Chineză (2),
U.R.S.S. (1), iar de bronz 
U.R.S.S. (4), România și R. P. 
Chineză (1).

Dealtfel,' iată rezultatele fina
lelor pe aparate :

Sol : 1. DAN ODORHEAN (Ro
mânia) și LI NING (R. P. Chi
neză) 19,55, campioni mondiali 
universitari ; 3. Iuri Korolev
(U.R;S.S.) și Li Yuejiu (R. P. Chi
neză) 19,45 ; 5. Emilian Nicula 
(România) 19,35 ; 6. Kioji Yama
waki (Joponla) 19,30 : 7. Artur 
Akopian (U.R.S.S.) 19,25 : 8.
Shinji Morisue (Japonia) 19,15.

p.
19,55, 

universitari ;

1. KURT szi-
LI XIAOPING 

Chineză), 
campioni 
5. Guc-

Japoniei. Mențio- 
cu minere 
medaliați cu 
Medalii de 

gimnaștii 
România 

de

au 
aur, 
ar- 
din 

și

Cal cu minere : 
LIER (România), 
șl LI NING (R. 
IURI KOROLEV 
mondiali
zoghy Gyorgy (Ungaria) 19,50 ; 6. 
Akopian 19,45 ; 7. Koji Sotomura 
(Japonia) 18,55 ; 8. Jean Cho
quette (Canada) 18.50.

Inele : 1. LI NING 19,50, cam
pion mondial universitar ; 2.
Akopian 19,45 ; 3. Nicula 19,30; 4. 
Romulus Bucuroiu (România) șl 
Yamawakl 19,15 ; 6. Felix -
(Cuba) 19,10 ; 7. Casimiro 
(Cuba) 18,70 ; 8. Aleksei
kin (U.R.S.S.) 17,90.

Sărituri : 1. LI YUEJIU _____
campion mondial universitar ; 2. 
Odorhean 19,475 ; 3. Korolev
19,425 ; 4. Sotomura 19,350, 5. Sua
rez șl Akopian 19,300 ; 7. Bucu
roiu 19,225 ; 8. Yamawaki 19,175.

Paralele : 1. SOTOMURA 19,50, 
campion mondial universitar ; ?. 
Li Yuejiu 19,45, 3. Korolev 19,35, 
4. Tihonkin 19,20, 5. Szilier 19,10, 
6. Yamawaki 18,95, 7. Li Xiaoping 
18,90, 8. Reinhard Dietze (R.F.G.) 
18.70.

Bară fixă : 1. NICULA 19,75, 
campion mondial universitar ; 2, 
Zhou Linin (R. P. Chineză) 19,55; 
3. Korolev 19,40 ; 4. Guczoghy
19,25 ; 5. Diego Lazarici (Italia) 

' 19,20, 6, Akopian și Morisue 19,10, 
8. Suarez 19,05.

6.

3. 1 
, 5.

Roche 
Suarez 
Tihon-

19,500,
2.

PERNIK, 23 (prin telefon). în 
sala Minlor din localitate au în
ceput joi Campionatele balcanice 
de judo, la care participă spor
tivi fruntași din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
In prima zl au avut loc întrece
rile la categoriile mari de greu
tate. O comportare meritorie au 
avut reprezentanții țării noastre 
Mihalache Toma (cat. mijlocie), 
Mihal Cioc (grea), clasați pe lo
cul 2, șl Mircea Frățică (seml- 
mijlocie) situat pe locul 3.

Iată cîteva amănunte. M. Toma 
i-a învins prin ippon, în ordine, 
pe T. Penev (Bulgaria), H. Kaia- 
pana (Turcia) și S. Lopatlci (Iu
goslavia), clasîndu-se pe primul 
loc în grupa sa. In semifinale, 
sportivul român a dispus la punc
te de D. Nedelcev (Bulgaria). In 
" * ' ’ . -*». Obadov,

clar la puncte, 
un avertisment 

nejustificat, fiind declarat 
- - - D.

ria), dar a pierdut în fața iugo
slavului Z. Kovaccvlei, cîștlgăto- 
rul categoriei. Pe locul 3 : D. Za
prianov (Bulgaria) și K. Kouru- 
gin (Turcia). M. Frățică, după o 

victorii 
G. Te-

finala cu iugoslavul S, 
deși a condus 
Toma a primit 
sever, _ ___ ____  ____
învins la puncte. Pe locul 3 :__
Nedelcev (Bulgaria) și S. Lopa> 
tici (Iugoslavia). M. Cioc are me
ritul de a-1 fi învins, la el acasă, 
pe vicecamplonul olimpic și eu
ropean, D. Zaprianov. EI l-a mai 
întrecut și pe E. Jckov (Bulga-

frumoasă suită de trei 
obținute prin ippon — la 
hei (Turcia), V. Hucibabici (Iu
goslavia) șl K. Gheorghiev (Bul- 
'garia) — a pierdut la puncte, tot 
în urma unui avertisment, par
tida cu M. Fabian (Iugoslavia), 
Clasamentul : 1. Gh. Petrov (Bul
garia), 2. M. Fabian (Iugoslavia), 
3. M. Frățică (România) șl K. 
Gheorghiev (Bulgaria). Semigreul 
Daniei Radu după ce l-a învins 
la puncte pe turcul E. Iylmaz s-a 
accidentat. Clasamentul : 1. J. 
Miranovicl (Iugoslavia), 2. D. Pe- 
trici (Iugoslavia), 3. T. Atanasov 
(Bulgaria) si N. Marianopoulos 
(Grecia). Competiția continuă.

Inccpind de azi, la baza
hipica din Craiova 

START IN CAMPIONATELE

In vederea C. E.
de tenis de masă (juniori) 

ROMÂNIA - POLONIA
IN MECIURI DE VERIFICARE

In cadrul pregătirilor pentru 
apropiatele Campionate europene 
(31 iulie — 9 august, Topolcany, 
Cehoslovacia), tinerii noștri ju
cători de tenis de masă vor 
susține în aceste zile la Odor- 
helu Secuiesc cîteva meciuri de 
verificare în compania echipelor 
Poloniei. Vor evolua, printre al
ții, Olga Nemeș, Maria Alboiu, 
Andrei Fejer, Eugen Florescu 
ș.a. Astăzi, programul va debuta 
printr-o întîlnire C.S.S. Odorheiu 
Secuiesc — Polonia, urmînd ca 
sîmbătă să se dispute partidele 
dintre formațiile (juniori, juni
oare, cădeți, cadete) ale Româ
niei și Poloniei, iar duminică un 
turneu individual cu participarea 
tuturor jucătorilor.

