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ATLETISM
Florența Crăciunescu (România) - disc 
Aleksandr Sablenko (U.R.S.S.) 
John Gregorek (S.U.A.) 
Laszlo Szalina (Ungaria)

ÎNOT
Bill Paulus și Bob Placak (S.U.A.)- 100 m fluture 
JiU Sterkel (S.U.A.) 
Arsen Miskarov (U.R.S.S.) 
Lina Kaclusite (U.R.S.S.) 
U.R.S.S.

SCRIMA
Italia
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Comentariul zilei

UNIVERSIADA ’81
LA JUMĂTATE DE DRUM
* * * Vulcanica întrecere a celor mai buni 

sportivi studenți ai lumii, Universiada Bucu- 
' rești ’81, a ajuns la jumătatea drumului. 

S-au scurs cinci zile de întreceri de valoare 
ridicată și de înalt spectacol, urmărite de 
suite de mii de spectatori și de milioane de 
telespectatori, disputate pe baze sportive 
diferite și în decoruri diferite, unite insă 

atribute : loialitate, dorință de materializare la 
talentului și a pregătirii, de contribuție la rid'i-

de aceleași 
maximum a . . ... _____ ___ _______ ... — ___
canea nivelului tehnic și spectacular, de sporire a presti
giului acestei competiții ce se instalează cu tot mai multă 
autoritate aproape de valoarea Olimpiadelor. Deasupra tu
turor s-au aflat — și, desigur, se vor afla — idealurile co
mune ale tinerei generații, de pace și prietenie, de coexis
tență pașnică și întrajutorare, de creare prin, eforturi con
jugate a unei lumi mai bune și mai drepte, care și-au pus 
in mod fericit amprenta, dominînd atmosfera acestei mari 
reuniuni cu reprezentanți ai întregului mapamond. Aceasta 
este cea mai importantă victorie obținută la Universiada 
București ’81.

Asistăm cu emoție și bucurie la tina dintre cele mai fru
moase întîlniri mondiale ale sportului. Prezentă la startul 
celor 10 discipline, elita sportului mondial studențesc a fă
cut pe deplin proba înaltelor sale calități. Multe probe 
atletice, aproape fiecare întrecere de înot s-au încheiat cu 
un nou record mondial universitar, cu o performanță care 
apropie tot mai mult nivelul întrecerii studențești de acela 
mondial Numai ieri, în ziua a 5-a, din cele 9 probe atle
tice și de înot încheiate. în 6 au fost stabilite noi recorduri 
mondiale universitare. Adăugind faptul că Bucureștiul Uni
versiadei ’81 a ocazionat întîlniri pasionante, dueluri de virf, 
ta atletism, înot, gimnastică, scrimă, baschet, sărituri in apă 
și în alte ramuri, că o treime din numărul țărilor partici
pante a avut acces la podium vom desprinde și mai bine 
valoarea intrinsecă ridicată a acestor întreceri. Sint, dealt
fel, concluzii subliniate de majoritatea specialiștilor pre- 
zenți în tribune sau în teren, de numeroșii comentatori de 
presă, radio și televiziune care-și transmit de aici, din 
capitala României, reportajele în cele patru zări.

Asistăm — este neîndoielnic — la un episod de importanță 
majoră al sportului mondial. Nu numai cele 20 de recorduri 
mondiale universitare realizate în primele 5 zile ale Uni
versiadei ’81, nu numai avalanșa recordurilor naționale ob
ținute de sportivi de pe diferite continente, nu numai per
formanțele ce se vor așeza în partea superioară a topurilor j- ...I,.,... . . a1es

din
întocmite de statisticieni, atestă aceasta, ci — mai 
— nivelul adesea excelent al fiecărei probe, rezultat 
participarea generală a competitorilor.

In acest context, comportarea sportivilor români ne 
duce o mare bucurie. Tricolorii contribuie efectiv și 
manent la ascendența valorică a întrecerilor, obținind

pro- 
per- 

;----- -------------- --- --------------- , —,......- per
formanțe unanim elogiate. Florența Crăciunescu a «adus ieri 
cea de a 20-a medalie de aur pentru delegația noastră, bi
lanțul sportivilor români, în primele 5 zile, fiind de 41 de 
medalii !

Să urmărim, deci, cu aceeași pasiune, cu același enTuziasm, 
partea a doua a acestei frumoase, de neuitat competiții 
sportive.
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O probă in care atletismul românesc nu-fi dezminte tradifia

FLORENȚA CRĂCIUNESCU - MEDALIE DE AUR 
LA ARUNCAREA DISCULUI9

Florența Crăciunescu : după „bronzul" mexican, „aurul" bucureștean .'
® Mariana lonoscu - medalie de bronz 9 Noi recorduri ale Universiadei

In întrecerile de ieri ® In ultimele 2 zile - 18 finale!
Ziua a patra a festivalului 

atletic al Universiadei ne-a 
adus satisfacția ur.ui splendid 
succes al culorilor noastre. 
Avem în vedere, desigur, me-

PAULUS Șl PLACAK (S.U.A.) N-AU PUTUT FI DEPARTAJAȚI 
NICI DE MIIMILE DE SECUNDĂ!

(armcn Bunaciu — medalie de bronz și un nou record (62,98) la too in liuiurc
O nouă zi splendidă, cu mul

te momente de suspans, in 
concursul de înot al Universia
dei. Au urcat pe blocs tarturi 
campioni olimpici si record
mani mondiali, performeri de 
mare valoare, care au făcut să 
crească considerabil nivelul re
zultatelor. Și din nou mare 
satisfacție in tribune. Carmen 
Bunaciu, această minunată fa- 
tă_ a înotului românesc, si-a a- 
dăugat în palmares o nouă me
dalie (bronz) într-o cursă care 
nu îi este obișnuită (100 
fluture).

Finala feminină de 100 
fluture ne-a adus în față o 
tuațle mai puțin obișnuită: 
culoarul patru, Jill

m

m 
si-
pe 

Sterkel
Adrian VASILIU 

Călin ANTONESCU

dalia de aur cu care au fost 
răsplătite sirguința, pasiunea 
și buna pregătire a aruncătoa
rei de disc Florența Crăciunes
cu, excelentă In această reuni
une, de înaltă ținută sportivă 
si de mare prestigiu interna
țional. La aceeași probă, un 
merituos loc trei, și medalie 
de bronz, pentru Mariana Io- 
nescu, sora campioanei. Cu a- 
ceastă ocazie ne face plăcera 
să reamintim numele antreno
rului craiovean Ionel Ghiță, 
cel care le-a descoperit și le-a 
îndrumat primii pași în atle
tism ai acestor admirabile 
sportive, ca șl numele antre
norului Dan Serafim, cel care 
se ocupă direct, de cîțiva ani, 
de pregătirea lor.

Ziua de ieri a consacrat cam
pioni mondiali universitari ai

Romeo VILARA
Aleksandr Sablenko, cîștigăto- 
rul decatlonului, pare destul de 
„proaspăt" după două zile 

grele de concurs(Continuare In pag. 4—5)

(Continuare in pag. a 3-a)
Unic in istorie : Bill Paulus și Bob Placak (ambii din S.U.A.) 

învingători, cu același timp 55,412, la 100 m fluture

in numărul de astăzi:

• 149 flc trepte I (spectaculoasa ascensiune a
Înotătoarei noastre Carmen Bunaciu) - pag. 3

• Serile feerice ale gimnasticii - pag. 4-5
• Turneul de tenis oferă meciuri spectaculoase - pag. 8



I 25 iulie

„TRICOLORII** ÎN ÎNTRECERI, AZI
ECHIPA ITALIEI - CAMPIOANA LA FLORETĂ (băieți)

fn finală, 9-7 cu format ia U.R.S.S.
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ATLETISM
Femei : 800 m — Doina Melinte și Tudorița Mornțan ; 

400 mg — Cristina Cojocarii ; lungime — Anișoara Cușmir 
și Văii Ionescu ; greutate — Mioara Boroș și Tatiana Mi- 
haicea.

Bărbați : 800 m —: Nioolae Onescu și Mihai Prundcanu, 
ciocan — Nicolae Bindar și Petru Lengyel, 4X100 m — 
Stanciu. Hăpăianu, Selever, Palffy.
BASCHET

Sala Giulești, ora 16 : România — U.R.S.S. (f), ora 20 : 
România — Cuba (m)
ÎNOT

Femei : Irinel Pănulescu și Mariana 
mixt). Carmen Mihăilă si Carmen

Bărbați : Ștefan Mitu
LUPTE

Gheorghe Rașovan (48 
Dușa (68 kg), Gheorghe
(100 kg)
POLO

Bazinul Dinamo, ora 19 : România — U.R.S.S.
SĂRITURI

Mariana Marc si Felicia Cîrstea in preliminarii 
formă femei.
SCRIMĂ

Ion Popa, 
minatorii la

Echipa de .
Ruparcsics, Marcela Moldovan și Elisabeta Guzganu) in eli
minări directe.
TENIS

Florin Segărceanu — Granat (Cehoslovacia), ora 14. tere
nul central. Andrei Dîrzu — De Palmer (S.U.A). teren I ora 
14: sferturi de finală simplu bărbați.

Virginia Ruzici, Florența Mihai —• Tu Liaise, Chen Juan 
(R. P. Chineză) teren central ora 
dublu femei.

Ruzici. Segărceanu — Budarova 
ren central, ora 17.15. semifinală 
VOLEI

Sala Floreasca. ora 16.30: România —. Mexic (f)

și Andrei
Paraschiv (200 m 

Alexe (800 m liber) 
Linteanu (200 m mixt)

kg). Aurel __ „.
Fodore (82 kg)

Neagu (57 kg).
Vasale

Octavian 
Pușcașii

la nlat-

Rudolf Szabo și Octavian Zidaru în grupele eH- 
spadă
floretă fete (Aurora Dan, Viorica Țurcan, Grila

15.30 : sferturi de finală
Lacek (Cehoslovacia) 
dublu mixt.

te-

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM

Stadionul „23 August”, ora 17,30 : aruncarea ciocanului 
finală ora 19 : 400 mg femei finală, ora 19.15 : 200 m băr
bați finală și lungime femei finală, ora 19,30 : 200 m femei 
finală si greutate femei finală, ora 19.45 : 

finale, ora 20 : 800 m bărbați semifinale, 
bărbați finală, ora 20,30 : ștafeta 4X100 
finale
BASCHET

Sala Giulesti. de la ora 9 : Ungaria S.U.A. ----- -

800 m femei semi- 
ora 20,15 : 400 m 
m bărbați semi-

I
I

I

___________ __ ______ Iugoslavia (f). 
Canada (f), Iugoslavia — Brazilia (m), de la ora

16: România — U.R.S.S. (f). S.U.A. — U.R.S.S. (m) Româ
nia — Cuba (m) :

Sala Politehnica, de la ora 11 : Nigeria — Iordania (m). 
Olanda — Somalia (m) ; de la ora 16 : Congo — Belgia 
(m), Polonia — Japonia (m).

Sala Progresul, de la ora 11 : Senegal — Polonia (f), Bul
garia — Finlanda (f) ; de la ora 16 : Libia — Sudan (m),
R. P. Chineză — Coasta de Fildeș (m), Anglia — Finlan
da (m) ;

Saia Construcția, de la ora 11 : Egipt — Liban țm). Franța 
— Spania (f) ; de la ora 16: Cehoslovacia 
(f). Mexic — Cuba (f), Canada — Mexic 
INO1

Bazinul „23 August”, de la ora 10 : 200
200 m mixt
200 m mixt 
ber finală.
LUPTE

Patinoarul .. __ .. _________ . . _ _.
la 20 : meciuri la categoriile 48 kg. 57 kg, 68 kg. 82 kg și 
100 kg la lupte libere (turul I si II).
POLO

Bazinul Dinamo, ora 10 : Ungaria — Canada, ora 11 : Ja
ponia — Sipania, ora 17 : Cuba — R. P. Chineză, ora 18 :
S. U.A. — Iugoslavia, ora 19 : U.R.S.S. — România.
SĂRITURI

Ștrandul tineretului, ora 10 și 17 : preliminarii platformă 
femei.
SCRIMA

Sala de atletism „23 August” orele 8,30—10,30, 11,30—12,30 
șl 14,30—16,30 grupe eliminatorii la spadă individual (turu
rile I, II Și IU) î orele 10,30—12,30 eliminări directe sfer
turi. orele 13—15 eliminări directe semifinale și întîlniri 
pentru locurile 5—6, orele 15,30—17,30 întîlniri pentru locu
rile 3—4 și 5—6, orele 19—21 finala la floretă femei echipe. 
TENIS

Terenul Progresul, ora 9: meciuri de simplu si dualu în 
turneul de consolare ; de la ora 14: simplu bărbați si dublu 
femei (sferturi de finală) si dublu mixt (semifinale).

VOLEI
Sala Floreasca. de la ora 15: Turcia — Danemarca, 

xic — România, Bulgaria — Cuba.
Sala Agronomia, de la ora 15: Japonia

Chineză — S.U.A.
Sala Olimpia, de la ora 9 : Liban — Elveția, Belgia 

Spania. Meciuri în turneul feminin

— R. P. Chineză 
(m).

m mixt (f) serii, 
(m) serii. 800 m liber (f) serii: de la ora 18: 
(f) finală. 200 m mixt (m) finală. 1 500 m li-

„23 August", de la ora 10 la 12.30 si de la 17.30

I

I

I

Brazilia,

principalele rezul- 
tate ale zilei precedente și 
programul zilei curente ; de 
la ora 11,00 — transmisii di
recte alternative de la atle
tism, baschet, lupte libere, 
înot, polo, scrimă si volei ; 
ora 22,30 — în cadrul radio- 
programului ..O zi într-o oră*' 
rubrica ..Sport" consacrată 
Universiadei.

Ora 17,30 finalele
la 200 m mixt femei și băr
bați. 1 500 m liber bărbați, 
Atletism — finalele la ciocan. 
400 m garduri femei. 200 m 
bărbați, lungime femei, 200 fn 
femei, greutate femei, 400 m 
bărbați ; ora 23,00 — rezuma
tul zilei.

IN ATENȚIA PUBLICULUI SPECTATOR
Meciurile de volei din cadrul Jocurilor Mondiale Universi

tare programate să se dispute in ziua d€ 25 iulie (n.r. as
tăzi) în Sălile Floreasca și Dinamo — îneepînd de la o”a 9 
— au fost anulate.

Cu o singură nereușită în 
grupă (acel 7—9 în meciul cu 
Cuba), echipa masculină de 
floretă a României s-a clasai 
pe locul 5 la actuala ediție a 
Universiadei... Altfel spus, e- 
șecul — nescontat — din gru
pă i-a adus pe floretiștii noș
tri în poziția a Il-a, situație 
în care, vineri dimineața, ei 
au avut de înfruntat redutabila 
echipă a Italiei. în acest meci 
extrem de dificil, trăgătorii ro
mâni au... deschis scorul (Husti 
— Cervi 5—4), dar, după a-

nostru nr. 1 a fost, de data 
aceasta. Roca (5—1 ia Heide- 
nescher si 5—2 Ia Germanus, 
Resse și Rieger). Celelalte vic
torii le-au realizat FI. Nicolae 
(5—2 la Germanus și 5—4 la 
Rieger), Husti (5—1 Ia Heidc- 
nescher și 5—4 la Rieger) și 
Kuki (5—2 Ia Resse).

Locul I s-a disputat între 
formațiile Uniunii Sovietice si 
Italiei. Scor final : 9—7 pen
tru Italia. Pentru locurile 3—4 
Cuba a întrecut Polonia cu 
9—7.

Un asalt decisiv, in finala probei masculine de floretă pe echipe, 
in care sovieticul V. Aptisaury — In dreapta — îl are drept 

adversar pe italianul A. Scuri...
ceea, Kuki n-a găsit cele mai 
bune soluții tactice pentru a 
trece de Scuri (4—5, după ce 
a condus cu 4—0 !). Italienii 
au obținut apoi 8 victorii la 
rînd. Scor final, 9—1 pentru 
„azzurri".

Cînd puțini se mai așteptau 
la o revenire a floretiștilor 
noștri, iată că ei realizează una 
din marile surprize ale compe
tiției. întrecînd la tusaverai. 
formația Franței: 8—8 (60-57)1 
Kuki a punctat de trei ori 
(5—0 la Omnes si 5—3 la Groc 
si Lemenage). secondat de 
Husti cu 2 v (5—0 la Groc și 
5—3 la Omnes). FI. Nicolae a 
obtinut tot 2 v (5—2 la Om
nes si Lemenage). iar Roca o 
victorie (5—4 la Lemenage).