INTERNATIONALE DE CĂLĂRIE
Baza hipică din „Parcul po

porului4* din Craiova va fi, în- 
cepînd de astăzi, timp de trei 
zile, gazda Campionatelor® inter
naționale de călărie ale Româ
niei, concurs înscris în calenda
rul federației ’internaționale da 
specialitate. La start vor fi pre- 
zenți sportivi din Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia, Iugoslavia, 
Austria și România, mulți dintre 
ei cu rezultate bune în diverse 
competiții, ceea ce conferă ga
ranția unui spectacol sportiv de 
valoare.

Pentru călăreții noștri aceste 
întreceri reprezintă și un criteriu 
de verificare pentru Campiona
tele balcanice, care vor avea loc 
în septembrie, la Sofia. Vor 
concura, printre alții, Dumitru 
Velea, Ion Popa, Gioconda Pîn- 
zaru, Dania Popescu, Alexandru 
Bozan ș.a.

în program figurează numai 
probe de obstacole, reuniunile 
de astăzi și miine începlnd la 
ora 17, iar cea de duminică la 
ora 9.

Turneul internațional feminin de șah
I CINCI CONCURENTE IN CURSA PENTRU PRIMUL LOC
I
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Turneul internațional feminin 
de șah al României, care se des
fășoară în saloanele hotelului 
„Roman14 din Băile Herculane, 
promite un finiș foarte intere
sant. înaintea ultimelor runde 
continuă pasionanta cursă Me- 
lașvili — Mureșan, în urma că
rora, doar la o jumătate de 
punct, se află alte trei tinere 
jucătoare, care aspiră la primul 
loc: românca Pogorevici și po
lonezele Wise și Brustman. Lup
ta pentru întîietate se va da în
tre aceste cinci concurente, des
prinse de celelalte participante.

In runda a 7-a, jucătoarele 
din fruntea clasamentului au 
obținut victorii : Ionescu — Me- 
lașvili 0—1, Olărașu — Mureșan 
0—1, Perevoznic — Wise 0—1, Po
gorevici — Răducanu 1—0, 
Brustman — Olteanu 1—0. Grosh 
a înscris prima sa victorie în 
turneu, învingînd-o (cu negrele) 
pe Kantor. Așadar, nici o re
miză în runda a 7-a, ceea ce 
demonstrează ardoarea cu care 
se luptă în acest concurs. Par
tida Olteanu 
da a 6-a 
tate.

înaintea 
samentul 
Melașvîli ,_______ ,,
51/2, Pogorevici, Wise,

(ambele Polonia) 5, Ionescu 3 7?, 
Perevoznic, Kantor 3, Olteanu, 
Grosch (Ungaria) 2, Olărașu l’/2, 
Răducanu 1 punct.

Cu victoria din runda a 7-a, 
Marina Pogorevici a realizat 
„plus 3", avînd mari șanse de a 
obține a doua normă de maes- 
tră internațională. Pentru aceas
ta ea are nevoie de 2 puncte în 
ultimele 4 runde, scor realizabil 
ținînd seama că tînăra noastră 
jucătoare are un finiș, relativ, 
ușor urmînd să le înîtlnească pe 
Olărașu, Perevoznic, Ionescu șl 
Kantor. în disputa pentru pri
mul loc foarte importante se a- 
nunță partidele Melașvili — 
Brustman (runda a 9-a), Wise 
— Brustman (runda a 10-a) și 
Wise — Mureșan (ultima rundă).

A
LIA BOGDAN

CÎȘTIGAI TURNEU
Kantor, din run- 

s-a încheiat la egali-

ultimelor 4 runde cla
se prezintă astfel : 
(U.R.S.S.), Mureșan 

Brustman

VICTORIE ROMANEASCA
IN „CUPA PRIETENIA"
LA SĂRITURI IN APA

PHENIAN, 23 (Agcrpres). — La 
concursul de sărituri în apă 
„Cupa prietenia" pentru juniori, 
desfășurat în capitala Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
sportiva româncă Ileana Pirjol 
(în vîrstă de 13 ani) a ocupat lo
cul I la proba de platformă 10 
metri.

NAIINUIOWE
VARȘOVIA, 23 (Agcrpres). — 

Turneul internațional feminin de 
șah de la Nalenchowe (Polonia) 
s-a încheiat cu victoria maestre! 
românce Lia Bogdan, care a to
talizat 8 p din 11 posibile, în
scriind un succes de prestigiu în 
palmaresul șahului nostru. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bojena Sikora (Polonia) — 7 1/2 p. 
Rumiana Boiadjieva (Bulgaria) și 
Elisabeta Sosnomska (Polonia) — 

- * - Fanny
favo- 
locul 

rundă, 
Heem- 

și în 
Boiad- 

Kerestury.
desfășurat 
fost cîș- 
și David 

U.R.S.S.) 
de Nikola 
7 p.

DE LA

7 p. Maestra olandeză 
Heemskerk, una dintre 
ritele întrecerii, a ocupat 
șapte cu 5 p. In ultima 
Lia Bogdan a remizat cu 
skerk, rezultat consemnat 
partidele Radzikovska 
jieva, Modrova

Turneul masculin 
în aceeași localitate a 
tigat de Andrei Lukin 
Gedevanișvili (ambii 
cu cite 8 p, urmați 
Pidevskl (Bulgaria) —

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • în ziua a treia a 

turneului feminin ’ ’ “
rezervat echipelor de junioare au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Bulgaria
87—71 ; cehoslovacia — Italia 
60—58 ; Ungaria — România 77—56.

BOX • Italianul Salvatore Mel- 
luzzo și-a apărat cu succes cen
tura de campion al Europei la 
categoria pană. în gala care a 
avut loc la Marsala, Melluzzo 
l-a învins prin k.Q. tehnic în re
priza a 7-a pe salangerul Bău, 
francezul Laurent Grinbert.

CICLISM • Turul Portugaliei 
a continuat cu desfășurarea e- 
tapei a 4-a, Barreiro — Loures 
(141 km), care a fost cîștlgată de 
portughezul Jose Henriques cu 
timpul de 3h 58:86. în clasa
mentul general, conduce Ma- 

Inuel Zefetino (Portugalia), urmat 
la peste 8 minute de Fernandez 
(Portugalia).

TENIS •

de la Ruse

I
I
I
I

I

A început turneul

feminin de la Monte Carlo. 
mele rezultate înregistrate : 
sikova — Khode 6—2, 3—6, 
Hanika — Durr 6—2, 6—3 ; : 
dlikova — Wade 6—3, 6—1 ; 
ve 
cauza întunericului) • Rezultate 
din turneul de la Washington : 
Solomon — Fillol 6—4, 6—3 ; " ‘
— Prajoux 4—6, 6—3, 6—3 ; 
gel — Orantes 2—6, 6—3, 
Când — Bauer 5—7, 6—4, 
Ostoja — Delaney 6—2, 
Peccl — Winitski 4—6, 6—3, o—t, 
• Iată cîteva rezultate înregis
trate în concursul feminin de 
Ia Baastad : Sandin — Lindquist 
7—5, 6—3 ; Cassel — Whytcross 
6—3, 2—6, 6—3 ; Lee — Blaney 
6—0, 6—1. • în turneul mascu
lin de la Hilversum (Olanda) au 
fost înregistrate 
zultate : —
6—3, 6—4 ;
6—3. 2—6, 
Pattison 7—5, 7—6.

. Pri- 
Mar- 
8—6; 

Man- 
Wade 6—3, 6—1 ; sto- 

Anjach 6—1 (întrerupt din

Noah
Fa- 

7—5 ; 
7—5 ; 
6—4; 
6—4,

următoarele re- 
Borowlak — Milborts 

Stadler — Eberhard 
6—3 ; Gllkstein —



Marginalii la anul competițional 1980/198»

CAMPIONATUL SPERANȚELOR, ÎNTRE CERTITUDINILE 
PRIMEI EDIȚII Șl... SPERANȚELE URMĂTOARE

O Multe „flori", dar cîte vor da roade ? © Cițiva antrenori cu mare experiență - 
mereu tineri I © Patru categorii de deficiențe, tot atîtea subiecte de critică
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După o vastă acțiune de selecție:

IMPRESIILE, C0NS1ATĂRILE
Șl SPERANȚELE LIII M. RĂDULESCU...

Prima ediție a campionatu
lui speranțelor — provenit din 
divizia de iuniori — a fost cîs- 
tigată. cum se cunoaște.' de Di
namo București. Echipa pregă
tită de un tîngr antrenor în 
plină ascensiune. Constantin 
Frătilă. a învins greu după un 
pasionant duel cu favorita în
trecerii. Universitatea Craiova, 
un ..11“ format dintr-un grup 
de talente autentice, descoperite 
si instruite cu miga’ă si price
pere profesională de antrenorul 
Silviu Stănescu. Cum însă, 
despre pasionanta dispută Di
namo — Universitatea am mai 
scris, rindurile de fată le re
zervăm competiției în sine, as
pectelor evidențiate de ea pe 
parcursul celor 34 de etape la 
canito’ele plusuri si minusuri 
si ce anume s-ar mai putea 
întreprinde pentru ca viitoarea 
ediție să se desfășoare la un 
grad calitativ superior. Vom 
începe cum e firesc, cu păr
țile pozitive, subliniind. înainte 
de orice CE A DAT EA PRI
MEI DIVIZII. Ei bine, cantita
tiv. numărul iurătorilor care au 
debutat în anul comnetitional 
1980/81 în ,.A“ si care provin 
de la speranțe este de 46. Un 
număr corespunzător cu specifi
cul competiției.

E bine că. an de an. se des
chid. tot mai larg, porțile divi
zionarelor ..A" unor jucători 
noi. tineri. Antrenorii primului 
eșalon, probabil si pentru că 
unii dintre ei sînt destul de ti
neri. au devenit mai nutin con
servatori. aruneînd în focul 
disputelor forte proaspete iu- 
cători dornici de afirmare, care 
să nu facă rabat eforturilor Ia 
antrenamente si în meciuri.

Pregâtirile divizionarelor „A."

pentru noul campionat

F.C. CONSTANTA-BINE LA PRIMUL
„PUNCT DE CONTROL"

F. C. Constanța pregătește 
noul ei sezon în'Divizia „A“ la 
Cîmpulung Muscel, îi convine 
înălțimea moderată care nu 
mai necesită o prealabila adap
tare pentru niște oameni ve- 
niți de la altitudinea „0", îi 
convin liniștea, aerul curat, 
cele două terenuri excelent ga- 
zonate ale bazei sportive „Mus
celul". Cel de al 15-lea antre
nament, F. C. Constanța l-a 
transformat în primul meci de 
verificare. S-a deplasat la Rm. 
Vîlcea pentru a da replică 
„Chimiei", aflată pe teren pro
priu. Acolo, în fața a vreo o 
mie de spectatori (neașteptat 
de puțini pentru reîntîlnirea 
cu fotbalul. în noul sezon), 
F.C. Constanta a prezentat ur
mătoarea echipă : Costaș — 
Purcărea, Borali, Antonescu, 
Turcu (Caramalău) - Gache, 
Constantinescu (Constantin,
Drogeanu). Pctcu — Buduru. 
Mărculescu (Bătrineanu, Ștcfa- 
novici), Livciuc (I. Moldovan). 
Numele inedite ar fi Constan
tin. fost la I.M.U.M. Medgidia 
și Bătrineanu. fost la Unirea 
Eforie. Dacă îi mai adăugăm 
pe portarul Mîrzea, -enit de 
la Brazi, pe Nistor și Peniu, 
aflăm lotul promovatei F.C. 
Constanța. în fața Chimlei.de- 
ficitară în faza de apărare, 
care „a făcut marcaj *ă la 
gură cască-, cu atenția distri
buită la minge și nu la jucă
torul avut în primire", după 
cum se exprima Florin Che- 
ran. F. C. Constanța a învins 
cu 1—0. Autorul golului a fost 
Petcu, care în min. 75 a tri
mis în colțul lung al porții lui 
Constantin. Cum s-ar spune, 
un nas cu dreptul în pretențio
sul sezon 1981—82.

Ce a „spus" acest test vîl- 
cean antrenorului Emanoil Ha- 
șoti și consilierului său tehnic 
Petre Comănită 7 Că ședințele 
de pregătire anterioare au adus 
echma la capacitatea de efort, 
planificată cea care a permis, 
de fapt, formației să se impu

Cîteva exemple sînt edificatoa
re în această privință : Minea. 
Sertov. Balint — la Steaua. 
Rednic — la Corvinul. Arteni 
si Gh. Popa — la S.C. Bacău. 
Firănescu — la Universitatea 
Craiova Tătăran — la F. C. 
Baia Mare. Lasconi — ia Jiul, 
grupul celor de la F.C.M. Ga
lati. promovați mai mult pen
tru ,rodaî“. pentru cănătarea 
experienței necesare în vederea 
reoromovării la anul. E foarte 
greu de spus CÎTE DIN ACES
TE FLORI VOR DA ROADE 
oînă la urmă. Credem totuși 
— pentru că l-au argumentat 
de cîteva ori — în talentul lui 
Balint Rednic. Popa. Hanghiuc, 
Firănescu. Lasconi. SPRIJINIȚI 
ASA CUM TREBUIE. ADICA 
PERMANENT ATÎT DE AN
TRENORII LOR. CÎT SI DE 
CLUBURILE RESPECTIVE EI 
POT DEVENI JUCĂTORI DE 
BAZA ÎN PRIMUL NOSTRU 
EȘALON FOTBALISTIC.