în acest fel echipa de flo
retă a României a ajuns să-și 
dispute locul 5 în compania 
4-lui R.D Germane. Si, din 
nou victorie, cu 9—5, după un 
meci frumos în care trăgătorul

De notat faptul că formațiile 
Franței si Ungariei au ocupat, 
ex aequo locurile 7—8.
- Vineri au început și întrece
rile feminine de floretă, echi
pe. în grupa a IlI-a (din care 
a făcut parte și formația țării 
noastre) s_au întrecut, initial, 
echipele Franței și Japoniei. 
Victorie franceză, fără nici o 
dificultate, cu 16—0. Apoi 4-ul 
României a dispus dt Japonia 
cu 9—2, intr-un meci, de ase
menea, fără istoric. Marcela 
Moldovan a punctat de trei ori 
(5—2 la Murakawa, 5—3 Ia O- 
nuki și 5—4 la Oikawa), la tei 
ca și Aurora Dan (5—1 la Ki
mura, 5—2 la Onuki și 5—3 Ia 
Oikawa). Csila Ruparcsics s-a 
impus și ea în asalturile cu 
Onuki (5—0) și Kimura (5—3), 
iar Elisabeta Guzganu în cel 
cu Murakawa (5—3).

A urmat meciul cu floret te
tele Franței pentru stabilirea 
„capului de serie". O Întrecere

care se anunța deosebit de dis
putată, avind drept protago
niste pe Pascale Trinquet, cam
pioana olimpică, si Aurora Dan, 
medaliată cu argint la actuala 
ediiție a Universiadei.

Dar, depășind toate așteptă
rile, anticipările cele mai op
timiste, floretistele românce au 
dominat cu autoritate, încă din 
primele asalturi, cucerind o 
victorie la un scor aproape in
credibil : 9—1 ! Aurora Dan a 
făcut (ca și în turneul indivi
dual) o convingătoare demon
strație de... ambiție, obținind 
trei victorii, una mai frumoasă 
decît cealaltă (la P. Trinquet 
cu 5—1, apoi la Bugnol la a- 
celași scor și la Meygret cu 
5—2...). Marcela Moldovan, în
tr-o vizibilă revenire, mult mai 
lucidă și mai decisă, a realizat 
și ea tot trei victorii : 5—0 Ia 
P. Trinquet, 5—3 Ia Meygret și 
5—4 Ia Bugnol, in timp ce Csi
la Ruparcsics, învățind, pe 
undeva, din „lecția" individua
lelor, a fost mai grijulie cu 
pnopria-i apărare și a atacat 
(totodată) necruțător, fn asaltu
rile cu P. Trinquet si Bugnol 
pe care le-a întrecut cu același 
scor, 5—3. în fine, Elisabeta 
Guzganu n-a avut în nici un 
moment teama de marea ad
versară care s-a aflat în fața 
sa, Pascale Trinquet, pe care 
a condus-o din start — la un 
moment dat cu 4—1 — iar, in 
final, cu 5—4. O frumoasă vic
torie de palmares pentru foar
te tinăra noastră floretistă.

Cu victoriile Ia Japonia și 
Franța, echipa feminină dc flo
retă a României a încheiat dis
puta aflîndu-se în fruntea gru
pei. Ea și-a asigurat astfel un 
excelent culoar pentru simbătă, 
în eliminări, cînd va intilni 
formația Bulgariei. Iar în caz 
de victorie (cum evident este 
de așteptat), 4-ul țării noastre 
va intilni, probabil, pe învingă- 
toarea dintre Ungaria și Cuba, 
în drum spre locurile 1—IV...

S-au fixat și grupele pentru 
întrecerea de sabie (echipe). 
Cele 12 formații înscrise în 
competiție au fost cuprinse în 
4 grupe, după cum urmează : 
grupa I, Polonia, Italia, Cana
da; grupa a Il-a. ROMANIA, 
Franța, S.U.A.; grupa a III a. 
Ungaria, Bulgaria, Coreea de 
Sud; grupa a IV-a : U.R.S.S., 
Cuba, Mexic.

Edoanio. Mangiarotti, secretar general al F.I.E.

„DEZIDERATUL NOSTRU. SCRIMA - SPECTACOL SPORTIV
ATINS LA UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI “9

Edoardo Mangiarotti este 
una din marile personali
tăți ale scrimei mondiale 
nu numai pentru câ și la 
aceasta orâ este deținăto
rul celui mai mare numâi 
de medalii obținute In 
probele individuale la com
petițiile supreme, Jocurile 
Olimpice și Campionatele 
Mondiale (12, din care 3 
de aur), sau câ a evoluai 
cu succes timp de doua 
decenii (între anii 1938 și 
1958) atît la spadâ cît și 
la floreta, ci și pentru fap
tul câ prin marile sale dis- 
ponibilitâți tehnice și tac
tice a facilitat „obiectiva 
rea* celor douâ arme, prin 
conectarea lor la aparatura 
electricâ de semnalizare șl 
arbitraj, contribuind concret, 
atunci dar și acum — cînd 
îndeplinește importanta
funcție de secretar general 
al Federației Internaționale 
de Scrimâ (F.I.E.) — la mo
dernizarea și popularizarea 
acestei importante discipline 
olimpice.

Fiind prezent la București 
cu prilejul Universiadei, în 
calitate de reprezentant o- 
ficial al F.I.F., l-am rugat 
sâ ne răspundă la cîteva 
întrebâri, dl. Edoardo Man
giarotti acceptînd cu ama
bilitate.

— Ce loc acordați Univer
siadei *81, de la București, 
prin organizare, participare, 
valoare și spectacol, în 
contextul marilor competiții 
Internationale de scrîmâ ?

— Cu nimic mai prejos 
decît o ediție a campiona
telor mondiale I Dealtfel, 
faptul câ în aceste zile la 
Universiada 1981, de la 
București, sînt prezenti seri- 
meri de pe toate continen

tele și pe listele de înscri
eri figurează mai multe țâri 
decît la recent încheiata e- 
diție a campionatelor mon
diale de la Clermont-Fer
rand, susține afirmația mea. 
Și nu este vorba numai de 
numâr sau de statistici, cl 
și de valoarea concurenților, 
de spectacolul cotidian ofe
rit pe planșe și în salâ, de 
nivelul organizării. Dar sâ 
le luăm pe rînd și sâ în
cercam o comparație cu 
„mondialele* de la Cler
mont-Ferrand, ca reper a- 
propiat, cum ați precizat și 
dumneavoastră. Ca valoare, 
proba masculina individualâ 
de floretă mi s-a pârut cea 
mai edificatoare, printre cei 
8 finaliști situîndu-se sovie
ticii Vladimir Smirnov, ac
tualul campion mondial și 
olimpic, și Aleksandr Ro- 
mankov, fost triplu campion 
mondial, românul Petru 
Kuki, vicecampion mondial 
în acest an și fost dublu 
campion mondial de tineret, 
italienii Angelo Scuri, me
daliat cu bronz la Cler
mont-Ferrand, precum și 
Frederico Cervî și Andrea 
BorcWă, foști campion? 
mondiali de tineret, dar și 
tinerii trăgători Tulio Diaz 
(Cuba) și Francois Fez- 
zini (Franța), mai puțin 
cunoscuți pînâ acum. Pe 
planșele Universiadei evolu
ează 16 medaliați la Cler
mont-Ferrand. Este ceva, 
nu ? Iar spectacolul zilnic 
— colorat, la propriu și la 
figurat, ch*ar dacă surpri
zele nu au abundat pînâ 
acum - al cărui apogeu îl 
constituie finalele, de reală 
ținută tehnică, cu suspense 
și echilibru valoric care sti
mulează reacția „latina* a

spectatorilor (apropiată
nouă, italienilor, dar și de 
cea recentâ, de la „Mai
son des Sports*, de la Cler
mont-Ferrand) ce înscrie în 
aceeași sferă a marilor com
petiții. Cît despre organi
zare, ce sâ zic, merge 
„ceas*, și chiar daca in 
sală se simte vara mai 
mult ca la Clermont-Ferrand, 
avem în schimb toata com
petiția concentrată sub o- 
chii noștri, ai directorului 
de concurs, și cu un afișaj 
prompt și vizibil al rezulta
telor. mult mai bun decît 
la „mondiale".
- Ce părere aveți des

pre scrima românească ?
- Scrima românească are 

o istorie, un prezent . și, 
sînt convins, un viitor fru
mos, pentru câ, iată, mulți 
tineri pînâ mai ieri necu
noscut pe planșele interna
ționale încep sâ se afirme. 
Maeștrii de arme români 
din generația mea îmi 
sînt cunoscut! și îi apreciez 
foarte -mult, succesele flo
retelor românești datorîrt. 
du-li-se în întregime. Dai 
intre timp au urcat și sa- 
brerii șî, mai recent, și 
spadasinii, ceea ce denotă 
câ ștafeta a fost preluata 
de mîinj bune. Cred însă 
câ lansarea tinerilor dv. 
scrimeri ar avea de cîștigat 
printr-o participare mai in
tensă la competițiile de ca
tegoria A, din calendarul 
F.I.E., clasamentele anuale 
ale Cupei Mondiale reflec- 
tir.d astfel și mat bine va
loarea reală, competitivă pe 
plan internațional, a celor 
mai buni dintre scrimeri! 
români.

— Ce intenționează să în
treprindă F.I.E. pentru apro

Tiberiu STAMA

pierea scrimei de marele 
public ?
- In primul rînd să apro

pie acest sport al inteligen
ței, fineții și concentrării 
de... practicanți, numărul 
sportivilor legitimați fiind 
în ultimul an într-o eviden
ta creștere, prin afilierea 
unor noi federații națio
nale, practic F.I.E. fiind 
prezentă pe toate continen
tele. Apoi, încercăm com
primarea duratei probelor, 
prin sistemul eliminărilor 
directe (care este mai 
competitiv și mai spectacu
los), atragerea televiziunii 
ca important mijloc publi
citar, lansarea campionate
lor europene, a căror prima 
ediție va fi găzduită în a- 
c"; tă toamnă de Italia, și 
care programează doar pro
bele individuale. Și, ca să 
fiu sincer, faptul câ în iu
lie 198! am văzut săli pline 
la Clermont-Ferrand și 
București, cu sute și sute 
de spectatori la două mari 
competiții internaționale de 
scrimă, mâ face sâ cred câ 
ne aflăm pe un drum bun, 
nu numai noi, cei din 
F.I.E., ci toți din lumea 
scrimei, care contribuim la 
popularizarea acestei disci
pline olimpice, așa cum ați 
fâcut și dv. prin Universia
da de la București. Dezide
ratul nostru, scrima — spec
tacol sportiv, a fost atins 
la Universiada de la Bucu
rești.

Paui SLAVESCU



PAULUS SI PLACAK (S.U.A.) N-AU PUTUT FI 
DEPARTAJAȚI NICI DE MIIMILE DE SECUNDĂ!

(Urmare din pag. I)

(SUA), campioana sprinterelor, 
iar pe culoarul șase, C. 
ciu, învingătoare, tot în 
unea de joi, la 200 m 
Aceste două sportive de 
ție, alături de o altă 
canea. Carol Borgman ___
disputat, fără limite, locurile 
de pe podiumul de premiere. 
Sterkel, cu un plus de forță 
și o pregătire superioară la a- 
cest procedeu (se află în top-ul 
mondial pe locul 7) a întors 
prima și s-a menținut tot 
timpul în frunte, încheind par
cursul în 61,91 — nou record 
mondial universitar. A talona- 
t-o îndeaproape (62,43) compa
trioata sa Carol Borgman, 
despre cursa lui Carmen 
patra sau a cincea, de 100 
fluture, din cariera sa) ce 
mai spunem... Românca a 
cut din nou proba calităților 
sale multilaterale, a formei ex
celente în care se află în acest 
sezon și, rezistînd cu succes 
asaltului dezlănțuit de austra- 
lianca Susie Woodhouse a în
cheiat pe poziția a 3-a, obțl- 
nînd o medalie mai puțin 
scontată, avînd în vedere va
loarea de ansamblu a „pluto
nului" care s-a prezentat pe 
blocstarturi. Carmen a obținut 
62,98, timp ce îmbunătățește cu 
aproape o secundă vechiul re
cord național (63,91)' și repre
zintă a 8-a performanță euro
peană a anului.

Buna- 
reuni- 
spate. 

excep- 
ameri- 

si-au

Medaliații la 200

1
i o 1H W: ..

m bras : A. Miskarov — aur, N. Nevid 
gini, A. Fedorovski — brom

lnceplnd de azi, 
la Patinoarul
„23 August*'

tn întrecerea 
sența suedezului 
(bolnav) ne-a privat de 
duel sub 54 de secunde. Totuși, 
Bill Paulus (SUA), actualul de
ținător al recordului lumii a 
găsit în coechipierul său Bob 
Placak un adversar pe măsură. 
Cei doi califomieni au înotat... 
umăr la umăr întreaga distan
tă, nici unul nereusind să se 
desprindă măcar cu o palmă... 
Finalul ne-a pus în față o si
tuație unică: cronometru! elec
tronic, apelînd chiar și la mi- 
imile de secundă, nu i-a Dutut 
departaja pe Paulus și Placak, 
astfel că organizatorii au tre
buit să le ofere ambilor, cro
nometrați în 55,412, cite o me
dalie de aur! Un moment care 
va rămîne sigur în enciclope
dia înotului.

Brasiștii au concurat ieri pe 
distanța de 200 m. Mai

băieților, ab-
Păr Arvidsson 

un
s-au prezentat la start băieții. 
Plecare viguroasă a sovieticu
lui Arsen Miskarov, talonat în
deaproape pe campionul mon
dial „en titre", americanul Nick 
Nevid, ciștigător al „sutei" la 
București. Cu brasul său se- 
mănînd cu mișcarea corpului, 
la delfin, Miskarov a păstrat 
un avantaj de o secundă și ju
mătate la 150 m și, după ul
tima întoarcere, și l-a mărit 
chiar, cu toate eforturile texa- 
nului. Cu 2:19,42, Miskarov a 
stabilit un nou record al Uni
versiadei, el fiind urmat 
Ne vid și Fedorovski.

Tot cu un succes sovietic s-a 
încheiat și proba fetelor. lâna 
Kaciusite, campioană olimpi
că la Moscova n-a lăsat nici o 
șansă adversarelor sale. în ur
ma ei, un grup de 5 brasiste, 
aproximativ pe aceeași" linie, 
pe rînd la conducere, printre

Rezultate tehnico — eliminatorii. IM m fluture (b) — ierta 11 
L Levente Mady (Can.) 57,66 ; 3. Kurt Dittrich (Austria) 17,86 ; 
seria a n-a : L Bob Placak (S.U.A.) 56,23 ; X Kenji Izuml (Jap.) 
57,33 ; X Marcus Mattloll (BrazJ 37,53 : seria a m-a : 1. Serghd 
Kiselev (U.R.S.S.) 57,16 ; 3. Luo Zhaoytag (R.P. Chineză) 57.S1 : 
seria a iV-a : 1. Edward Maasdijk (Olanda) 67,96 ; x Leonardo 
Gomez (Mexic) 58,08 ; 3. Flavius Vișan (România) 58,89 ; seria 
a V-a I L BUI Paulus (S.U.A.) 55,51 ; X Per Magnusson (Suedia) 
57,35 ; 3. Pascal Schroeter (Elveția) 58,M ; 4. Horta Lucaclu (Ro
mania) 58,46 ; 100 m fluture (f) — seria I: L Carol Borgman 
(S.U.A.) 63,80 ; X Hansje Geljssen (Olanda) 65,50 ; 3. Malgorzata 
Rozycka (Polonia) 67,61 ; seria a n-a : L Valerie White (Canada) 
64,94 ; X Glzella Szlavitsek (Ung.) 65.86 ; X Katy Archer (M. 
Brit.) 66,16 ; seria a IH-a : L Susie Woodhouse (Australia)
64.28 ; X Llșa Burnes (Austral.) 65,35 ; 4. Mariana Paraschlv (Ro
mânia) 67,03 : seria a IV-a : 1. Jill Sterkel (S.U.A.) 63,04 R.M.U. ; 
X Carmen Bunaclu (România) 64,30 ; X Sue Jenner (M. Brit.) 
65,65 ; 200 m bras (b) — seria I : 1. Marco Vellleux (Can.) 3:25.07 ; 
X Lin Wang (R.P. Chineză) 2:26,53 ; seria a n-a : L Arsen Mis
karov (U.R.S.S.) 2:25,32 ; 3. Nick Nevld (S.U.A.) 3:25,46 ; seria 
a m-a : L Aleksandr Fedorovski (U.R.S.S.) 1:25,15 ; X Masao 
Aokl (Jap.) 2:25,41 ; ...7. Or Cocenescu (România) 1:37,63 ; too 
m bras (f) — seria I : L Diane Johnson (S.U.A.) 3:46.76 ; X 
Claire Lemaire (Fr.) 2:47,08 ; seria a U-a t L Irena Fleissne
rova (Ceh.) 2:41,10 ; X Cindy Tuttlo (S.U.A.) 1:44.10 ; 3. Jo- 
hanne ChevaUer (Can.) 2:45,53 ; seria a m-a : L Lina Kaciu
site (U.R.S.S.) 2:39,20 R.M.U. ; 3. Brigitte Prass (România)
2:44,17 ; 3. Marla Guadelupe Aranda (Mexic) 1:46,51 ; 4. Cris
tina Seidl (România) 2:47,53.