Campionatul speranțelor a 
evidențiat si MUNCA SERIOA
SA a unor antrenori care de 
multă vreme nu luptă numai 
cu... echipele adverse, ci si cu 
multe deficiente de ordin ma
terial Silviu Stănescu n-a avut 
la Craiova — clubul campion 
în ultimii doi ani. clubul fa
nion al fotbalului nostru — 
NICI MACAR UN TEREN cu 
iarbă pentru antrenamentele 

operantelor ! Mari eforturi aU 
făcut si continuă să facă, re- 
mareîndu-se prin dîrzenie. prin 
tenacitate prin dorința de a 
căuta si lansa talente noi. an
trenorii Dumitru Chiriță. Leon- 
te Ianovschi. Dumitru Pătrascu, 
Traian Popa, toti patru mai... 
entuziaști decît multi dintre co- 

nă în repriza a doua, să con
struiască faze limpezi, să a- 
oară cu frecvență mulțumitoare 
la finalizare. Că „veteranul" 
Antonescu, la cei 37 de ani ai 
săi. a rămas stîlpul apărării, un 
„libero" cu același plasament 
excepțional, care nu pregetă 
să dubleze coechipierul aflat 
în dificultate, dirijor cu voca
ție al întregii apărări. A mai 
arătat această partidă o anu
mită lentoare în alergare, o 
tendință de îndulcire a pre
singului, precum și o stare de 
spirit favorabilă a jucătorilor, 
riecomplexați de noul statut de 
divizionari „A", mobilizați pu
ternic pentru un rezultat bun 
în acest „amical".

Impresii de moment. Dar în 
perspectivă 7 Să-i dăm cuvîn- 
tul antrenorului Hașoti, „Sîn- 
tem realiști, spune el. Avem 
un lot nu foarte tînăr, cu An
tonescu. Turcu. Constantinescu, 
Mărculescu. Peniu, Costaș, fot
baliști în preajma vîrstci de 
30 de ani sau trecu ți de ea. 
Rezervele sînt la distanță 
mare, valoric vorbind, de titu
lari. Maturitatea acestora din 
urmă le dictează insă să fie 
foarte serioși, angajați total 
la pregătire și în joc, chiar 
așa, fără să se știe concurați. 
Pentru a supraviețui în nrima 
divizie, obiectivul nostru pen
tru viitoarea ediție de cam
pionat, va trebui să surprin
dem adversarii cu combinații 
proprii, să anihilăm prin mar
caj individual individualitățile 
lor. care nc-ar putea copleși 
valoric dacă ar fi lăsate li
bere să se exprime".

Conform unui tic profesional, 
confruntăm înainte de a în
chide caietul de r.otițe lotul 
comunicat cu jucătorii pregătiți 
să se urce în autocar pentru 
a pleca spre un nou antrena
ment. de alergare pe coama 
unui deal. Nu iese unul la so
coteală Nicolae Nan, masorul 
cu fidelitate recora m fotbalul 
nostru. 14 ani lîngă același 
club, despre care Hașoti spune 

leeii lor mai tineri cu 15—20 
de ani ! 7

întrecerea speranțelor a ofe
rit însă si o paletă nedorită de 
deficiente, fiecare dintre aces
tea puțind forma subiect unui 
..punct oe i“ sau ..în ofsaid". 
Constantin Frătilă afirma, de 
exemplu, că „prea puține echi
pe au contat in lupta pentru 
locul I". Din lipsă de valori în 
formațiile aliniate. subliniem 
noi. Silviu Stănescu era foarte 
supărat — si-i dăm dreptate — 
că ..Ia Hunedoara, deși timpul 
era foarte, foarte frumos, am 
jucat pe un teren necorespun
zător fără spectatori,, fără ca
drul adecvat performantei". La 
Hunedoara, si Ia fel în alte 
orașe.

Jucători sancționați pentru di
verse abateri la echipa întîi 
pot evolua în meciurile speran
țelor ! 7 ! „Cum rămînc atunci 
cu caracterul educational al 
sancțiunilor dictate 7“ se în
treabă si... întreabă corect, bă
căuanul Dumitru Chirită.

în sfîrsit. în campionatul spe
ranțelor au ar.ărut si iucători 
care... demult nu mai sînt spe
ranțe. care au fost speranțe cu 
vreo zece ani în urmă ! 7 „Di
vorțurile" acestor iucători cu 
cluburile care-i' oblăduiesc de 
atîta vreme ar trebui să apară 
pe rol sau F.R.F. să se gîndeas- 
că si să propună... schimbarea 
denumirii competiției. Ceea ce 
n-ar fi de dorit. Pentru că 
schimbarea firmei ar fi calea 
cea mai ușoară de urmat. Greu 
e de găsit speranțele în care 
să... spere cu adevărat toti cei 
ce îndrăgesc fotbalul.

D. LAURENȚIU

„Veteranul" Antonescu, un 
adevărat fotbalist-model, revi
ne in Divizia „A“ cu echipa 

care l-a consacrat
că dacă ar lipsi o zi de lîngă 
echipă în acea zi s-ar simți 
fără mina dreaptă, ne ghicește 
gîndurile. „Lipsește Peniu, in
tervine el. A rămas la Con
stanța, să se refacă după o ru
pere musculară. Culmea, a a- 
lunecat pe scări la blocul lui. 
Are fibră scurtă, păcătoasă, 
se accidentează din te miri <■ 
Altminteri, jucător bun. Cre
deți că Vîlcea scăpa numai cu 
1—0, dacă juca și el

Ion CUPEN

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• JUCAȚI DIN VREME NU

MERELE PREFERATE ! • As
tăzi și mîine sînt ultimele zile 
pentru procurarea biletelor de 
participare la tragerea Loto 2 de 
duminică 26 iulie 1981 — prilej 
de noi cîștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante sume 
de bani. încercați și dv. șansa 
de a vă număra printre marii 
cîștigători la acest avantajos sis
tem de joc ! • Agențiile Loto- 
Pronosport continuă vînzarea bi
letelor pentru tragerea specială 
Pronoexpres — Universiada ’81 
de miercuri 29 iulie 1981. în ca
drul a șase extrageri în trei faze, 
totalizînd 38 de numere, partici- 
panților li se oferă șanse multi
ple de a obține autoturisme „Da
cia 1300“ și ,,Skoda 120 L“, mari 
cîștiguri în bani variabile și fixe, 
începînd cu cele de 50.000 lei, 
precum și excursii în U.R.S.S. 
sau R.D.G. Biletele de 25 de lei 
varianta au drept de participare 
la toate extragerile. Consultat! 
Drospectul acestei trageri deose
bit de avantajoase și jucați din 
vreme numerele preferate 1

© Antrenori care au absentat nemotivat ! © Fuga de 
posturile laterale • Marile deficiențe : jocul cu capul 
și tehnica în regim de viteză © La Bistrița, Brad și 
Gurghiu se vor stabiliza loturile pentru viitoarele com

petiții internaționale

în șapte centre din țară — 
Timișoara, Tg. Jiu, Brașov, 
Cluj-Napoca, Iași, Focșani și 
București — au fost efectuate, 
în ultimele zile, vaste trialuri 
pentru completarea loturilor de 
juniori U.E.F.A. ’82, ’83 și ’84. 
Ce impresii i-au produs ele lui 
Mircea Rădulescu, antrenorul 
echipei de iuniori 7 Ce consta
tări a făcut la terminarea ac
țiunii 7 Care sînt rezultatele 
lor 7 Iată tot atîtea întrebări la 
care răspunde meticulosul an- - 
trenor al reprezentativei de iu
niori.

— In cele mal multe centre 
selecțiile au fost bine organi
zate, atingîndu-și scopul. La 
Timișoara, Brașov și Cluj-Na- 
poca s-au desfășurat pe tere
nuri foarte bune, la Focșani și 
Iași, nu. N-am avut lîngă noi 
antrenorii din aceste centre, 
deși ar fi fost bine și nece
sar să fie. Doar Mihai Birzan 
și Nicolae Săbăslău ne-au spri
jinit. Antrenorii juniorilor con- 
vocați ar fi trebuit să vină 
să-și recomande jucătorii, să le 
susțină calitățile. Au preferat 
să absenteze. Păcat...

— Constatările 7
— Mai întii de toate trebuie 

spus că multi dintre cei con- 
vocați nu s-au prezentat la 
trialuri. Și consider că vor tre
bui să suporte consecințele. 
S-a observat o necorespunză
toare orientare pe posturi. De
ficitare sini cele laterale și cel 
de portar. Majoritatea juniori
lor preferă posturile centrale 
ale echipei, cu toate că unii au 
calități și pentru celelalte. Deși 
s-a constatat că mulți dintre 
ei sînt tari, puternici, bine clă
diți, grupul celor deficitari in 
jocul cu capul și Iți capitolul 
tehnică în regim de viteză este 
supărător de mare. Deprinde
rile tactice sînt, de asemenea, 
cam să'-ace. In sfirșit, o sur
priză plăcută a fost aceea că... 
răspindirea băieților cu sufi
ciente calități este uniformă pe 
întregul teritoriu al țării.

— Rezultatele 7
— Selecțiile s-au făcut nu

mai prin jocuri. Testările ade
vărate, cele fizice, tehnice, me-

ȘTIRI... ȘTIRI...
• „POLI" TIMIȘOARA a pro

pus ca meciurile cu Lokomotive 
Leipzig, din turul preliminar al 
„Cupei cupelor", să aibă loc în 
zilele de 19 august, la Timișoara, 
și 26 august, la Leipzig. Conduce
rea clubului din R. D. Germană 
a propus următoarele date : 26 
august, la Timișoara, și 2 sep
tembrie, la Leipzig. Dacă cele 
două cluburi nu vor ajunge la 
un acord, urmează ca datele ce
lor două partide să fie stabilite 
de către U.E.F.A.
• F.C. ARGEȘ ÎN BULGARIA. 

Ieri a plecat la Plovdiv echipa 
F.C. Argeș. Piteștenli vor parti
cipa, începînd de mîine, la un 
puternic turneu internațional ală
turi de formația gazdă, Trakia 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 17 IULIE 1981. Cat. 2 : 
4,75 a 18.765 lei ; cat. 3 : 31,25 a 
2.852 lei ; cat. 4 : 44,75 a 1.992 lei ; 
cat. 5 : 171,75 a 519 lei ; cat. 6 : 
269,25 a 331 lei ; cat. x : 1.912,25 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 
201.162 lei.

ORIUNDE Șl ORICIND 
JUCAȚI LA

TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
de astăzi, 24 iulie 1981, se tele
vizează în direct începînd de la 
ora 16,20.

dicale și psihologice le vom e- 
fectua în tabăra de la Bistrița, 
care cuprinde 70 juniori reți
nuți după triaturile despre care 
am vorbit. Dintre aceștia, cițiva 
par să întrunească destul de 
multe sufragii. Mă gîndesc la 
fundașul dreapta Lazăr și li- 
bero-ul Simion (F. C. Argeș), 
la mijlocașii Herlicika („Poli" 
Timișoara), Burkel (Minerul 
Lupeni) și Mihale (F. C. Con
stanța), înaintașii Waltz (Uni
rea Sinnicolau Mare) și T. Radu 
(C. S. Tirgoviște). Subliniez, a- 
cești jucători nu sînt certitu
dini, dar mi-ar place, aș vrea 
să confirme, in continuare, 
prima impresie bună pe care 
mi-au făcut-o la trialuri...

Iar prima ocazie li se va o- 
feri in tabăra de la Bistrița, 
unde se vor forma patru e- 
chipe, după care vor rămine 
numai două. Componența a- 
cestora — pe lingă testările in
dividuale — vor susține mai 
multe meciuri cu formații din 
zonă. Lotul rezultat din tabără 
se va prezenta, la începutul 
lunii viitoare, la startul „Tur
neului . Prietenia", din Ceho
slovacia, prima competiție de 
amploare a viitoarei selecțio
nate care va participa la pre
liminariile Campionatului eu
ropean I.

Tot in această vară se vor 
completa și loturile celorlalte 
două selecționate, U.E.F.A. 'S3 
(echipă înscrisă in Campiona
tul european II; adversare — 
Ungaria și U.R.S.S.) și U.E.F.A. 
‘84. Prima, în tabăra de la 
Brad, a doua la Gurghiu. $i, 
ca și in anii precedența, ul
tima echipă va participa, de 
la 1 august, la tradiționalul 
turneu de la Balaton, din Un
garia. Vor urma apoi Balcania
dele, dar acestea sînt prevă
zute să se desfășoare în prima 
lună a toamnei. Pînă atunci, 
prioritatea absolută o consti
tuie FORMAREA LOTURILOR, 
după trialuri severe, serioase, 
responsabile. Așa cum sperăm 
să fie cele de la Bistrița, Brad 
și Gurghiu...

L. DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...• •
Plovdiv, și de alte două invitate,’ 
Slavia Sofia și Sporting Lisabona.

O MECI INTERNAȚIONAL LA 
SCORNICEȘTI. Joi 30 iulie, divi
zionara „A" F.C. Olt va susține 
pe stadionul său din Scornicești 
(complet reamenajat) o partidă 
internațională în compania valo
roasei formații Panathinaikos din 
Atena, multiplă campioană a 
Greciei. Acest important joc de 
verificare a echipei antrenată de 
FI. Halagian și V. Dinuț consti
tuie, în același timp, și un pri
lej de reacomodare cu propriul 
stadion, unde își va disputa toate 
jocurile din viitorul campionat.
• CAMPIOANA LIBANULUI, 

ECHIPA ANSAR, și-a încheiat 
turneul pe care l-a efectuat, re
cent, în țara noastră. Ea a rea
lizat două jocuri egale (1—1 cu 
Oltul Sf. Gheorghe, 1—1 cu 
F.C.M. Brașov), o victorie (4—3 
cu Sportul Muncitoresc Caracal) 
și o înfrîngere (0—4) în fața cam
pioanei țării noastre, Universita
tea Craiova.
• F.C.M. BRAȘOV — STEAUA 

BUCUREȘTI 3—1 (1—0). Meci de 
verificare. Golurile au fost rea
lizate de Marinescu, Cramer, 
Ciobanu, respectiv Marcu. (C. 
GRUIA, corcsp.).
• „CUPA CONSTRUCTORILOR 

DE MAȘINI". La Oradea începe 
astăzi competiția fotbalistică do
tată cu ,,Cupa constructorilor de 
mașini", la care participă echi
pele F.C.M. Brașov, F.C.M. Re
șița, formația ungară Universitas 
Debrețin și înfrățirea Oradea. 
Astăzi, pe stadionul F.C. Bihor, 
se vor disputa partidele : de la 
ora 16 : F.C.M. Brașov — F.C.M. 
Reșița : de la ora 18 : înfrățirea 
— Universes. Următoarele me
ciuri vor avea loc sîmbătă după- 
amiază șl duminică dimineața.
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CAMPIONII MONDIALI UNIVERSITARI Al ZILEI
ATLETISM

Irina Baskakova (URSS) — 400 m
Stephanie Hightower (SUA) — 100 mg
Larry Cowling (SUA) — 110 mg
Armin Lemme (RDG) - disc
Maurizio Damilano (Italia)— 20 km marș
Konstantin Volkov (URSS) - prăjină

GIMNASTICĂ
Nadia Comaneci (România) și Stela Zaharova (URSS) - 

sărituri
Nadia Comănecî (România) și Emilia Eberle (România) — 

paralele inegale
Nadia Comăneci (România) - sol
Emilia Eberle (România) — birnă

ÎNOT
Carmen Bunaciu (România) - 200 m spate 
Serghei Zabolotnov (URSS) — 200 m spate 
Jill Sterkel (SUA) — 100 m liber
Kris Kirchner (SUA) - 100 m liber

LUPTE GRECO-ROMANE
Benur Pașaian (URSS) - categ. 52 kg
Ion Păun (România) - categ. 62 kg
Aleksandr Kudriavțev (URSS) - categ. 74 kg 
llie Matei (România) — categ. 90 kg
Victor Dolipschi (România) - categ. +100 kg

SĂRITURI IN APA
Serghei Kuzmin (URSS) - trambulină 3 m 

SCRIMA
Giovani Scalzo (Italia) - sabie

Atletismul menține ștacheta ridicatâ l

• Alți 6 campioni au primit medalii și aplauze • Palffy - argint, Pescaru și Zam
firache - bronz, 3 noi medalii ale atleților noștri • Astăzi au loc 4 finale, printre 

care discul femei și 3 000 m obstacole
A treia zi a concursului de atletism din cadrul Universiadei a 

programat șase finale, printre care cea mai așteptată a fost desi
gur cea de la săritura cu prăjina care a reunit un veritabil careu 
de ași: sovieticii Poliakov și Volkov, francezii Vigneron și Hou- 
vion, adică cei mai valoroși săritori din lume la această oră. 
Rezultatul disputei lor a fost concretizat printr-un nou record al 
competiției. Tot un nou record al J.M.U. a fost înregistrat și la 
aruncarea discului.

Atleții români au obținut trei noi medalii, una de argint prin 
Pal Palffy la 110 mg și două de bronz prin Ion Zamfirache la 
disc și Liodor Pescaru la 20 km marș.
COWLING - AUR Șl PALFFY 

- ARGINT LA 110 MG
O cursă excepțională — fi

nala probei de 110 m garduri 
care ne-a oferit satisfacția unei 
splendide reușite a concuren
tului nostru Pa, Palffy. atlet al 
Universității din Cluj-Napoca, 
care a încheiat admirabil evolu
ția în cel mai important con
curs de pînă acum al carierei 
sale. Reamintim că in serii el 
reușise 13,91 s. la numai o su
time de secundă de recordul 
national al lui Ion Oltean, 
centru ca în semifinale el să 
înregistreze cu 13,88 un nou re
cord al tării și să-și cucerească 
dreptul de a evolua în ultimul 
act al întrecerii.

în finală, de la bun început. 
Palffy s-a aflat in prim-planul 
cursei, fiind împreună cu 
Larry Cowling, evident, cei mai 
valoroși competitori la ora res
pectivă, americanul imnunîndu- 
se abia în finalul cursei. Cu a- 
cest prilej Pal Palffy (pregătit, 
de dr. Ion Arnăut. decanul de 
Vîrstă al antrenorilor noștri) a 
realizat o remarcabilă perfor
mantă : 13,73 s — nou record 
national, clasindu-se pe locul 2.