Finale — 100 m fluture (b) ; L BILL PAULUS (S.U.A.) jl 
BOB PLACAK (S.U.A.) 55,41 *, 3. Serghel Kiselev (U.R.S.S.)
56.29 ; 4. Kenji Izuml (Jap.) 57,07 ; L Par Magnusson (Suedia) 
57,70 ; 6. Marcus Mattioll (Braz.) 5T,71 ; 7. Luo Zhaoytag (R.P. 
Chineză) 57,743 ; 8. Levente Mady (Can.) 57,746 ;

100 m fluture (f) : 1. JILL STERKEL (S.U.A.) «1,91 R.M.U. ;
1. Carol Borgman (S.U.A.) 62,43 ; 3. Carmen Bunaclu (România) 
62,98 (record) j 4. Susie Woodhouse (Australia) 63,17 ; x Lise 
Burnes (Australia) 65,54 ; 6. Valerie White (Can.) 65,88 ; 7. Sue 
Jenner (M. Brit.) 65,98 ; 8. Hansje Geijsen (Olanda) 66,33 ;

200 m bras (b) : 1. ARSEN MISKAROV (U.R.S.S.) 2:19,43
R.M.U. ; 2. Nick Nevld (S.U.A.) 2:21,47 ; 3. Aleksandr Fedorovski 
(U.R.S.S.) 2:23,62 ; 4. Wang Lin (R.P. Chineză) 2:24,39 ; 5. Ma
sao Aokl (Jap.) 2:25,24 ; 6. Marco Vellleux (Can.) 2:25,49 ; 7. 
Luiz Carvalho (Braz.) 2:26,57 ; 3. Andrzej Janas (Pol.) 2:28,44 ;

200 m bras (f) s 1. LINA KACIUSITE (U.R.S.S.) 2:35,85, R.M.U.;
2. Irena Fleissnerova (Ceh.) 2:38,64 ; 3. Cindy Tuttle (S.U.A.) 
2:41,66 ; 4. Diane Johnson (S.U.A.) 2:42,09 ; 5. Brigitte Prass (Ro
mânia) 2:42,45 ; 6. Johanne Chevalller (Can.) 2:45,90 ; 7. Claire 
Lemaire (Fr.) 2:46,78 ; 8. Guadalupe Arande (Mexic) 2:48,58 ;

4X200 m liber : 1. U.R.S.S. (SEMENOV, KALAȘNIKOV, LOK. 
VIN, PRISEKIN) 7:33,96 R.M.U. ; X S.U.A. (Schmidt, Lee, McCar
thy, Kirchner) 7:34,11 ; 3. Brazilia (Fernandez, Mattloll, Juca, Ma- 
druga) 7:38,32 ; 4. Canada 7:39,88 ; 5. Cehoslovacia 7:49,08 ; 6. 
Japonia 7:52,96 ; 7. România (Vișan 1:56,81 — record, Neagrău, 
Negrea, Mitu) 7:53,78 — record - - - ■ --8. Bulgaria 7:59.43.

de
care și reprezentanta noastră 
Brigitte Prass, calificată cu al 
3-lea timp in serii. Și în timp 
ce Kaciusite se îndrepta nestin
gherită spre victorie, avînd in 
plasă pe Irena Fleissnerova 
(Cehoslovacia), cîștigătoare a 
probei la ediția precedentă, Br. 
Prass a rămas să-șl dispute al 
treilea loc pe podium cu spor
tivele Cindy Tuttle și Diane 
Johnson din S.U.A. Disputa lor

MULTE NUME 
CU REZONANTA
După o zi de pauză. începînd 

de azi, Patinoarul artificial ..23 
August" va cunoaște din nou 
atmosfera caracteristică marilor 
întreceri sportive internaționa
le. Este rindul luptătorilor da 
la stilul liber să-și dispute me
daliile de campioni mondiali 
universitari.

Participarea la acest concurs, 
la fel de numeroasă ca la lupte 
greco-romane. pare să aibă si 
un plus de calitate. în rindul 
participantilor se află mulți 
sportivi valoroși din Uniunea 
Sovietică. Japonia. R. P. Mon
golă. Bulgaria. Statele Unite 
etc. țări în care luptele libere 
au o frumoasă tradiție. Dintre 
cei mai valoroși concurenti în
scriși îi amintim pe sovieticii 
A. Sanoian (43 kg). A. Belogla
zov (57 kg). M. Karaciura (68 
kg) M. Magomedov (100 kg), 
campionul mondial H. Tomi- 
yama (Japonia) și compatriotul 
său T. Ishikawa (48 kg) bul
garii I. Iankulov (48 kg) 
Dimitrov (68 kg). V. Atanasov 
(100 kg), cubanezii R. C. Fon
seca (74 kg), și J. R. Garcia 
(57 kg) sau componentii echi
pei S.U.A. care s-au clasat ce 
primul loc la turneul interna
tional al României de la Bra
șov : J. Azedevo (57 kg). S. 
Baerett (68 kg). D. Shuler (82 
kg). M. Evans (100 kg). Așa 
«tind lucrurile, reprezentanții 
noștri la acest stil vor avea o 
misiune foarte dificilă.

Azi. de la ora 10. intră în 
concurs sportivii de la catego
riile 48 kg. 57 kg. 68 kg. 82 kg 
si 100 kg, la care tara noastră 
va fi reprezentată de Gheorghe 
Rașovan. Aurel Neagu, Octavi
an Dușa. Gheorghe Fodorg si 
Vasile Pușcașu. Duminică vor 
începe întrecerile si Gheorghe 
Bîrcu (52 kg). Traian Marinescu 

\ (62 kg). Dumitru Buta (74 kg), 
Gheorghe Broștcanu (90 kg) șl 
Andrei Iank0 (+100 kg).

Urmînd să se dispute con
form prevederilor regulamentu
lui F.I.L.A.. concursul va per
mite luni desemnarea primilor 
cinci campioni (la categoriile 
care intră azi în competiție) la 
celelalte 5 categorii finalele fi
ind programate marți seara. 
Sînt prevăzute cite două reu
niuni în fiecare zi : de la ora 
10 si de la ora 17.30.

DE LUPTE LIBERE
IN CONCURSUL

sa fie con-

foarte frumoasă a adus-o pa 
brasista româncă De locul 5. 

în fine, la capătul unei dis
pute pasionante, ștafeta de 
4X200 m a U.R.S.S. (7:33,90) a 
întrecut pe cea a S.U.A. 
(7:34,11), in timp ce cvartetul 
tării noastre (In frunte cu FI 
Vișan 1:56,81 — record) a co
rectat recordul național stabilit 
dimineața, in serii, cu aproape 
9 secunde!

D.

...Iml amintesc de fetita firavă 
din Sibiu venită la București in 
urmă cu 7—8 ani. înota in grupa 
profesorului Nicolae Dembltchi șl 
în afara faptului că era cu un 
cap mal Înaltă decît cele de o 
vlrstă cu ea nu reținem altceva. 
Da, Carmen nu a fost un copil 
minune, dotat cu un talent pre
coce, ca multe alte foarte tinere 
înotătoare din tara noastră. Nu 
a fost nici măcar recordmană, la 
categoria el de vîrstă. pînă la 
întîlnirea cu Cristina Șoptereanu, 
fosta campioană și recordmană a 
spatistelor, prima înotătoare din 
România medaliată (bronz) la un 
campionat european (Utrecht 
1966)...

Cristina a Intuit posibilitățile 
acestei copile, și-a dat seama că 
are • ambiție fără margini, că 
vrea să ajungă ceva. Si a chema
t-o la București, la clubul Dina
mo. Practic, din toamna Iul '71, 
Bunaclu a făcut primii pași pe 
drumul lung și greu al marii 
performante. A învățat să înoa
te corect, să-și dea seama ce în
seamnă antrenamentul greu de 
mare andurantă. A fost e elevă 
silitoare și a „prins" totul repe
de. Poate că acestea sînt atuurile 
talentului... După un an a înce
put să emită pretenții la supre
mația tn clasamentul spatistelor 
românce, concurlnd-o tot mai vi
guros pe ploieșteanca Valeria 
Vlăsceanu. In 1976. anul Olimpia
dei de la Montreal — avea doar 
15 ani — a corectat pentru prima 
oară recordul de senioare al 
României — 2:28.27 — înregistrind 
2:24,97. La vremea aceea erau în 
lume cel puțin 150 de înotătoare 
capabile de un asemenea rezul
tat. Dar pentru Carmen, primul 
record a însemnat... selecția la 
C.E. de juniori. Acolo, la Oulu. 
ta tara celor 1000 de lacuri, re
cordmana noastră, timidă, spe
riată parcă de vigoarea șl nonșa
lanta adversarelor sale, a mai 
corectat o dată recordul (2:24,12), 
dar a sosit abia a 7-a ta finala 
cursei de 200 m spate.

A fost una din primele 
primite de slblancă : șl-a __
seama că poate corecta recorduri 
șl ta alt bazin decît ta cel ta 
care se antrenează zilnic, că pro
gresul nu înseamnă numai • 
pregătire bună, dar șl un plus 
de încredere. Urmarea T S-a an
trenat sl mal bine. Iar după un 
an, tet tatr-» piscină din nor
dul Europei (Jfinkoping. 1977), 
Carmen a sosit a 3-a In între
cerea continentală a senioarelor 
cu 2:17.98. Cîștigase mal bine de 
5 secunde într-un singur an șl 
atrăgea — pentru prima oară — 
atenția campioanelor din R. D. 
Germană, marile specialiste ale 
procedeului, că nu peste multă 
vreme vor avea o adversară pe 
măsură acolo, la poalele Carpa- 
tilor de unde decenii ta sir nu 
se ivise nici un pericol potențial 
pentru păstrarea supremației.

lecții 
dat

Performanța avea_ ____ ___
firmată la prima sa participare la 
un campionat mondial. In pisci
na din Berlinul Occidental, Bu
naclu a dus recordul la 2:16,65 sl 
la locul IV la 200 m spate. Prea 
puțin pentru a le concura pa 
Linda Jezek (S.U.A.) sau Birglt 
Trelber (R.D.G.) dar totuși su
ficient pentru a le devansa pe 
canadience și australience, pe re
prezentantele Franței, Olandei, 
Suediei sau ale Marii Britanii, 
țări cu o veche tradiție în acest 
sport. Carmen a mai invătat ce
va. a mal urcat trepte bune In 
Ierarhie. Povestea s-a repetat șl 
la „preolimpicul" de la Moscova, 
unde acel 2:14,52 o anunța printre 
'------" '- -- '• 1980. Titlul

spatistă a 
dat si mal 
șl o liniște 
mult... Car- 

gîndlt la apari- 
trio-ulul Rel- 
— Riedel din 
care au înotat 

uvar... o vara și fata noastră s-a 
trezit tot pe locul IV, la Olimpia
dă. Amară decepție ! Atît de a- 
mară incit a dus-o pe campioana 
tării noastre în pragul renunțării. 
N-a mai apărut mult limp la ba
zin șl nimeni n-o putea consola.

Ambiția sa nemăsurată a învins 
tn cele din urmă, făcînd loc do
rinței de autodepășire. Și-a adus 
aminte că este, totuși, dublă 
campioană mondială universita
ră (Ciudad de Mexico, 1979) și 
s-a reîntors la bazin. Cu o și 
mai mare poftă de a lucra, de
cisă să nu mai facă nici cel 
mal mic rabat pregătirii la cel 
mai înalt nivel. Cristina Sopterca- 
nu ne spunea cu cîteva luni tn 
urmă : „Carmen este cu totul 
altă fată șl cred că abia acum 
știe ce 
2:12.16 (ta bazin de 25 m), la Hu
nedoara — cea mai bună perfor
mantă mondială a anului tn ba
zin scurt ; apoi, acel 2:13,26 ob
ținut Ia Verona, cînd ziariștii i- 
tallenl au scris : „La rumena
Bunaclu Ilumina le „Sette colii**.

favorite la J.O. din 
de cea mai rapidă 
Europei, în 1979, 1-a 
mari speranțe ; dar 
care avea s-o coste 
men nu s-a mai 
ția meteorică a 
nlsch — Kleber 
R. D. Germană, 
doar... o vară și

vrea !“. Rezultatul 7

...Șl acum o nouă victorie 
un nou record (2:13,21), al 10-lea 
tn 5 ani. Al 3-lea titlu de cam-

iunie 1976- București, 30
- Oulu, 15 august 1976
- București, 22 august 1976
- București, 1 iulie 1977
- Jonkoping, 16 august 1977
- Kranj, 6 august 1978
- Berlinul Occidental, 24 august 1978
- Moscova, 31 iulie 1979
- Verona, 28 iunie 1981
- București, 23 iulie 1981

Cel mal bun rezultat al anului 
în lumea întreagă, al 4-lea din 
Istoria acestei probe.

1

pioană mondială universitară 
performantă rară In istoria a- 
cestei competiții. Campioana

S.U.A., Sue Walsh, șl secondanta 
sa. Kim Carlisle, n-au găsit nld 
a replică ta fata vlgoarel sl ta
lentului deosebit al fetei de la 
poalele Carpațllor șl au fellcl- 
tat-o cu căldură : „Carmen, you 
are the best I**

O nouă stea a piscinelor tșl 
confirmă strălucirea ta întreceri
le Universiadei de la București. 
De la 2:28.27 (recordul lui Vlăs
ceanu) la 2:13,21. Mai bine de 15 
secunde 1... De la locul 153 — In 
1976 — la poziția a 4-a, in topul 
celor mal bune spatiste din Isto
rie. Exact 149 de trepte !... Pînă 
la recordul mondial al lui Rlca 
Reinisch 
dă și 44 
tracțiuni 
curai !

mal sînt încă e secun
de 
de

sutimi : cam două 
braț— Hal Carmen

Adrian VASILIU j



SERILE FEERICE ALE GIMNASTICII...
® De Ia Montreal la București, un drum de vis parcurs alături de 

Nadia • Gimnastica, sportul-artă, vrăjește copiii lumii

S-au scris sute de pagini, 
s-au spus mii de cuvinte fru
moase despre minunatele seri 
de gimnastică din acel iulie 
fierbinte din 1976, pe care cele 
mai bune gimnaste ale lumii le 
ofereau miilor de spectatori 
prezenți la Forumul din Mont
real și sutelor de milioane de 
telespectatori din întreaga lu
me. Au fost reținute fără în
doială. rezultatele tehnice ale 
întrecerii olimpice, au făcut 
senzație cele șapte note de 10 
obținute de Nadia Comăneci la 
paralele și birnă, ca și cele trei 
strălucitoare medalii de aur 
cucerite de „minunea din Car-

și nu ar putea face o statistică 
cu fetițele care au urcat pe o 
birnă, pe o paralelă sau au în
cercat pentru prima oară un 
flic-flac la sol, dar este mai 
mult decît o certitudine că 
sute de mii de fetițe, de pe 
multe continente, practică as
tăzi gimnastica pentru că Ia 
Montreal a evoluat o gimnas
tă care a uimit lumea și care 
se cheamă Nadia Comăneci. 
Execuțiile sale la birnă au de
venit, de atunci, elemente de 
referință pentru orice gimnastă 
care tin.de spre perfecțiune, 
într-atît de desăvîrșită a fost 
Nadia Comăneci.

se 
marii 

de nivel 
găzduită 
zile de

' ■ i J ■'

■

FLORENȚA CR 
PRIMA VICTOI

(Urmare din pag. 1)

-iștigătoarea autoritară a birnei, gimnasta 
noastră, Emilia Eberle

păți". Dincolo de acestea însă, 
întrecerile de gimnastică din 
cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Montreal au căpătat rezonanță 
Internațională prin înalta spec
taculozitatea evoluțiilor compe
titoarelor, prin ridicarea nive
lului tehnic al concursurilor la 
O asemenea treaptă încît nu
meroși specialiști, și nu numai 
el, au declarat atunci că gim
nastica de mare performanță 
»e apropie tot mai mult de ar
tă, de arta adevărată.

S-a spus șl s-a scris că, la

Iar faptul că a- 
cum. în acest colt 
de pagină, reme
morăm minunatele 
seri ale gimnasti
cii de la Forumul 
din Montreal, 
datorează 
competiții 
mondial 
în aceste
capitala patriei noa
stre, Universiada 
’81. Si legătura din
tre Montreal si 
București se face 
foarte simplu, foar
te direct, pentru că 
si acum, la Pala
tul sporturilor din 
Parcul tineretului, 
timp de patru seri 
am urmărit la lu
cru stele de primă 
mărime internatio- 

gimnasticii. ve-nală
dete consacrate în mari compe
tiții internaționale, deținătoare 
de medalii olimpice și mondi
ale, care au dat o puternică 
strălucire celor patru zile de 
întreceri. Iar seara de neuitat 
pe care ne-au oferit-o finalis
tele pe aparate ale concursu
lui feminin va rămine, cu 
ranță, pentru mult timp 
părită în memoria celor 
au urmărit-o nemijlocit,

sigu- 
lnti- 
care 
din

Cea mai bună gimnastă chineză

Montreal, Nadia Comăneci a 
revoluționat gimnastica. S-a 
spus și s-a scris că în zeci de 
țări în care nu se știa nimic 
despre această disciplină suta 
de mii de familii și-au îndem
nat copiii să practice gimnasti
ca. Desigur, nimeni nu a făcut

Zhu Zheng evoluînd la paralele

tribună, sau în fața micilor 
ecrane, pentru că — la fel ca 
acum cinci ani, la Montreal — 
cele mai bune gimnaste s-au în
trecut parcă pe sine pentru a 
oferi publicului un spectacol 
magnific, cu execuții care, deși

Nadia Comăneci, intr-o imagine care exprimă pe deplin inalta 
ei măiestrie.

sportive, se apropiau, prin per
fecțiune, virtuozitate și măies
trie, de artă. Și din nou, prin
tr-o coincidență nu întîmplă- 
toare, care ne face multă plă
cere. eroina serii a 
fost aceeași inega
labilă Nadia Co
măneci, îndelung 
ovaționată si a- 
plaudată. cu deo
sebită căldură, de 
cei peste 7 000 de 
spectatori care au 
umplut oină la re
fuz tribunele Pala
tului sporturilor. 
Firește că Nadia a 
crescut, nu mai e 
astăzi fetita minu
ne de la Montreal, 
dar ea a rămas a- 
ceeasi Nadie cu o 
măiestrie de ine- 
galat. cu o pres
tanță a execuții
lor care nu poate 
fi repetată de nici 
o altă sportivă, 
chiar dacă astăzi, 
în tot mai multe 
țări, gimnastele, u- 
nele chiar dintre 
cele de frunte. în
cearcă s-o copieze 
Pe marea noastră 
campioană. Fie că 
a fost vorba de să
rituri. paralele sau 
sol. tripla campioa
nă olimpică de la 
Montreal a fest 
șl Joi seară într-o 
dispoziție de concurs,
din nou o excepțională propa
gandă frumuseții gimnasticii, 
apropiind-o tot mai mult de 
arta pură.

Si dacă acum 5 ani alături 
de Nadia s-au aflat Teodora 
Ungureanu, Nelli Kim sau 
Ludmila Turișceva, lată că Ia 
București, altăuri de Nadia, 
eroina incontestabilă a acestei 
minunate seri, s-au aflat Emi
lia Eberle, Stela Zaharova, Ro- 
dlca Dunca. Dumilrița Turner, 
sau Zhu Zheng, sportive care, 
prin înalta lor măiestrie, prin 
precizia și siguranța cu care au 
executat elemente acrobatice

dintre cele mai dificile, au ri
dicat considerabil nivelul teh
nic și artistic al finalelor.

Nu știm în cite țări s-au 
transmis imagini de la aceste

Stela Zaharova, in proba (solul) care a 
evidențiat cel mai mult talentul său

excelentă 
făcînd

finale, nu știm, de asemenea, 
cîte vor prelua înregistrările 
filmate aici, dar avem certitu
dinea că, in măsura în care a- 
cestea vor deveni cunoscute 
opiniei publice internaționale, 
— grație lor — gimnastica va 
cuceri noi șl noi contingente 
de tinere fetițe care să aspire 
nu numai la performanțe de 
nivel mondial, ci șl spre o 
mișcare grațioasă, frumoasă.

Și sîntem, desigur, bucuroși 
să facem constatarea că Uni
versiada de la București a avut 
și în această direcție, a afir
mării frumuseții unui sport, o 
atît de mare contribuție.

Constantin MACOVE1

ediției a XI-a a competiției pe 
ungurul Laszlo Szalma la să
ritura în lungime, pe america
nul John Gregorek la 3000 m 
obstacole si ne sovieticul Alek
sandr Șablenko campion în 
proba probelor, decatlonul. Ieri 
au fost realizate noi recorduri 
ale J.M.U. la disc femei. la 
3000 m obstacole și a fost sta
bilit primul record la 400 mg 
femei.

GREGOREK CONFIRMA... _
Singura finală într-o probă 

de alergare, programată vineri, 
a fost cea in cursa de 3000 m 
obstacole, Ia startul căreia au 
fost prezenți 15 alergători, în
tre care și cei doi reprezentanți 
ai tării noastre Nicolae Voicu 
și Dan Betini, de la care aș
teptam, firește, o comportare 
bună și chiar o medalie...

Cursa a fost condusă la în
ceput de alergătorul grec Fili- 
pou, dar era evident pentru 
oricine că favoriții probei se 
aflau undeva în pluton. După 
două ture a trecut în frunte 
blondul finlandez Ekblom, im- 
presionînd printr-o alergare u- 
șoară și o bună tehnică a tre
cerii obstacolelor, inclusiv a 
gropii cu apă, peste care — 
realmente — plutea. In urma 
sa cei doi obstacoliști italieni, 
despre care se spunea, la ma
sa presei într-o rapidă evalu
are a șanselor, că ar fi con- 
curenții cu cele mal mari șan
se. Al patrulea, undeva în a- 
propierea lor, Nicolae Voicu. 
Și speranțele, firesc, au cres
cut!...

La 2000 m, cînd cronometru] 
electronic de la linia de sosire, 
a marcat 5:14,07 în „plasa" lui 
Ekblom a apărut alergătorul a- 
merican Gregorek, sportiv 
înalt, suplu, și el cu o alergare 
ușoară, eficientă. Se vedea în
să că americanul nu forțează 
și că-și drămuiește bine efor
turile, rezervîndu-se pentru fi
nalul cursei. în acele momente 
apăruse însă favoritul princi
pal, căci se vedea bine că — 
în mod firesc — victoria nu-i 
poate scăpa, deși nici Ekblom 
și nici cei doi italieni nu de- 
puseseră armele. Ba dimpotri
vă, se aștepta din partea lor o 
replică dîrză in finalul între
cerii. în momentul însă în care 
clopotul a bătut vestind intra
rea în ultimul tur, alergătorul 
de peste Ocean a sprintat sec 
și s-a și detașat de finlandez. 
Acesta nu a cedat, a revenit 
și ca o umbră l-a urmărit în
deaproape. Au trecut cam în 
același timp ultima groapă cu 
apă, apoi ultimul obstacol șl 
s-au lansat într-uri sprint ca 
de veritabili... sprinteri. Ame
ricanul — 20 de ani, învingător 
recent la meciul U.R.S.S. — 
S.U.A. la Leningrad — a re
zistat și a trecut primul linia 
de sosire, înregistrînd un nou

record n 
în ultinr 

cîtăva vre 
„podiumult 
zibil cu tr< 
iar Betini 
de fruntași REZULTA' 
(S.U.A.) 8:2 
Alai univers 
J.M.U., 2. 1 
landa) 8:21,9 
zzlni (Italia) 
Gerbi (Itall:

Laszlo''Szaln

Greaznov (U 
Ivari Danu 
Nicolae Volei 
i. Panalot S 
8:35,10. .. 12. 
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SĂRITOR 
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O dispută 
ră încărcătui 
fost oferită < 
de săritură 
drul căreia i 
mai multe n 
metri, clasar 
lit la... cent 
european de 
ble, ungurul 
reușit cea n 
din concurs 
și-a adjudeci 
lut meritată, 
tate ale sale 
dine: 7,64 m. 
m, 8,23 m, 
două încercă: 
și 8,03 m) t 
Yuhuang a r 
la mare lupt 
gint pentru 
întrecîndu-1 < 
gur centimeti 
Ubaldo Duan; 
au reușit și 
peste 8 metri 
nostru' eampk 
cu un rezult 
m, a mai săi 
putut fi decil 
concurs foarte 
a fost înregisi 
gă săritură i

In debutul turneelor semifinale masculine

VICTORII DOAR ÎN APARENȚA NETE...
Cum era șl firesc, după de

partajarea în grupe valorice a 
participantelor la competiția 
masculină de volei din cadrul 
Universiadei, echilibrul de forțe 
dintre combatante s-a făcut mal 
simțit în meciurile primei etape 
a turneelor semifinale. Desigur, 
atenția iubitorilor de sport din 
Capitală s-a concentrat asupra 
partidelor dintre formațiile plu
tonului fruntaș. Jocurile lor au 
fost în general de bun nivel teh
nic, cele mal multe dînd naștere 
și la spectacole agreabile, apre
ciate ca atare de numerosul pu
blic prezent în toate cele patru 
săli care au găzduit ieri me
ciurile băieților.

în prima partidă a programului 
după-amiezii, în Floreasca, s-au 
îiitilnit echipele Cubei $1 
U.R.S.S. care au oferit o luptă 
deosebit de interesantă, echili
brată în majoritatea timpului și 
caracterizată îndeosebi prin a- 
tacuri în forță. La început, după 
e perioadă de tatonare, cubanezii 
s-au lansat într-o serie de acți
uni spectaculoase care le-au adus 
avantaj consistent pe tabela de 
marcaj (9—3, 12—4), dar sovieti
cii nu s-au resemnat la acest 
scor, aparent imposibil de răs
turnat. s-au mobilizat exemplar 
mai cu seamă în ceea ce privește 
apărarea la fileu, cu care au 
(refăcut terenul și chiar au pre
luat conducerea (13—12). Un final 
electrizant, cu cîteva acțiuni iz
butite de impetuosul P^droso p- 
duce echipa cubaneză în avantaj 
și în postura de cîștigătoare a a-

Turneele semifinale pentru locurile 1—t : România — S.U.A. 
3—0 (5, 11, 12). Japonia — Italia 3—1 (—14, 7, 3, 8), Coreea de 
Sud — Canada 3—0 (6, 7, 4), Cuba — U.R.S.S. 3—1 (14, —11, 5, 
12) ; turneele semifinale pentru locurile 9—16 ; Polonia — Bul
garia 3—2 (—13, 13, —13, 8, 6), Olanda — Spania 3—0 (10, 3, 12), 
R.P. Chineză — Turcia 3—0 (9, 2, 5), Cehoslovacia — Mexic 3—0 
(16, 10, 10) ; locurile 17—24 : Irak — Libia 3—1 (7, 14, —12, 4), 
Belgia — Grecia 3—0 (8, 4, 7), Egipt — Venezuela 3—0 (8, 10, 
8), Franța — Sudan 3—0 (0, 2, 1) ; locurile 25—28 : Liban — 
Congo 3—0 (10, 10, 6), Siria — Iordania 3—1 (12, —15, 11, 13). 
Astăzi este zi de pauză în competiția masculină. Se desfășoară 
primele partide din turneele semifinale feminine.

cestui set extrem de disputat, 
în continuare, jocul se menține 
egal, cu mici desprinderi și reve
niri, dar cei care în partea a 
doua se detașează sînt sovieticii 
care egalează situația la seturi. 
De la începutul setului al treilea 
cubanezii se dezlănțuiesc din nou. 
în timp ce adversarii lor slăbesc 
ritmul, dînd semne de oboseală 
Astfel, echipa Cubei termină vic
torioasă întîlnirea, cu toate efor
turile sovieticilor de a egala din 
nou la seturi. Cei mai buni do 
la învingători au fost Esquivel. 
Pedroso, Lopez, iar de la învinși 
Smugilev și Kolcin. Au arbitrat 
foarte bine : V. Ranghel (Româ
nia) și R. Cote (Canada).

Reprezentativa noastră studen
țească a primit replica celei a 
S.U.A. Voleibaliștii români au 
început jocul într-o alură debor
dantă, combînînd frumos si efica
ce la fileu și anărîndu-so organi
zat. In acest fel ei au luat un

avantaj mare pe tabela de scor : 
13—1 și 14—2, dar spre final au 
slăbit ritmul și concentrarea. Si 
în setul al doilea băieții noștri 
s-au distanțat rapid (10—1), prin 
servicii dificile, blocaje agresive 
și atacuri necruțătoare. Dar is
toria s-a repetat, de data aceasta 
însă americanii reușind o specta
culoasă revenire (9—10, 11—12).
Finalul a aparținut însă jucăto
rilor români eu toate deficiențele 
care au decurs din lipsa de con
centrare dovedită, dealtfel, in 
cea mai mare parte a timpului. 
Doar Florin Mina dădea semne 
că este permanent angajat în joc 
și, dealtminteri, a fost solicitat 
cel mai mult de către ridicători, 
în setul 3, sextetul american 
preia inițiativa și conducerea 8—6. 
10—7. 12—9. Introducerea lui Ma- 
cavei a adus în teren un plus de 
vigoare, ceea ce s-a materialfzat 
în cîștirjarea setului și a partidei. 
In echipa României au fost folo-

Cubanezul Equivel depășind incă o dată apărarea studenților 
sovietici zu o lovitură necruțătoare

siți jucătorii: Căta-Chițiga, Mina, 
Vrincuț (Macavei), Enescu (io- 
nescu), Stoian, Gîrleanu. Arbitraj 
foarte bun : O. Leiser (Elveția) 
și O. Tertemiz (Turcia).

O partidă deosebit de animată 
au furnizat, în sala Olimpia, e- 
chipele Japoniei și Italiei. Aces
tea s-au angajat încă de la în
ceput intr-un joc spectaculos, cu 
combinații de toată frumusețea 
de o parte și alta a fileului. Cei 
care au deținut totuși o ușoară 
Inițiativă au fost studenții nlpont. 
dar către finalul primului set ita
lienii, inspirat conduși de ridică
torul Venturi, au reușit să ega

leze la 11, apoi la 13 și la 14 
și să cîștige într-un final de ma
re tensiune. Ei și-au surprins 
adversarii cu atacuri în forță din 
pase în urcare și printr-o mai 
ordonată activitate în cele două 
linii ale apărării. Din setul al 
doilea, însă, japonezii impun- un 
ritm alert, combină derutant, cîș- 
tigînd pe merit. S-au remarcat : 
Mihara, Kasama, Mitsuhashi, O- 
gata de la învingători, Venturi șl 
Rccine de la învinși.

Aurelian BREBEANU 
Mihail VESA

pe un stadîor
REZULTATE 
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LETISMULUI NOSTRU LA J.M.U
PROBA PROBELOR...

J

1, 
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:U-MEDALIE DE AUR LA DISC

it 
a Proba probelor, decatlonul 

care a reunit mai mulți concu- 
renți cu performanțe de peste 
8000 de puncte la activ, a fost, 
conform așteptărilor, o întrece
re de toată frumusețea care a 
ținut încordată atenția specia
liștilor pentru că, din păcate, 
disputa la decatlon este totuși 
greu de urmărit de cei 
puțin avizați.

56,88 m, 63,84 
m și 67,48 m.
vreun mo-
Florența, am

e

cări ea a reușit: 
m, 65,14 m, 62,14

— Te-ai îndoit 
ment de victorie 
intrebat-o?

— Nici o clipă. Am avui 
emoții, firesc, nu, doar pînă 
in momentul in care am pășii 
pe stadion. Apoi, am uitat de 
ele, concentrîndu-mă Ia maxi
mum pentru a împlini făgădu
ielile făcute anterior, pentru a 
realiza ceea ce visasem de a- 
titea ori cu ochii deschiși, nu 
numai in somn! Acum sini 
fericită! Mă bucur, de aseme- 

șl pentru faptul că am 
in concurs,
— pe po- 
Mariana!... 
intemațio- 
desigur, că

Proba de 3 000 m obstacole este abia la început. Americanul John Gregorek, aflat în 
tonului, in plan îndepărtat, va

, . coada plu-
controla cursa cu autoritate, obținînd o victorie scontată

mgime, cel mai bun rezultat euro- 
l sezonului

i.

I, 
)

e
8

1

a
i, 
e

3 
i 
a 
u 
e

Sportivii sovietici Șablenko 
și Jelanov au fost singurii care, 
de această dată, au trecut de 
8000 de puncte. Recordmanul 
nostru de juniori Aurel Aști
lean a avut o comportare des
tul de oscilantă, alternînd pro
be cu rezultate remarcabile — 
constituind recorduri personale, 
cu altele în care a înregistrat 
cifre modeste. Concursul a în
semnat însă pentru el un foar
te bun prilej de a acumula se
rioase învățăminte.

REZULTATE : 1. Aleksandr Șa
blenko (U.R.S.S.) 8 055 p (100 m — 
11,08, lungime — 7,10 m, greuta
te — 15,21 m, înălțime — 2,04 m, 
400 m — 49,44 m, 110 m.g. — 15,06, 
disc — 48,60 m, prăjină — 4,70 m, 
suliță — 51,04 m, 1500 m — 4:29,66) 
— campion mondial universitar 
*61, 2. Serghei Jelanov (U.R.S.S.) 
8013 p, 3. Georg Wertner (Aus
tria) 7 825 p, 4. Marek Kubiszew- 
skl (Polonia) 7 799 p, 5. Dave 
Steen (Canada) 7 784 p, 6. Petr 
Sarec (Cehoslovacia) 7 717 p. . . 9. 
Aurel Aștilean (România) 7 319 p 
.. .12. Dan Goia (România) 
6 867 p.

nea, 
avut-o lingă mine, 
dar și — mai ales 
dîum pe sora mea,

Acest nou succes 
nai se poate spune, 
reprezintă o continuare norma
lă, peste ani, a mai vechilor 
izbînzi reușite la această pro
bă de Lia Manoliu, Argentina 
Menis și Olimpia Cataramă, 
care aruncătoarele românce 
avut de multe ori un cuvînt 
spus... Și, sîntem 
vor mai avea încă 
de aici încolo!...

REZULTATE : 1. 
ciunescu (România) _
campioană mondială universitară 
*81, record al J.M.U., 2. Petra
Sziegaud (R. D. Germană) 64,14 
m, 3. Mariana Ionescu (România) 
61,84 m, 4. Ute Rekeschat (R. D. 
Germană) 60,92 m, 5. Tvetanka 
Hristova (Bulgaria) 60,52 m, 6. 
Tatiana Lesovaia (U.R.S.S.) 60,18 
m, 7. Galina Murașova (U.R.S.S.) 
58,18 m, 8. Jiao Yunxlang (R. ~ 
Chineză) 54,60 m.

convinși, 
ce spune

In 
au 
de 
că 
și

Florența Cră-
67,48 m —

PRELIMINARII CU...
3 CAMPIONI OLIMPICI

P.

SĂRITURĂ in lungime fe
mei (standard 6,16 m) : 6,59 m 
Vanlek (Ung.), 6,34 m Ion eseu
.(România), 6,31 m Kolpakova 
(U.R.S.S.) — campioană olimpică, 
6,29 m Cușmlr (România). 6,27 m 
Duchateau (Belgia), 6,26 Palenka 
(U.R.S.S ), 6,25 m Lajer (Ungaria).

Slmeoni (Italia), Bulfoni (Italia), 
Matay (Ungaria), Andonova (Bul
garia), Helm (R.D.G.), Dalage 
(Franța), Gibson (S.U.A.) și 
Mundinger (R.F.G.). A doua con
curentă a noastră. Monica Matei 
a realizat doar 1,78 m. Printre fi
nalistele probei remarcăm pe Sa
ra Simeon! — recordmană a lu
mii și campioană olimpică, An
drea Matay — campioană mon
dială universitară în urmă cu 2 
ani la Mexico și încă atîtea alte 
săritoare cu rezultate de peste
1.90 m, ceea ce lasă să se În
trevadă o luptă sportivă de toată 
frumusețea și la... înălțimi mari!

ARUNCAREA CIOCANULUI 
(standard 65 m) : au obținut
dreptul de a concura pe stadio
nul „23 August44 12 dintre cei 
16 aruncători prezențl ieri pfe Sta
dionul tineretului, dintre care 10 
au realizat standardul ___ _ .
72,16 m Huening (R.F.G.), 71,20 m 
Tamm (U.R.S.S.), 70,56 m...........
(U.R.S.S.), 69,24 m Bîndar _____
nia), 67,50 m Bianghini (italia), 
67,24 Lengyel (România), 
Ploghaus (R.F.G.), 66,46 m Tanczi 
(Ungaria), 66,24 m Mileham (M. 
Britanie), 65,86 m Woderski (Po
lonia). Au mai fost calificați, pî- 
nă la completarea celor 12 locuri,
63.90 Jimeno (Spania) și 63,60 m 
Weir (M. Britanie). Pentru arun
cători reputați, precum Ploghaus 
(cu peste 80 m în acest sezon), 
Nikuljn, Tamm și alții — stan
dardul cerut n-a fost decît • 
simplă formalitate...

ARUNCAREA SULIȚEI 
dard 76 m) : 81,70 m 
(U.R.S.S.), 81,68 m
(U.R.S.S.), 79,94 m Schreiber
(R.F.G.), 79,26 Patterson (Cuba), 
78.76 m Weis (R.D.G.), 78.38 m 
Gambke (R.F.G.). 78.18 m Na-

PLANETA ATLETISMULUI

cerut :
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LIA, ARGENTINA, Șl ACUM, 
FLORENJA I

Evoluția din acest an a cam
pioanei și recordmanei noastre 
la aruncarea discului, Florența 
Crăciunescu a fost în măsură 
sâ creeze o anumită stare de 
optimism, logic, pentru o posi
bilă victorie în întrecerea de 
la Universiadă. Și iată că Flo
rența a împlinit pe de-a între
gul speranțele care s-au pus 
in ea, dominînd categoric în
trecerea discobolelor, de la pri
ma pînă la ultima aruncare, 
nelăsînd nici o speranță adver
sarelor ei, între care, de pildă, 
sovietica Tatiana Lesovaia a 
fost medaliată cu bronz, în ur
mă cu un an la Olimpiada 
moscovită.

Florența a început concursul 
cu o aruncare de 62,40 m, cu 
care s-a instalat în fruntea cla
samentului. în celelalte încer-

Echipele Cubei și României s-au calificat pentru finala 
de 4X400 m.

(Iugoslavia), 
(M. Britanie),

ștafetei

Manni- 
Keihas

Atletismul, sport universal. Iată un adevăr pe care îl știm 
dintotdeauna, un adevăr care poate îmbrăca două aspecte, la 
fel de importante. *

Primul se referă la universalitatea atletismului ca sport, ca 
exercițiu fizic natural și în această accepțiune universalitatea 
înseamnă, de fapt, capacitatea de a cuprinde totalitatea deprin
derilor motrice de bază, totalitatea calităților fizice. Viteza, forța, 
rezistența, îndemînarea sînt toate înglobate — și se exprimă di
rect, natural, pur — în grupele de probe ale atletismului. Mer
sul, alergarea, săritura și aruncarea sînt cele mai vechi și cele 
mai elementare deprinderi de mișcare ale speciei umane. Atle
tismul nu este doar cel mai vechi sport, cel mai complet sport, 
ci este, din acest punct de vedere și punctul de plecare al tu
turor celorlalte discipline, geneza întregii palete de culori din 
tabloul sportului modern.

Cealaltă accepțiune a universalității atletismului se referă la 
dezvoltarea atletismului pe această planetă. Este suficient să 
spunem, pentru a defini sugestiv universalitatea atletismului, că 
Federația Internațională de Atletism Amator (I.A.A.F.), forul in
ternațional diriguitor al acestui sport, este cel mai larg organism 
internațional reprezentativ pentru e activitate umană organi
zată. Nu numai în sport, ci în orice domeniu de activitate ! Să 
subliniem, între altele, că numărul federațiilor naționale atle
tice afiliate la I.A.A.F. întrece numărul țărilor membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite 1

Universalitatea atletismului se explică, în primul rînd prin 
accesibilitatea acestui sport. Atletismul se poate practica oriunde, 
și se practică oriunde în lume. Tocmai de aceea campioni sc 
nasc și cresc peste tot.

Acest adevăr este dovedit și de întrecerile Universiadei bucu 
reștene. Concursul de pe „23 August44 ni -a apropiat nu numai 
celebrități firești — sprinteri și hurdler! valoroși din S.U.A., să
ritori cu prăjina faimoși din școala sovietică sau franceză, arun
cători din R.D. Germană sau din alte țări cu tradiții bogate, ci 
și vedete, sau viitoare vedete din alte colțuri ale lumii. Iată-J 
pe marocanul Said Aouita cîștigînd cu e dezarmantă ușurință 
proba de 1 500 m în maniera lui Ovett, cu un timp excelent. 
Iată un hurdler român, Pal Palffy întrecînd specialiști valoroși 
din U.R.S.S., Polonia, F’nlanda și — cine ar fi crezut ? — din 
S.U.A. ! Și nu pe oricine, ci chiat pe Tony Campbell, unul din 
fruntașii mondiali... Iată un student din Ghana, Ernest Obeng. 
luptînd de la egal la 100 m cu un Mei Lattany sau Calvin 
Smith, iată un alergător brazilian de 400 mg, Antonio Eusebio 
Ferreira pe treapta a treia a podiumului, înaintea unui finalist 
olimpic, lată un triplusaltist din îndepărtata Chină Zhou Zhen- 
xiang sărind, dintr-odată pe locul al șaselea în clasamentul aii 
time al triplusaltului, lată o alergătoare din țara lui Pele, Maria 
Tania Miranda, cîștigînd cu eleganță o semifinală la 400 m...

...Și exemplele pot continua. Atletismul este un sport univer- 
8S ”* Vladimir MORARI!

(U.R.S.S.) 1:48,66, 2. Aouita (Ma
roc) 1:48,90, 3. Ferrero (Italia) 
1:49,24, 4. Kim (Coreea de Sud; 
1:49,91, r ~ » -
1:49,95 ;
(S.U.A.) 
(Grecia) 
(Mexic)
1. Serrano (Cuba) 1:49,56, 2.
Clark (S.U.A.) 1:49,73, 3. Nombela 
(Spania) 1:50,04 ; seria a V-a : 1. 
Ostrowski (Polonia) 1:49,21, 2.
Riere (R.F.G.) 1:49,34, 3. Prundea- 
nu (România) 1 :49,36 ; seria a 

Zivotici (Iugoslavia) 
Onescu (România) 
Brahimla (Algeria) 

Mesa (Cuba) 1:51,78.
2 clasați din fiecare serie

57,16, 2. Zubova (U.R.S.S.) 57,63,
3. Wray (M. Britanie) 57,67, 4.
Lombrado (Italia) 59,05 m. 5. Ul- 
vinen (Suedia) 59,53. Primele 3 
concurente din fiecare semifinală 
șl următoarele cu timpii cel mai 
buni s-au calificat pentru finala 
acestei probe.

400 M PLAT : semifinala I : 1. 
McCoy (S.U.A.) 45,90, 2. Klaren- 
beek (Olanda) 46,45, 3. Reyte (Cu
ba) 46,47, 4. Gonzales (Spania) 
46,48, 5. Kamber (Elveția) 47,22, 
6. Tozzi (Italia) 47,27, 7. Almanzar 
(Rep. Dominicană) 47,87, 8. To- 
boc (România) 48,41 ! ; semifinala 
a II-a : 1. Wiley (S.U.A.) 46,12, 2. 
Malinverni (Italia) 46,21. ‘
dotov (U.R.S.S.) 46,56 m, 
mar (Iugoslavia) 47,16 : 
nala a Ill-a : 1. ]_______
(U.R.S.S.) 46,55, 2. Souza (Brazilia) 
46,77, 3. Fowell (M. Britanie) 46,94,
4. Wegner (R.F.G.) 47,03, 5. Nog- 
bov (Coasta de Fildeș) 47,33. Pri
mii 2 clasați din flecare semifi
nală și următorii 2 timpi și-au 
cucerit dreptul de a evolua în 
finală. în ceea ce ne privește, 
să fim sinceri, deși știm câ a fost 
multă vreme accidentat, am aș
teptat totuși mai mult de la re
cordmanul nostru Horia Toboc !

800 M : seria I : 1. Haock
(R.D.G.) 1:50,27, 2. Gecchlnl (Ita
lia) 1:50,39, 3. Spyrou (Grecîa) 
1:50,71 ; seria a n-a : L Trosilo

5. Sun
seria a Ill-a : 1.
1:49,20,

i 1:49,46,
1:49,58 ;

(R. P. Chineză) 
-----  ' Whito

2. Moutsanas 
3. Melecio 

seria a IV-a : 
1:49,56,

1.
2.
3.

4.

Vl-a : 
1:51,34, 
1:51,45, 
1:51,45, 
Primii _ _____  __  ______ ____
și cei mai buni 4 timpi s-au cali
ficat pentru semifinalele acestei 
curse, între ei și cei 2 alergători 
români.

200 M FEMEI : semifinala I : 1. 
Massulo (Italia) 23,33, 2. Mathieu 
(Porto Rico) 23,76, 3. Korotkova 
(U.R.S.S.) 23,76, 4. Mdler (Suedia) 
23,97, 5. Evans (Australia) 24,27, 
6. Mas (Franța) 24.63 ; semifinala 
a II-a : 1. Smallwood (M. Brita
nie) 23,32, 2. Nazarova (U.R.S.S.) 
23.56, 3. Ferrer (Cuba) 23.69, 4.
Revaux (Franța) 23,82, 5. Isivano- 
vlci (Iugoslavia) 24,03, 6. Mercu
rio (Italia) 24,22, 7. Hracs (Unga
ria) 24.22. 8. Vintilă (România)
24,28. Primele 3 clasate din fie
care semifinală si cei mai buni 
2 timpi acced în finala cursei.

200 M BARBATI : semifinala I : 
1. Kablan (Coasta de Fildes) 
20,91, 2. Muraviev (U.R.S.S.)
21,06, 3. Sharp (M. Britanie) 21.19,
4. Bongiorni (Italia) 21,29, 5. Za-
ricl (Iugoslavia) 21,54 ; semifina
la a II-a : 1. Nagy (Ungaria) 
20,81, 2. Boubacar (Senegal) 20,90, 
3. Paulo (Brazilia) 20,99, 4. Gon
zales (Cuba) 21,21, 5. Adam
(Franța) 21.31 : semifinala a 
nr -a Î 1. Naumenko (U.R.S.S.) 
20,99. 2. Nkounkoo (Congo) 21,10, 
3. Babaly (Ungaria) 21.14. 4.
Cantl (Franța) 21,16. Primii 3 
clasați din fiecare semifinală și 
următorii 2 timpi s-au calificat 
în finală.

4 x 400 M î semifinala I : 1.
U.R.S.S. 3:09,20, 2. Cuba 3:10,91, 
3. România (Anghel. Korodi. Bo- 
roiu, Nagy) 3:11.67. 4. Mexic
3:17,65 : semifinala a n-a : 1.
5. U.A. 3:08.90. 2. , Congo 3:12,44,
3. Brazilia 3:13,38, 4. R. F. Ger
mania 3:14.07. Aceste 8 echipe 
s-au calificat pentru finala de 
duminică.

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

pari (Finlanda), 76.S0 m 
nen (Finlanda), 76,56 m 
(Suedia), 76,38 Pîrvu (România), 
76,18 m Negolță (România). Lor 
li se adaugă si Hered; (Ungaria) 
cu 75.00 m Fără dificultate, cei 
doi aruncători sovietici, intre 
care Dainia Kuula, nu este al
tul decit însuși campionul »~ 
Umple al probei, au aruncat su- 
Uta dincolo de 80 m. în concurs, 
așteptăm insă aruncări in Jurul 
a 90 de metri !

400 M GARDURI FEMEI : semi
finala I : 1. Kostetkaia (U.R.S.S.) 
56,24 — record al 2.
Sonntag (R.D.G.) 57,29, 3. Cojo- 
caru (România) 57,67 (record 
personal), 4. Clrulli (Italia) 57,80, 
5. Etienne (S.U.A.) 58,18 ; semi
finala a II-a : 1. Michel (Belgia)

6,24 m Dancetovici 
6,22 m Hearnshaw 
Norello (Italia) și De Jesus (Por
to Rico), 6,21 m Guzowska (Po
lonia), 6,20 Pass (R.F.G.), 6,18 m 
Alexander (Cuba), 6,16 m Lewis 
(S.U.A.). O probă care n-a pus 
probleme săritoarelor calificate 
astfel pentru concursul de astăzi, 
care anunță o întrecere de toată 
frumusețea si — nădăjduim — de 
o calitate superioară.

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME FE
MEI (standard 1,82 m). Din cele 
16 concurente prezente Ia 
două „ștachete44 13 au izbutit — 
cele mal multe cu manifestă ușu
rință — să treacă la 1,82 m Va
sile (România), Bîkova (U.R.S.S.). 
Popkova (U.R.S.S.), Kravczuk 
(Polonia), Zheng (R. P. Chineză).

FLORENȚA, DUPĂ ARGENTINA
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ția prăjinei flexibile, care apelează 
mult la îndemînarea succesorilor 
Warmer dam și Don Bragg.

Cine are dreptate ? Parcă adepții 
tului natural, singurul care îți dă 
sura progresului ființei umane în 
fizicului...

...După-amiaza de iert a fost dominată, 
însă, de aruncarea discului fete. A în
vins Florența, care a părut stingherită 
de faptul că era cîștlgătoare sigură cu 
numai 65,14, și a mai adăugat peste doi 
metri în final (67,48 m), printr-o zvîc- 
nire de orgoliu, într-un moment în care 
spectatorii păreau tot mai atrași de 
duelul dintre alb și negru, care înce
puse pe pistă, în semifinalele de 4X400, 
acest captivant duel între forța nu în
totdeauna finisată a europenilor și su
plețea extraordinară a „atleților de aba
nos", un duel care poartă atletismul 
înainte așa cum duelul Brazilia — Euro
pa patronează progresul mingii '
gre.

Victoria aplaudată a Florenței 
făcut să ne gîndlrn la „perioada 
tinei" și mai ales la „perioada 
care a purtat pe umerii ei, timp 
douăzeci de ani, visurile atletismului 
nostru, cot la cot cu .Joii", apoi cu mal 
tînăra Mihaela Peneș, ascunzînd, cu o

alb-ne-

ne-a 
Argen- 

Ltei", 
de

abilitate tipic feminină pragurile mereu 
călcate de băieți... Acești băieți care 
par, în sfirșit, stingheriți de trena mereu 
susținută a fetelor, dovadă faptul că 
Palfi a prins formidabil plasa lui Cow
ling — și cine e Cowling ! — iar foarte 
ttnărul decatlonist Aștilean s-a bătut 
pînă pe ultimii metri în infernala probă 
de 1 500 m, care e mai lungă decît ma
ratonul și mai epuizantă decît „turul 
de pistă", adică proba celor 25 de litri 
datorie de oxigen... Nu e nici o exa
gerare... proba în care doar puterea 
voinței împiedică sufocarea...

Medalia Florenței rămîne desigur pe 
primul plan. Acest 67,48, cu un metru 
șl jumătate sub record, deschide semi
cercul lui 70, ceea ce înseamnă mult și 
atrage încă o dată atenția asupra rolului 
școlii și tradiției în propulsarea unei 
probe, ceea ce nu pare a fi cazul cu 
greutatea. (E adevărat, atleta româncă, 
cochetă ca întotdeauna, e de părere că 
forța în disc se naște din viteză, ceea 
ce permite discobolelor oltence cu nume 
exotice (Argentina + Florența) să nu 
resimtă handicapul rezultat din plusul 
de areutate al adversarelor lor).

Spre sfîrșitul reuniunii de ieri, tribu
nele au urmărit cu mare atenție spec
taculoasa cursă de 3 000 obstacole, iar

copiii s-au îmbulzit în apropierea gropii 
cu apă, expunîndu-se, deliberat, dușu
rilor inevitabile. Cei mai mulți au pri
mit astfel ' ' .............. ’ *
să credem 
olimpic al 
aștepta un 
umple din ___ a. . . . .
cronicarii tineri de acum 25 de ani, am 
așteptat pînă în acest miez de vară, re
venirea în arena noastră a unor atleți 
de..talia lui Bob Gutovski sau Zatopek, 
„zeii" Stadionului Republicii....

...La încheierea probelor, crainicul sta
dionului a sugerat publicului spectator 
să onoreze cu prezența sa festivitatea 
de premiere a Florenței Crăciunescu Au 
izbucnit aplauze. Toți spectatorii au ră
mas pe loc. Deși cel mai mulți erau foar
te tineri — șl poate la primul lor mare 
concurs de atletism — ei au înțeles să 
răsplătească așa cum se cuvine truda 
oarecum anonimă a admirabilei Florența 
Crăciunescu. atleta a cărei probă nu se 
desfășoară la rampă, în fața tribunei, 
oferind de cele mai multe ori priviri
lor doar zborul, e adevărat fastuos, al 
discului, care tale respirația tribunelor.

botezul atletismului și vrem 
că noul stadion cu adevărat 
atletismului românesc nu va 
prilej îndepărtat pentru a-și 
nou gradenele, așa cum noi,

Fotografiile din acest număr au 
fost realizate de :

loan CH1RILA Dragoș NEAGU, Ion MIHÂICA, 
Vasile BAGEAC și Virgil ONESA



LA POLO, TREI ECHIPE NEÎNVINSE: 
U.R.S.S., ROMÂNIA, S.U.A.

Și după ziua a patra a tur
neului de polo, echipele Româ
niei, Uniunii Sovietice șl State
lor Unite își păstrează șansele 
intacte.

ROMANIA — SPANIA 13—8 
(3—2, 4—0, 4—5, 2—1). Spaniolii 
nu au rezistat decît pînă la 
jumătatea primei reprize, după 
care poloiștii noștri s-au distan
țat înscriind goluri într-o pro
gresie mult mal viguroasă decît 
adversarii lor. Formația Româ
niei a fost superioară la toate 
capitolele : rapiditate în înot, 
mînuirea balonului, concepție 
tactică. Mal mult, a avut și atu- 
uri individuale : portarul Doru
Splnu, Inspirat, sigur (a apărat 
șl un penalty!) ; Hagiu, inteli
gent, demarcat în faza de atac, 
terminîndu-și acțiunile prin 
șuturi cu adresă ; Moiceanu, ca 
întotdeauna temut șuteur de la 
distanță. Echipa Spaniei a sal
vat spectacolul preferind un 
joc deschis, „la gol", deși își 
simțea tot timpul securitatea 
propriei porțl amenințată.

Au înscris : Hagiu — 4, Moi
ceanu — 3 (unul din 4 m), Gor
dan — 2, Costraș, Schervan, Ga- 
rofeanu, Ilie Gheorghe, respectiv 
Marti — 2, Girbal — 2, Bertran 
— 2, Alonso și Merino.

Arbitri : P. Panagacos (Grecia) 
și R. Klimencici (Iugoslavia).

U.R.S.S. — CANADA 13—5 (3—0,
2—2, 4—1, 4—2). Prima clasată in 
seria „A" după trei zile de joc, 
echipa Uniunii Sovietice, a înce
put meciul cu reprezentativa Ca
nadei (pe locul trei în clasa
ment) printr-o dojninare catego
rică. Poloiștii sovietici — buni 
înotători, cu o tehnică și tactică 
de joc net superioare adversari-

...II VENIT RÎNDUL SĂRITORILOR
DE LA PLATFORMĂ

După o zi de pauză, între
cerile săritorilor se reiau astăzi 
cu proba de platformă — fete.

Ca și la trambulină, la star
tul concursului de platformă 
vor fi prezenți o serie de spor
tivi cu un bogat palmares in
ternațional, ceea ce, desigur 
constituie garanția unor evolu
ții cu deosebite virtuți tehnico 
si spectaculare. Printre compe
titori se vor afla Chen Xiaoxia 
(R. P. Chineză) — deținătoarea 
titlului și recent câștigătoare a 
„Cupei mondiale". Liana To
talize (U.R.S.S.) — medalia de 
bronz la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, Li Tihua (R. P. 
Chineză) — cîștigătoarea pro
bei la trambulină. Megan Ne- 
ycr (S.U.A.) — locul 2 la
trambulină în urmă cu cîteva 
zile, Vladimir Aleinik (U.R.S.S.) 
— campionul en-titre. medalie 
de bronz Ia J.O. ’76, medalie 
de argint la J.O. '80, campion 
european în 1977. Enrique Cor
tina (Cuba) — locul 2 la Cam

A FACE ATLETISM FĂRĂ O MARE BUCURIE 

ÎNSEAMNĂ A PIERDE TIMPUL !

Poloiștii cubanezi cu caschete de culoare închisă au asaltat con
tinuu poarta formației mexicane.

for — au evoluat degajat, fără a 
forța prea mult, In timp ce ca
nadienii, mai ales în cea de a 
doua parte a meciului, au cedat 
flzio șl n-au mai putut face fa
tă atacurilor rapide șl eficace ale 
partenerilor de joc. Autorii golu
rilor : Tretiakov șl Rozliakov 
(cîte 3), Kutivadze și Naumov 
(cîte două), Zavizion (1), Kleime
nov (1), Morozov (1) din echipa 
Uniunii Sovietice și Thomas 
(două), luhasz (1), Anderson (1), 
McDonald (1) de la canadieni. 
Au arbitrat Mithat (Turcia) șl 
Masaoka (Japonia).

CUBA — MEXIC 13—3 (3—6,
2—1, 4—2, 4—0). Cele două for
mații au ocupat, după trei zile, 
locurile 3, respectiv 4 în clasa
mentul seriei ,,B“, dar jocul 
prestat de ele ieri a fost mult 
distanțat ca valoare : cubanezii 
rapizi, inspirat! în atac. sutînd

plonatele Americii de Nord. 
Centrale și Caraibelor, Liu 
Henglin (R. P. Chineză) — 
campion al Asiei în 1978 ș.a 
Alături de aceștia vor concura 
și sportivii noștri Felicia Cir- 
stea. Mariana Marc și Alexan
dru Bagiu, de la care aștep
tăm o comportare cit mai bună.

Primele vor intra în întreceri 
fetele. Astăzi, conform progra
mului, se vor desfășura între
cerile preliminarii (ora 10 — 
săriturile impuse ; ora 17 — să
riturile libere), urmînd ca pri
mele 12 clasate să se califice 
în finală, care va avea loc 
duminică după-amiază. Pentru 
competiția masculină au fosi 
rezervate zilele de luni șl 
marți, ea urmînd să -se deru
leze în același mod ca și cea 
feminină.

Așadar, și la platformă, ca 
și la trambulină, vom putea a- 
slsta la dispute spectaculoase, 
interesante, care, cu siguranță, 
vor capta atenția. 

din cele mai dificile poziții, to 
timp ce mexicanii au avut • 
prestație sub cerințe. Au înscris: 
pentru Cuba — Rodriguez șl La
zaro (cîte 3), Ruiz și Benitez 
(cîte 2), Ramos, Perez si Domin
guez (cîte 1), iar pentru Mexio
— Fernando (2) și Coste (1). Ar
bitri : R. Silha (România) si 
Vanderpool (Canada).

S.U.A. — R. P. CHINEZA 12—3 
(4—1, 1—3, 5—0, 2—1). Poloiștii 
americani s-au detașat mal ușor 
decît era de așteptat de forma
ția R. P. Chineze, care șl-a clș- 
Ugat numeroase simpatii prin jo
cul ei avîntat. De data aceasta, 
poloiștii asiatici nu s-au „des
curcat" decît în tlme-ul secund, 
cînd au egalat (4—4), ratînd la 
acest scor prin Ai Tianxiong o 
lovitură de la 4 m. In continuare, 
el nu au mal putut desface a- 
părarea „om la om" a sportivi
lor americani, care s-a dovedit 
foarte eficace.

Au marcat : Dobrott — 3, Boyer
— 3, Mc Andrew — 2, J. Camp
bell — 2, Bergeson, P. Campbell, 
pentru învingători, respectiv Qu 
Baowei — 2, Ai Tianyiong, Song 
Weigang, Wang Xlaotiang.

Arbitri : S. Maryay (Ungaria), 
D. Popov (U.R.S.S.).

UNGARIA — JAPONIA 6—7 
(3—2, 2—1, 2—4, 1—0). Echipa Ja
poniei omogenizată „din mers" a 
jucat de la egal la egal cu Un
garia, considerată inițial una 
dintre favoritele întrecerii. Me
ciul a plăcut, înscriindu-se go
luri de la distanță sau din ac
țiuni solitare, pe contraatac. De 
notat forma bună a ambilor 
portari (Borș șl Kunihiro), de
monstrată șl de pararea cîte unei 
lovituri de la 4 m 1

Au marcat : Pinter — 3 (unul 
din 4 m), Toth — 3, Matsik și 
Kenesz, respectiv Masahiro — 
2, Tosinao, Toshiyuki, Yoshituml, 
Hideyukl și Daisuke.

Arbitri : Z. Klarici (Iugosla
via) și J. Marsolais (Canada).

In clasamente : GRUPA A : 1.
U.R.S.S. 8 p (45—18), 2. România 
S p (44—23), 3. Ungaria 4 p
(30—31), 4. Canada 3 p, 5. Spania 
1 p, 6. Japonia 0 p. GRUPA B :
1. S.U.A. 6 p (30—18), 2. Cuba 4 p 
(30—17), 8. Iugoslavia 3 p (30—20),
4. Mexic 3 p, 5. R. P. Chineză 
1 P-

D. CALLIMACHI
1. C'JPEN

V. TONCEAMU

I ARPAD SZABO Șl CONSTANTIN NICUIAE,
I CAMPIONI BALCANICI LA JUDO
IPERNIK, 24 (prin telefon). A 

doua zi a Campionatelor balcani
ca de judo s-a încheiat cu un 
frumos succes al sportivilor ro- 

Imânl : Arpad Szabo (cat. super- 
ușoară) și Constantin Niculas 
(semiușoarâ) au cucerit titlurile 
de campioni balcanici, Ion Năs, 

Ităilă (semlușoară) și Marcel Nuțu 
(ușoară) s-au clasat pe locul 3, 
iar Sebastian Geană (open) pe 
locul 4. Cîteva amănunte. A. Sza- 

Ibo a ocupat primul loc în grupă, 
dlspunînd prin ippon de A. Ay- 
demlr (Turcia) șl la puncte de
S. Tuc (Iugoslavia) și de P. Mi-I haiskl (Bulgaria). In semifinale, 

I l-a învins prin ippon pe H. Ka- 
I rabeian (Turcia), iar in finală A. 

Szabo s-a întîlnit din nou cu lu-

Igoslavui S. Tuc întrecîndu-1, de 
astă dată, prin Ippon. Pe locul 
3 : I. Vukorepa (Iugoslavia) șl 
H. Karabelan (Turcia).

I Campionul european C. Niculae 
a fost aplaudat la scenă deschisă 
pentru frumoasele sale evoluții.
El l-a depășit net în grupă pa

De miine, la Cimpina

I „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS
I Miine, se va desfășura la Cîm- 

Dina, etapa a 4-a a competiției 
Internaționale de motocros dota
tă cu trofeul „Cupa Prietenia*.

IIșl vor disputa întîietatea, ta 
cuplaj, cîte două reprezentative 
din flecare țară, una la clasa 
250 cmc — seniori șl alta la 125 

Icmo — tineret, care vor reuni a- 
lergătorl din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo-

Inia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia, întrecerile constituind cel 
mai mare concurs internațional 
al anului găzduit de țara noas- 

itră.
Așadar, vom urmări la lucru 

sportivi din Cehoslovacia, U.R.S.S. 
și R. D. Germană, apreciați pen- 

Itru valoarea lor în arena inter
națională, care sînt despărțit! la 
clasa 250 cmc — seniori de di
ferențe foarte mici în clasamentul I general pe națiuni după trei eta
pe : 39 p, 37 p șl, respectiv, 35 
p. In aceste condiții, sînt aștep
tate cu viu interes confruntările I dintre cehoslovacii Jlri Khuravi,
Pavel Jencek, Antonin Zdenek, 
sovieticii Anatoli Oleinikov, Vla
dimir Khudiakov, Aleksander 

■ Plutonov precum șl Heintz Ho

Turneul internațional feminin de șah

I ULTIMELE TREI
I
I
I
I

să fie decisive 
de interesantă 

1 la Gabriela

I
I
I

învingătoare șl în runda a 8-a, 
în fața Juditei Kantor, tînăra ju
cătoare sovietică Katino Mclaș- 
viîi este lideră în Turneul inter
național feminin de șah al Ro
mâniei, care se desfășoară la 
Băile Herculane. Ea este, însă, 
talonată, la • diferență minimă, 
de e jumătate de punct, de alte 
trei concurente, urmînd ca ulti
mele trei runde t" 
în această atît 
dispută. Cîștigînd — -- 
Olărașu, Marina Pogorevlci a fă
cut un pas mare spre cea de • 
doua normă de maestră interna
țională. Ea mai are nevoie de un 
punct din trei partide pentru a 
obține titlul. Margareta Wise a 
întrecut-o pe Viorica Ionescu, ta 
timp ce Margareta Mureșan a 
remizat cu Margareta Perevoznlc. 
Pierde contactul cu plutonul 
fruntaș Agrieszka Brustman, în
vinsă de Maria Grosch, care mar
chează • puternică revenire. Ga- 

M. Donev (Bulgaria), L Ahmet 
(Turcia), M. Joicici (Iugoslavia) 
șl D. Sandaridls (Grecia), după 
care, ta semifinale, l-a învins 
înainte de limită pe L Năstăilă, 
Iar ta finală a obținut o victorie 
asemănătoare în fața bulgarului 
E. Damlanov. Pe locul 3 : I. Năs
tăilă (România) șl M. Jolclcl (Iu
goslavia).

M. Nuțu deși s-a situat pe pri
mul Ioc ta grupă, cîștigînd nu 
mal puțin de 4 meciuri a fost 
nevoit să se mulțumească cu lo
cul 3. Clasamentul : 1. S. Vuevld 
/Iugoslavia), 2. I. Netkov (Bulga
ria), 3. M. Nuțu (România) șl O. 
Atanasov (Bulgaria).

La open, S. Geană a obținut 
• singură victorie, la N. Nalde- 
nov (Bulgaria) clasîndu-se pe lo
cul 4. Clasamentul : 1. A. Kova- 
cevlci (Iugoslavia), 2. A. Zaprla- 
nov (Bulgaria), 3. J. Karlevld 
(Iugoslavia).

Duminică sînt programate în
trecerile pe echipe.

ppe $1 Norbert Mfiller din R.D.G, 
care se anunță ca principali fa- 
vorlțl ta cursa seniorilor. Liderii 
celorlalte echipe de peste hotare 
stat Zbigniew Groth (Polonia), 
Laszlo Gyuraszik (Ungaria) și 
Lubomlr Ranghelov (Bulgaria). 
Țara noastră, în calitate de or
ganizatoare, va alinia cîte două 
echipaje la fiecare clasă, din pri
ma garnitură la 250 cmc făclnd 
parte campionul țării Ernest Mill
ner, Ion Plugaru și Gheorghe 
Oproiu, iar din cea secundă Ion 
Mărgărit, Dușan Marianov și 
Marian Dragomir, toți dornici să 
aibă o comportare onorabilă ta 
compania puternicilor lor adver
sari. Componența echipelor de 
tineret (125 cmc) : „A" — Petri- 
șor Titilencu, Toma Dulea, Dan 
Liviu, Alexandru Ilieș : „B“ —
Daniel Andrei, Zsolt Fulop, Va- 
slle Poenaru și Laszlo Tomoș- 
vari. Antrenori : maestrul sportu
lui Ștefan Chlțu șl Traian Moașa. 
Mecanici : Constantin Goran, Du
mitru Pop șl Eduard Laub. Di
rector de concurs — arbitrul In
ternațional Nlcolae Manesia. Prl- 
mult start se va da la ora 10.

Traian lOANlfESCU

RUNDE, DECISIVE
briela Olteanu a cîștigat la Elena 
Răducanu.

înaintea ultimelor trei runde, 
clasamentul este următorul : Me- 
lașvili 6‘/j, Wise, Mureșan, Pogo
revlci 6, Brustman 5, Perevoznic, 
Ionescu 3%, Kantor, Olteanu, 
Grosch 3, Olărașu l‘/i, Răducanu 
1 punct.

FLORIN GHEORGHIU
LOCUL IT LA BADEN BADEN

In ultima rundă a turneului 
international de șah de la 
Baden — Baden, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a re
mizat cu cehoslovacul Hort, ocu- 
pînd to final locul 4 cu 8 puncte. 
Pe primele locuri s-au situat 
marii maeștri Mlles șl Rlbll cu 
cîte 9V5 puncte, urmați de Kor- 
ctaoi — »V» puncte.

Nu-i este dat Întotdeauna per
formerului să-și savureze succe
sul. Uneori, în locul cupei de 
șampanie, el alege odihna, liniș
tea dinaintea altul asalt. E cazul 
lui Pal Palffy. Joi, clujeanul re
ușea un nou record la 110 mg șl 
o medalie de argint. Ieri, la ora 
dimineții, pleca la antrenament : 
U va înlocui, în ștafeta de 4X100 
m, pe Constantin Ivan, acciden
tat. Pai pare mal degrabă un 
baschetbalist. măsurînd 1,95 m. 
Ne spune, dealtfel : „Nu am cea 
mal potrivită statură pentru pro
ba mea. Dar mi-am spus mereu 
că nu înălțimea e totul. După 
cum am știut să string din dinți 
atunci, in ’79, tind o fractură pă
rea să-mi compromită orice șansă 
de a urca valoric. Vedeți, eu 
stnt un singuratic șt un mare am
bițios. La Inceputul-lnceputului 
am fost respins de la atletism — 
eram prea firav. Nu m-am lăsat. 
Am încercat „suta", apoi 400. Am 
ajuns la garduri. Inițial, In proba 
mal lungi. Curtnd am trecut la 
110 mg. Unde am și rămas. 
M-am „agățat" de atletism cu 
convingere. Știam că aici ml-e 
locul chiar dacă nu de puține ori 
atletul se simte tentat, și el, de 
mirajul sportului de echipă. ta 
definitiv, singurătatea alergătoru
lui — nu doar de cursă lungă — 
nu e o vorbă goală. Adevărul e 
că a face atletism fără o mare 
bucurie înseamnă a pierde tim
pul ; fără o mare bucurie, fără 
plăcere de a alerga, sări sau a- 
runca șt fără o mare încredere 
tn proprille-țt forțe. Eu mi-am 
cîștigat pe deplin această încrede

Informăm cititorii noștri că ziarul „Sportul" va 
g apărea și miine, duminică, 26 iulie, la orele obiș- 
g nuite. |

re joi. Vi veți convinge curlnd — 
abia aștept alte concursuri marl 1“ 

Ptaă la revanșa asupra Iul 
Larry Cowling, să-1 ascultăm și 
pe americanul de culoare care 
șl-a trecut, la rtadu-i, în palma
res cea mal bună performanță 
din viața sa (are 21 de ani, e 
student în sociologie, California): 
„Universiada mi-a oferit șansa 
de a concura cu tițiva dintre 
fruntașii mondiali al probei. Pen
tru ci este locul unui mare suc
ces al meu, voi duce cu mine 
amintirea unui București de toa-

ln Satul Universiadei
tă frumusețea, tn care am putut 
să mă tnttlnesc, nu doar tn are
nă, cu sportivi de pretutindeni, 
să-mi fac noi prieteni".

Din nou Ia blocul U 18. în fața 
televizorului, baschetballsta Elena 
Camelia Filip. E bucuroasă pen
tru frumoasa prestație a echipei 
din partida cu Iugoslavia. Și a- 
cum. pe măsură ce zilele tree șl 
vin meciuri tot mal grele șl mal 
importante ea, și Maia Zidaru, 
Magdalena PaU, Mariana Andrees- 
cu, Rodica Armion, Diana Bălaș. 
celelalte fete, devin mal cuteză
toare. 11 simte starea de spirit 
Florin Mina. Surîde. Cam așa sînt 
și voleibaliștii..

Pe o terasă, ta fața paharelor 
eu citronadă, doi japonezi. Stat 
antrenorul Hiroyuki Futakt șl 
elevul său, săritorul ta apă Ma- 
sashi Nakashima. „Romănli tint 

oameni fermecători, care au cu I 
ce să se mindrească și in I 
sport. Iar simbolul lor sportiv I 
este, după mine, această unici 
Nadia", spune antrenorul. Ma- ■ 
sashl e de acord întru totul.

Am întîlnit și oameni nostal- I 
gld. Refik Memisevic, studentul 
Facultății de economie din Subo- | 
tlca, a încheiat joi concursul șl I 
părăsește, pe seară, Bucureștlul I 
„cu regretul de a fi fost prea pu
țin timp oaspetele unul oraș des- | 
pre care am o impresie deosebi- I 
tă șl nu de azi, de ieri. Plec cu ■ 
argintul la categoria celor mat 
puternici luptători de la „clasl- I 
ce", învins de un sporlv de va- I 
loare (Dolipschi), așa cum este, • 
tn fond, întreaga garnitură romă- 
nească, avtndu-l In frunte pe ma- I 
rfi campioni Rusu și Draica. O I 
mică confidență : am fost la alte ■ 
mari întreceri, dar niciunde nu 
am avut, ca acum, la Universta- I 
dă, senzația că am pătruns sen- I 
sul pur al sportului".- ■

Geo RAETCHI

AUTOMOBILISM • Raliul des
fășurat to Argentina s-a Încheiat 
to localitatea Tucuman cu victo
ria echipajului francez Fuy Fre- 
quelln — Jean Todt (Talbot), ur
mat de kenlenii s. si Y. Menta 
(Datsun Violet).

fotbal • Meciurile disputate 
săptămlna aceasta în campiona
tul unional s-au Încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Zenit Le
ningrad — Dinamo Tbilisi 2—I ; 
Dinamo Minsk — Ararat Erevan
1—2 : Spartak Moscova — Kuban 
Krasnodarsk 4—2 ; Pahtakor Taș- 
kent — Torpedo Moscova 1—1 : 
S.K.A. Rostov pe Don — Dinamo 
Kiev 0—1. In clasament conduce 
Dinamo Kiev cu 36 da puncte 
urmată de Spartak Moscova 29 
puncte.

Campionatele internaționale de călărie

DISPUTE ECHILIBRATE iN PRIMA ZI
CRAIOVA, 24 (prin telefon). 

Pe baza hipică din „Parcul po
porului" din Craiova au început 
tradiționalele întreceri ale Cam
pionatelor internaționale ale 
României, la care participă călă
reți din Bulgaria, Iugoslavia, 
R. D. Germană și România.

In prima zi au fost programa
te două probe, dotate cu „Pre
miul de deschidere" șl „Premiul 
C.S.M. Craiova", ambele oferind 
dispute atractive și echilibrate, 
fiecare concurent străduindu-se 
să aibă e comportare cit mal bu
nă. REZULTATE TEHNICE : 
„Premiul de deschidere* — L 
G. Deac cu Volpone 0 p (32,7 s), 
ă. A. Lăpădus cu Ghiaur 0 p

• TELEX •
TENIS • Finala competiției 

pentru tineret (echipe masculi
ne), Cupa Galea, se va disputa la 
Vlchy între selecționatele Austra
liei și R. F. Germania. In semi
finale Australia a învins Franța 
cu 4—1, iar R.F. Germania a cîș
tigat cu același scor întilnirea 
cu Cehoslovacia. • Rezultate din 
turneul international de la 
Washington : jose Luis Clero 
— Ricardo Cano 6—3, 6—2 ;
Guillermo Vilas — Marco Ostoja 
6—2, 6—2 ; Jose Higueras — VI- 
cent Patton 0—4, 6—2 : Raul Ra
mirez — Nick Saviaao 6—4, 6—2; 

(33,0 s). 3. M. Simion cu Belaml 
0 p (33.1 s), 4. Al. lavorovschl cu 
Zeița 0 p (33.2 s), 5. M. Neagu 
cu Ecou 0 p (33,0), 6. J. Illinger 
(R.D.G.) cu Laura 0 p (33,7 s) 1 
„Premiul C.S.M. Craiova* — L
C. Vlad cu Balcal 950 D. 2. H. 
Gille (R.D.G.) cu Dobrock 900 p,
1. Al. Bozan cu Călin 870 p, 4.
D. Velea cu Ficus 830 p, 5. L. 
Krastev (Bulgaria) cu Molnar 770 
p, 6. M. Milutlnovlcl (iugoslavia) 
cu Mister Banks 760 D.

Astăzi, de la ora 17, se desfă
șoară întrecerile ta „Premiul 
CJ.E.F.S. Dolj* și „Premiul Fe
derației". (V. POPOVICI — 
coresp.).

Andres Gemez — Yannick Noah
6— 3, 6—3. • Ia turneul interna
țional feminin de la Baastad 
(Suedia) au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Nerlda
Gregory — Mimi Mikstedt 6—2,
7— 6 ; Brenda Catton — Berlt
Bjoerk 3—6, 6—3, 6—3 ; Lena San
dia — Linda Cassell 6—2. 7—6.
• In turneul feminla de la 
Monte Carle. jucătoarea ceho
slovacă Hana Mandllkova s-a 
calificat în semifinale intrectod 
cu 6—3. 6—2 pe Sophie Aniach 
(Franța). Intr-o partidă restantă 
a optimilor de finală Diane From- 
holtz (Australia) a cîștigat cu 
6—1. 6—2 partida susținută to 
compania americanei Betsy Na
gels ea.



JUNIORII NOȘTRI (învingători in turneul din China)
s-au Întors acasă cu învățăminte prețioase

Pregătirile divizionarelor „A" pentru noul campionat PENTRU „CAMPANIA AUSTRALIA
f.C. ARGEȘ TREBUIE SĂ APESE 

PE „ACCELERATORUL' PREGĂTIRILOR
• Multe absente Ia primele antrenamente • DiliculMfilc 
$i dtuurik noului antrenor AI. Constantinescu

Să vă prezentăm, mai tatii, 
mi „buletin informativ**, știind 
eă, Înainte de orice, pe iubi 
torii fotbalului șl, cu precă
dere pe suporterii piteștenilor 
Ii interesează noutățile din ta
băra alb-violeților. F.C. Argeș 
a făcut o serie de antrena
mente, tatre 13 și 22 iulie, la 
Sinaia și Bușteni. Conducerea 
tehnică a echipei este asigurată 
de Alexandru Constantinescu 
(fostul antrenor al Ceahlăului 
P. Neam( Si Gloriei Bistrița — 
echipe unde a funcționat mul
te sezoane competiționale) șide 
Dan Silvășanu, fost antrenor la 
centrul de copii și juniori al 
clubului argeșean. N-au parti 
dpat la primele zile de pre
gătire de Pe Valea Prahovei 
Bărbulcscu, Ignat și Bâluțâ, 
prezenți Ia examenul de admi
tere în învățămîntul superior ; 
cu întîrziere s-au prezentat 
Ariciu și Moiceahu ; Eduard și 
Balaur au efectuat turneul cu 
echipa de juniori în R. P. Chi
neză. Prin urmare, startul ta 
pregătire s-a dat cu un lot in
complet și acest lucru trebuie 
să ducă Ia o intensificare a 
antrenamentelor in prezență 
completă. Un aspect pe care 
antrenorul zonal al F.R.F. D. 
Rizea, delegat pe lingă echipa 
din Pitești pentru perioada de 
pregătire a cupelor europene 
II semnala pe bună dreptate

Evenimentul cel mai impor
tant, din șirul de informații de 
mai sus, îl reprezintă venirea 
unui nou antrenor. Alexandru 
Constantinescu, în locul lui 
Florin Halagian, tehnician a 
cărui ultimă lungă perioadă 
de activitate se confundă cu 
existența clubului din Pitești 
Acolo, nici nu știm dacă mai 
este nevoie să o spunem, Ha
lagian a obținut — cu elevi* 
săi — două titluri de campioni 
și s-a p’asat, de regulă, în pri
mele locuri ale clasamentului, 
alb-violeții fiind o prezență o- 
bișnuită în cupele europene. 
Am 'reamintit toate, acestea 
»J?e a ne da seama că nou] 
conducător tehnic are o tnisiu 
ne grea, el preluînd o „ges 
tiune" remarcabilă, cu aprecia
bile rezultate. Dealtfel, chiar cu 
sublinierea dificultății rolului 
său a început Alexandru Con
stantinescu mica confesiune pe 
care—ne-a făcut-o: „Vin la F.C. 
Argeș intr-un moment impor
tant pentru echipă, dar și pen
tru mine. Piteștenii au un fru 
mos palmares în Divizia „A“, 
el se bucură de o bună repu
tație internațională prin multe 
evoluții remarcabile pe mari 
stadioane europene. Activita
tea predecesorului meu, Florin 
Halagian, se plasează printre 
cele mai bine cotate dintre 
cele ale conducătorilor tehnici 
din prima divizie. Ultima sa 
reușită este închegarea unei 
formații tinere și omogene in 
minimum de timp și cu rezul
tate apreciabile. Știu toate a- 
cestea, le-am analizat indc 

lung, știu că trebuie să cultiv 
tot ceea ce reprezintă pozitiv 
in munca lui Halagian și voi 
avea grijă de asta. Cunosc 
bine dificultățile ce mă așteap 
tă. Dar am și eu argumentele 
mele, cele care m-au făcut să 
primesc greaua sarcină de an
trenor principal la F.C. Argeș. 
In primul rînd, revin Ia for
mația unde am cunoscut multe 
satisfacții. In perioada 196V 
1965, atacul echipei din Pitești 
era acesta : Cîrciumărcscu — 
Constantinescu — Lovin — Ha 
lagian — C. Ionescu. Cum s-ar 
zice, fostul inter stingă de a- 
tunci a predat ștafeta interului 
dreapta. Sper ca sprijinul spec
tatorilor să fie substanțial, așa 
cum an» găsit o mare înțele
gere ți ajutor din partea tu
turor responsabililor activității 
sportive argeșene. Vreau, de 
asemenea, să dovedesc că lun
ga mea activitate în „B“ s-a 
soldat cu acumulări suficiente 
spre a face față sporitei res
ponsabilități. Mă bizui, de ase
menea, pe aportul total al ju
cătorilor. Am găsit un lot dis
ciplinat și foarte harnic și stat 
convins că vom realiza împre
ună o continuare a frumoase - 
lor și apreciatelor prezențe 
alb-violete în campionat și in 
cupele continentale**. Recunos
când dificultatea „misiunii 
Constantinescu", să sperăm că 
inimosul antrenor va reuși în 
ceea ce și-a propus să reali
zeze.

De joi, F.C. Argeș se află la 
Plovdiv, unde participă, așa 
cum s-a mai anunțat, la un 
puternic turneu alături de for
mația locală Trakia, de Slavia 
Sofia și de Sporting Lisabona. 
Turneul are programată finala 
în ziua de 2 august, la SoLa. 
Piteștenii au deplasat, sub 
conducerea președintelui clu
bului, I. Barbu, următorul lot: 
Ariciu, Istrate, Vasilescu (de 
la juniori) — portari ; M. Zam
fir, Cinstea, Stanca, Tulpan, 
Votai cilă (de la juniori) — 
fundași; Bărbulescu, Kallo, Ig 
nat, Badea, Toma — mijlocași; 
Turcu, Radu II, Băluță, Moi- 
ceanu, Nica (atacanți). Eduard 
și Balaur, reveniți din turneu, 
nu au făcut deplasarea, iar 
Cristian este selecționat ta lo
tul reprezentativ.

Pentru final, un semnal de 
atragere a atenției. Pregătirile 
piteștenilor au demarat destul 
de reținut și nu ta condiții 
asigurătoare. Să nu uităm eă 
ei debutează IN DEPLASARE 
In Cupa U.E.F.A. și trebuie să 
atingă o formă corespunzătoare 
cit mai repede. Să nu uităm 
— mai departe — cîte mari 
surprize au provocat „buturu
gile mid" ! Toată grija și a- 
tenția — deci — partidelor cu 
Apoel Nicosia ! Acum se pre
gătește calificarea In turul al 
doilea al Cupei U.E.F.A.

Eftimie IONESCU

în perioada 5—18 iulie, echi
pa națională de juniori, care 
între 3 și 18 octombrie va par
ticipa la turneul final 
al campionatului mondial 
de juniori din Austra
lia. a fost într-un turneu în 
China. Miercuri noaptea fotba
liștii noștri au revenit în țară 
după care, joi, am avut o dis
cuție cu Daniel Lăzăreseu, se
cretar adjunct al F.R.F., con
ducătorul delegației, și cu an
trenorul Constantin Cernăianu, 
care ne-au furnizat amănunte 
în legătură cu evoluția fotba-

învingători in turneulJuniorii români, 
turul de onoare cu frumosul 

liștilor noștri, cu turneul la 
care ei au participat.

Primele date ne-au fost ofe
rite de către D. Lăzărescu : 
«Fiind convinși de utilitatea a- 
cestei competiții, am dat curs 
invitației federației de fotbal 
din R. P. Chineză și acum, Ia 
înapoiere, putem spune că tot 
ce ne-am propus s-a realizat. 
Intr-o organizare ireproșabilă^ 
pentru care federația chineză 
merită toate felicitările, dispu- 
nind de cazare, masă, condiții 
de antrenament și joc dintre 
cele mai bune, echipa noastră 
a făcut, cu adevărat, o bună 
repetiție pentru turneul final al 
campionatului mondial din 
Australia. Turneul la care am 
participat a avut loc la Shang
hai și a reunit 16 echipe, din
tre care 5 reprezentative de 
țări : România, Italia, Japonia, 
Hong Kong, Tailanda. Aceasta 
a prilejuit tinerilor noștri fot
baliști întîlnirea directă cu di
ferite școli de fotbal, printre 
care cea asiatică, lucru foarte 
important dacă ținem seamă că 
în Australia vom juca în gru
pă cu echipe asiatice.

— Vă rugăm să treceți ta 
revistă rezultatele echipei noas
tre și autorii golurilor.

— In ordinea meciurilor dis
putate : 0—1 (0—1) cu selec
ționata Shanghai, 3—1 (2—0) cu 
reprezentativa orașului Henan, 
prin golurile marcate de Han
ghiuc, Păuna și Bolba, 2—1 (0—0)
cu Hong Kong. prin punctele 
realizate de Hanghiuc și Bolba. 
In sferturile de finală, junio
rii noștri au învins echipa din 
Liaoning cu 3—0 (2—0). Au 
marcat Bolba, C. Ilie (direct 
din corner) și Niță. In semifi
nală s-a reeditat același scor 
cu reprezentativa Tailandei : 
3—0 (1—0), prin golurile marca
te de Hanghiuc, Minea și Bol
ba. In finala cu Italia scorul 
a fost 1—1 (1—0). A înscris Mi
nea. Cîștigătoarea turneului, 
care avea să fie echipa ROMÂ
NIEI, a fost decisă prin lovi- 

tnrile de la 11 m. A ciștigat 
echipa noastră cu 5—4, punc
tele fiind transformate de către 
Minea, Hanghiuc, Bolba și 
Păuna. A ratat C. life. Meciu
rile turneului s-au disputat pe 
patru stadioane, in majoritate 
in nocturnă, mai pe răcoare, 
căci ziua erau peste 35 de gra
de (!), iar trei dintre parti
dele echipei noastre, care s-a 
bucurat de o mare simpatic din 
partea publicului, au fost tele
vizate in direct.

Ce să vă mai spun ? In pe
rioada dintre meciuri, gazdele 
ne-au oferit un program exce- 

de la Shanghai, fac 
trofeu, in aplauzele publicului.

lent, tinerii noștri jucători a- 
vind prilejul să cunoască lu
cruri importante din istoria mi
lenară a Chinei.

— Tovarășe antrenor Cernă- 
ianu, care sînt considerațiile 
dv. tehnice, să le spunem 
așa ?

— Utilitate incontestabilă, deși 
turneul se organiza la final de 
sezon pentru jucătorii noștri și 
părea extrem de obositor. A 
fost mai greu debutul, am și 
pierdut primul joc, în care s-a 
ratat exasperant, uneori incre-

ȘTIR1... ȘTIRI...
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A ARBITRILOR DIVI
ZIONARI „A". între 27—31 iu
lie va avea loc, la Mangalia, 
cursul de perfecționare a ar
bitrilor din lotul divizionar 
„A". Cu acest prilej, Colegiul 
central al arbitrilor va prezen
ta o informare referitoare la 
arbitrajele prestate în returul 
ultimului campionat, făcînd și 
recomandări pentru noul sezon. 
Pe lingă referatele, care vor fi 
susținute de membri ai Colegiu
lui central, foști arbitri inter
naționali, și dezbaterile pe te
mele majore ale arbitrajului, 
cavalerii fluierului din lotul 
■A" vor susține si testele; 
practic (la Constanța, marți 28 
și miercuri 29) și teoretic (la 
Mangalia, joi 30 iulie).

• „CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI". Primele meciuri 
din ediția a 15-a a „Cupei mu
nicipiului București" se „vor dis
puta la Ploiești, pe stadionul 
Petrolul, marți 28 iulie. Iată 
programul : ora 16 : Steaua — 
Progresul Vulcan ; ora 18 : Di
namo — Sportul studențesc. în 
ziua de 30 iulie, cu ocazia în
chiderii Universiadei ’81, pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală se vor întilni învingătoa
rele din partidele de la Plo- 

dibil După aceea, de la med 
la meci, randamentul a fost mai 
bun. concretizat și prin rezul
tate.

— Care a fost cea. mai bună 
echipă intilnită ?

— De departe. Italia. în rîn- 
durile căreia evoluau 5—6 jucă
tori de Divizia „A“. In seria 
sa a realizat 3 victorii, golave
raj 12—3. iar în sferturile de 
finală și în semifinală a ciști
gat cu același scor de 6—0, 
printre învinse fiind și selecțio
nata Shanghai, care ne învin
sese pe noi în primul meci din 
serie. Cu Italia vom juca in 
grupă, in Australia. Deci, a 
fost o bună repetiție M-a bu
curat receptivitatcaa jucătorilo» 
noștri la pretențiile de a se 
angaja cu toată răspunderea in 
fiecare partidă, de a ne im
pune tactica de joc. Remarca
bilă ambiția de a ciștiga tur
neul, care era, dealtfel, obiec
tivul nostru.

— Care a fosi echipa de ba
ză, pe care ați aliniat-o ?

— Lovas — Viscreanu, Ilies
cu, Balaur. Eduard — C. Iile, 
Minea, Hanghiuc. Matei — 
Păuna, Bolba. Un 4—4—2 bine 
însușit, cu o evidentă nuanță 
ofensivă.

In urma prestațiilor de la 
Shanghai, Ia solicitarea gazde
lor. la Beijing, pe Stadionul 
Muncitoresc, in fata a 80 000 
de spectatori, echipa noastră a 
intîlnit selecționata de seniori 
a Beijingului, pe care a între
cut-o cu 2—0 (0—0). prin go
lurile înscrise de Minea și 
Bolba.

— Și acum campionatul mon
dial din Australia...

— In octombrie. Fină atunci 
vor mai avea loc meciuri de 
verificare, trialuri. In ziua de 
16 august vom chema la Bucu
rești un lot lărgit, vom face 
două formații care, Ia 19 au
gust, vor juca cu două echipe 
diferite. Alături de jucătorii 
care au fost în turneu în Chi
na, îl mai avem in vederi pe 
Alexa. Rcdnic, Andone și Ga
bor (de la Corvinul), Balint, 
Sertov și Udrică (de la Steaua), 
D. Zamfir (Dinamo), Fișic (S. C. 
Bacău), Eftimie (C. S. Tîrgo- 
viște).

Constantin ALEXE

ȘTIRI... ȘTIRI...
iești. Biletele de intrare Ia 
jocurile din cadrul „Cupei mu
nicipiului București" s-au pus 
în vînzare la casele de bilete 
de la stadionul Petrolul din 
Ploiești și cele ale stadionului 
Dinamo și agenția C.C.A. din 
București.

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
CARP AȚI MIRȘA 5—4 (2—1). 
Golurile au fost realizate de 
Georgescu (min. 2), Cilean 
(min, 29), Preda (min. 54),Gîn- 
gu (min. 71), Cincă (min. 76), 
respectiv Tiță (min. 8), Fățan 
(min. 69), Voiculeț (min. 82) și 
Tarcea (min. 89). (Sorin Geor- 
noiu, coresp.).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — S. C. BACAU 1—2 
(0—1). Autorii golurilor : Croi- 
toru (min. 67), respectiv Botez 
(min. 6) și Fîșic (min. 55). (M. 
Florea, coresp.).

PRIMELE REZULTATE în 
turneul de la Oradea: F.C.M. 
Brasov — F.C.M. Reșița 5—0 
(2—1),', înfrățirea — Universitas 
Debrețin 1—2 (0—0). (I. Ghișa- 
coresp.).

: HI PISM I. OANĂ-LIDERUL DR8VERILOR
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

A 28-a reuniune, desfășurată pe 
hipodromul din Ploiești, s-a con
sumat sub semnul anonimatului. 
Cele trei curse .rezervate mînji- 
lor și totalul de 77 de concurenți 
nu au reușit să stîrnească inte
resul spectatorilor, I. Oană, cu 
cei trei mînji bine prezentați la 
startul alergărilor, a reușit să 
cucerească două victorii, ocupînd 
și un loc doi. L Crăciun, în for
mă ascendentă, și-a mai adăugat 
• victorie în palmares, cu iapa 
Solara. După disputarea a 28 de 
reuniuni, clasamentele se pre
zintă astfel : Formații : 1. M. Ște- 
fănescu 30 victorii, 2. Gh. Tănase 
28 v., 3. V. Gheorghe 21 v., 4.
T. Marinescu 21 v., 5. S. Onache 
21 v., 6. A. Brailovschi 20 v., 7. I. 
R. Nicolae 20 v., 8. N. Gheorghe 
19 v., 9. I. Oană 19 v., 10. D. To-

duță 19 v. Driver! î 1. L Oană 
16 v., 2. A. Brailovschi 15 v., 3. 
Gh. Tănase 15 v., 4. L Crăciun 
12 v., 5. T. Marinescu 11 v., 6.
I. R. Nicolae 11 v., 7. M. Stefă- 
nescu 11 v., 8. D. Toduță
11 v., 9. M. Dumitru 9
v. Amatori : 1. Mihai Leonto-
pol 4 v., 2. Haralambie Șerban 
2 v. Rezultate tehnice : Cursa 1:
1. Vinga (N. Simion) rec. 1:55,9 ;
2. Potera. Simplu 1,55, ordinea 3. 
Cursa a 2-a : 1. Frenetica (I. 
Oană) rec. 1:40 ; 2. Tuștea .3. 
Trandafir. Simplu 1,40, ordinea 
18, event 12, triplă 219. Cursa a
3-a  : 1. Ogășan (A. Brailovschi) 
rec. 1:47,4 ; 2. Profit. Simplu 5, 
ordinea 22, event 3, triplu 88. 
Cursa a 4-a : 1. Solara (L Cră
ciun) rec. 1:31,7 ; 2. Atala ; 3. 
Docent. Simplu 4, ordinea 13, e-

vent 28, triplă 94. Cursa a 5-a : 
L Florentina (T. Marinescu) perf. 
1:37,7 ; 2. Silișteanca. Simplu
1,40, ordinea 20, event 5, triplu 
95. Cursa a 6-a : 1. Gaica (T. Ma
rinescu) perf. 1:30 ; 2. Stilat ; 3. 
Huhurez. Simplu 4, ordinea 20, 
event 6, triplă 135. Cursa a 7-a î
1. Coridei (N. Boitan) perf. 1:27,9;
2. Curioasa ; 3. Palicar. Simplu 
1,40, ordinea 15, event 10, triplu 
58. Cursa a 8-a : 1. Copist (A. 
Ștefănescu) perf. 1:31 ; 2. Podoa
ba. Simplu 2, ordinea 18, event 
5. Duminică 26 iulie, orele 9 di
mineața, se va desfășura „Pre
miul de Consolare", la care par
ticipă cei mai buni cai de 4 ani, 
cu excepția cîștigătorului Derbyu- 
lul : Rodion.

Sandi IONESCU

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 24 

IULIE 1981
EXTRAGEREA I : 56 85 57 

10 34 53 79 55 33
EXTRAGEREA a II: 30 2 

75 77 29 40 69 22 14
Fond total de ciștLguri : 

949.725 lei, din care 201.162 lei, 
report la categoria 1.

ȘANSE MULTIPLE DE MARI 
SUCCESE !

• Numai astăzi se mal pot pro
cura bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea Loto 2 de mîine, 
26 iulie 1981, care oferă partici- 
panților noi și mari șanse de 
cîștiguri în autoturisme și im

portante sume de bani. Cei ce 
doresc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora 16.30 
în sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr.
2. (Numerele cîștigătoare urmea
ză a fi anunțate în cursul serii 
la radio și televiziune) S Tot 
astăzi este ultima zi de depu
nere a buletinelor pentru penul
timul concurs Pronosport organi
zat pe baza meciurilor din com
petiția „Cupa de vară". Fiecare 
variantă jucată — t șansă de a 
vă număra printre marii cîștigă- 
tori ai sezonului estival.



DUPĂ VICTORIA DE IERI, BASCHETBALISTELE NOASTRE 
EM DORESC UN IOC PE PODIUMUL DE PREMIERE

Din ce în cc mai pasionante 
sînt întrecerile de boschet, în 
care echilibrul de valoare șl lup
ta pasionantă pentru o poziție 
cît mai bună în clasamentul ge
neral final sînt caracteristici per
manente ale competiției. Intr-un 
asemenea context, performanta 
reprezentativei feminine a Româ
niei este cu atît mai remarcabilă. 
Selecționata tării noastre a ob
ținut un frumos succes în fața 
echipei Ungariei. asigurîndu-și, 
astfel, locul 4 în clasamentul fi
nal al Universiadei. Băieții, in 
schimb, nu au rezistat impetuozi
tății baschetbaliștllor iugoslavi. 
Pentru ei, însă, meciurile decisi
ve au loc azi și mîine, în com
pania formațiilor Cubei si Brazi
liei. în rest, subliniem două sur
prize si anume victoriile o’otinute 
de selecționata R. P. Chineze 
(feminină) asupra celei au Cana

dei și, mai ales, a echipei Cana
dei (masculină) in fața celei a 
S.U.A.. Acest ultim rezultat nu 
face mal puțin interesantă întîl- 
nirea de azi, dintre reprezentati
vele U.R.S.S. și S.U.A.

FEMININ
ROMÂNIA — UNGARIA 59—48 

(26—24). 