REZULTATE : 1. Larry Cowling 
(S.U.A.) 13,65 — campion mon
dial universitar ’81, 2. Pal Pallfy 
(România) 13,73 — nou record 
național, 3. Gheorghi Sabanov 
(U.R.S.S.) 13,82, 4. Tony Camp
bell (S.U.A.) 13,88. 5. Romuald
Giegiel (Polonia) 13,91, 6. Arto 
Bryggare (Finlanda) 13,94, 7. Da
nielle Fontechio (Italia) 14,06.
PRONOSTICURI CONFIRMATE

Alergătoarele sovietice, spe
cialiste în cursa turului de sta
dion. au obținut o victorie cla
ră. dominând net întrecerea si 
ocupînd astfel primele două 
locuri ale clasamentului. Re
prezentanta noastră. Elena Tă- 
rită. a pornit parcă ceva mai 
lent decit adversarele sale dar 
în urma unui efort susținut la 
ieșirea din turnanta a doua ea 
se găsea pe poziția a treia, lă- 
sînd impresia că ar putea cîsti- 
ea medalia de bronz. Efortul 
violent ne care l-a depus a 
costat-o. însă, si oe la jumăta
tea ultimei linii drepte ea s-a 
«blocat1* pur și simplu, a înce
put realmente să bată oașul pe 
loc si a fost întrecută de ce
lelalte concurente, clasîndu-se 
în final pe locul 7.

REZULTATE : 1. Irina Baska
kova (U.R.S.S.) 51,45 — campioană 
mondială universitară ’81, 2. Na- 
dejda Lianina (U.R.S.S.) 51,56, 3. 
Sophie Malbranque (Franța) 52,52,
4. Judit Forgacs (Ungaria) 52,61,
5. Delisa Walton (S.U.A.) 52,97, 6. 
Maria Tania Miranda (Brazilia) 
53,19, 7. Elena Tărîță (România) 
53,53, 8. Marie-Christlne Champe- 
nols (Franța) 53,53.

VICTORIE DIN... START I
Cursa finală la 100 m gar

duri s-a decis chiar din start; 
hurdlera americană Stephanie 
Hightower, avînd o plecare per
fectă. s-a detașat de adversare

le sale Si a rezistat cu brio a- 
tacului dezlănțuit al acestora 
de-a lungul întregii linii drep
te. Victoria sa a fost indiscuta
bilă.

REZULTATE : 1. Stephanie
Hightower (S.U.A.) 13,03 — cam
pioană mondială universitară ’81,
2. Mara Kemenețki (U.R.S.S.) 
13,13, 3. Elzbieta Rabsztyn (Po
lonia) 13,31, 4. Natalia Petrova 
(U.R.S.S.) 13,33, 5. Midiile Char- 
donnet (Franța) 13,46, 6. Benita 
Fitzgerald (S.U.A.) 13,47, 7. Lau
rence Elloy (Franța) 13,54, 8. Do
ris Baum (R.F.G.) 13,81.

Alergătoarele sovietice pe pri
mele două locuri In cursa de

400 m
„BRONZUL" LUI ZAMFIRACHE
în prima aruncare din con

curs. discobolul nostru Ion 
Zamfirache a reușit o perfor
mantă bună — 63,40 m. cu 
care s-a instalat la conducere, 
înaintea principalilor săi ad
versari. cei doi reprezentanți ai 
R. D. Germane. în a 2-a încer
care însă Wolfgang Warne- 

Americanul Larry Cowling cîștigă finala la 110 mg in care reprezentantul nostru Pal Palffy obți
ne un valoros record (13,73) și o medalie de argint

miindc a aruncat cu 14 cm mai 
mult, preluînd șefia concursu
lui. dar iată că mai apoi. în a 
3-a aruncare. Armin Lemme a 
lansat discul cu multă forță si 
îndemînare si acesta a aterizat 
la 65,90 m. rezultat cu care a 
câștigat întrecerea si a stabilit 
un nou record mondial univer
sitar.

Remarcabilă e performanta 
lui Zamfirache (antrenor Ion 
Benga) care realizează astfel 
cea mai valoroasă comportare 
a sa într-o competiție interna
țională de anvergură.

REZULTATE : 1. Armin Lemme 
(R.D. Germană) 65,90 m — cam
pion mondial universitar ’81, re
cord al J.M.U., 2. Wolfgang War- 
nemiinde (R.D. Germană) 63,54 
m, 3. Ion Zamfirache (România) 
63,40 m, 4. Dmitri Kovțun 
(U.R.S.S.) 61,92 m, 5. Ghiorghl
Kolnocenko (U.R.S.S.) 61,56 m, 6. 
Ralf Danneberg (R.F.G.) 57,60, 7. 
Dariusz Juzyszyn (Polonia) 57,26 
m, 8. Robert Weir (M. Brltanie) 
56,42 m.

CAMPIONUL OLIMPIC 
CIȘTIGA DETAȘAT

Prezenta la startul probei de 
20 km a campionului olimpic, 
mărșăluitorul italian Maurizio 
Damilano, a lămurit, de la bun 
început, problema cîștigătorului 
acestei probe, aflate la debutul 
său în arena Universiadelor. Si 
într-adevăr. excelentul sportiv 
a dominat clar o cursă desfă
șurată pe o căldură toridă care 
a influentat-o nemijlocit. Da
milano a Știut să-si dozeze bine 
eforturile si a cîstigat detașat. 
L-a urmat compatriotul său 
Sandro Bellucci.

Pe locul 3. care i-a adus deci 
si medalia de bronz, s-a clasat 
pitesteanul Liodor Pescaru (an
trenor Leonida Caraiosifoglu), 
iar pe locul 4 suceveanul Ște
fan Ioniță.

REZULTATE : 1. Maurizio Da
milano (Italia) lh 26:47,0 — cam
pion mondial universitar ’81, re
cord stabilit ai J.M.U., 2. Sandro 
Bellucci (It.) lh 28:10,0, 3. Liodor 
Pescaru (România) lh 28:56,0, 4. 
Ștefan Ioniță (România) lh 30:49,0, 
5. Valeri Sonțov (U.R.S.S.) lh 32: 
24,0, 6. Ghenadi Terehov
(U.R.S.S.) lh 40:09,0.

TENTATIVĂ DE RECORD 
MONDIAL...

După o întrecere care a du
rat mai mult de 5 ore si care a 
satisfăcut ne deplin așteptări
le. Konstantin Volkov, ieri cel 
mai bun dintre săritorii cu pră

jina - prezenti la stadionul ..23 
August", a încercat să devină 
recordman al lumii. asezînd 
ștacheta la 5.82 m. La această 
ultimă înălțime el n-a efectuat 
decît o singură tentativă, după 
care a renunțat, satisfăcut de
sigur de victoria obținută în a- 
cest concurs care a măcinat

Campionul olimpic Maurizio Damilano (aici pe... ultimul loc !)' 
ciștigă prima cursă de 20 km marș „universitară"

nervii celor 4 mari săritori, cit 
si de faptul că 5.75 m repre
zintă totuși, pentru el. recordul 
personal.

Publicul care a urmărit cu 
interes disputa, ocupînd majori
tatea locurilor din peluza din
spre Bulevardul Muncii, i-a a- 
plaudat cu căldură pe acești ..i- 
cari“ moderni, multumindu-le 
astfel pentru concursul de înal
tă tinută. unul dintre cele mai 
puternice din istoria acestei 
probe ce le-a fost oferit.

REZULTATE : 1. Konstantin
Volkov (U.R.S.S.) 5,75 m — cam
pion mondial universitar >81, re
cord al J.M.U., 2. Vladimir Polia
kov (U.R.S.S.) 5,70 m, 3. Philippe 
Houvlon (Franța) 5,65 m, 4. Thie
rry Vigneron (Franța) 5,60 m, 5. 
Jilrgen Winkler (R.F.G.) 5,40 m,
6. Anton Paskalev (Bulgaria) 
5,40 m, 7. Brad Pursley (S.U.A.) 
5,30 m, 8. Ruban Camino (Cuba) 
5,30 m.

ALTE REZULTATE DE IERI
200 M: seria I: 1. Babaly (Ung.)

21,39, 2. Caprazll (Turc.) 21,80, 3. 
Burgos (Mex.) 22,06 ; seria a Ii-a :
1. Muraviev (U.R.S.S.) 21,11, 2.
Yamazakl (Jap.) 21,87, 3. Stratos 
(Grecia) 21,94 ; seria a in-a : 1. 
Nkounkoo (Congo) 21,02, 2. Nau
menko (U.R.S.S.) 21,03, 3. Nagy
(Ung.) 21,34 (4. Hăpălanu 21,75) ; 
seria a IV-a : 1. Adam (Fra.) 
21,24, 2. Narracott (Austral.) 

Ion Zamfirache a obținut pri
ma sa medalie intr-un concurs 

de anvergură
21,37, 3. Cabrera (Porto Rico)
21,40, 4. Rusanen (Fini.) 21,47, 5.
Penalver (Cuba) 21,70 ; seria a
V-a : 1. Kablan (Coasta de Fil
deș) 20,94, 2. Gonzales (Cuba)
21,10, 3. Canti (Fra.) 21,16, 4. Jang 
21,18, 5. Badi (Algeria) 21,65 ;
seria a Vl-a : 1. Boubacar (Sene
gal) 21,01, 2. Bongiorni (It.) 21,15,
3. Paulo (Brazilia) 21,15, 4. Sharp 
(M. Brlt.) 21,26, 5. Zaricl (lug.) 
21,32 — aceștia sînt semlflnaliștiL

200 m FEMEI : seria I : 1. Wal
ther (R.D.G.) 23,34, 2. Isivanovid 
(lug.) 24,00, 3. Mas (Fr.-l.) 24,31,

(4. Chirlcuță 24.68) ; seria a H-a : 
1. Smallwood (M. Brit.) 23,39, 2. 
Korotkova (U.R.S.S.) 23,50, 3.
Mathieu (Porto Rico) 23,71, 4.
Vintllă (România) 24,11 ; seria a 
IH-a : 1. Nazarova (U.R.S.S.)
23,41, 2. Mercurio (It.) 23,65, 3.
Moller (Sued.) 23,70, 4. Hracs
(Ung.) 23,81, 5. Evans (Austral.) 
24,03 ; seria a IV-a : 1. Massullo 
(It.) 23,57, 2. Revaux (Fra.) 23,66,
3. De Oliveira (Braz.) 24,00, 4.
Ferrer (Cuba) 24,04, 5. Nawal
(Maroc) ... 24,23 — aceste alergă
toare s-au calificat pentru seirtr-- 
finalele de astăzi.

LUNGIME (standard de califi
care 7,65 m) : 7,89 m Yuhhuang 
(R. P. Chineză), 7,75 m Szalma 
(Ung.), 7,68 m Jaskulka (Pol.), 
7,67 m Sabonis (U.R.S.S.), 7.64 m
Usui (Jap.), 7,53 m Lina (Româ
nia), 7,57 m Holmes (S.U.A.), 
7,55 m Anikin (U.R.S.S.), 7,48 m 
Solanas (Spania), 7,46 m Foc- 
șeneanu (România) și Szenczi 
(Ung.).

400 M PLAT : seria I : 1. Mc. 
Coy (S.U.A.) 46,32, 2. Wagner
(R.F.G.) 47,83, 3. Omori (Jap.)
47.89, 4. Almanzar (Rep. Dom.)
48,00 ; seria a Il-a : 1. Willey
(S.U.A.) ,46,70, 2. Fedotov
(U.R.S..S.) 46,81, 3. Gonzales (Spa
nia) 47,05, 4. Nogbov (Coasta de 
Fildeș) 48,09 ; seria a IH-a : 1.
Burakov (U.R.S.S.) 46,76, 2. Tozzl 
(It.) 47,12, 3. Humar (lug.) 47,18,
4. Kamber (Elv.) 47,32,. 5. Megle- 
mos (Grecia) 48.49 ; seria a IV-a:
1. Klarenbeek (Ol.) 48,09, 2. Man-
dona (Congo) 43,79, 3. Toboc (Ro
mânia) 49,67 : seria a V-a : 1.
Mallnverni (It.) 47,47, 2, Trappe 
(R.F.G.) 47,60, 3. Ramos (Cuba)
47.90, 4. Mbemou (Congo) 48,27,
5. Nagao (Jap.) 43,82 ; seria a 
Vl-a : 1. Souze (Brazilia) 46,99.
2. Fowell (M. Brit.) 47,23, 3. Rey- 
te (Cuba) 47,57, acești concu- 
rențl s-au calificat pentru semi
finale.

5 000 M : seria I : 1. Lences
(Ceh.) 13:54,07, 2. Clarke (M.
Brit.) 13:54,19, 3. Steretov
(U.R.S.S.) 13:54,59, 4. Uwlzl (Ceh.) 
13:55,27, 5. Padilla (S.U.A.) 13:55,47,
6. Nlculescu (România) 13:56,08,
1. Karpacev (Bulg.) 13:56,30, 8.
Kanai (Jap.) 14:03,78 ; seria a 
n-a s 1. Zimmermann (R.F.G.) 
14:01,95, 2. Selvaggio (It.) 14:03,85,
3. Marshall (N. Zeel.) 14:04.80, 4.
Ayaz (Turc.) 14:05,17, 5. Marko 
(România) 14:06,28. 6. Murakosl
(Jap.) 14:06,97, 7. Stintzi (S.U.A.) 
14:08,14 — acești 15 alergători vor 
evolua în finala probei.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU


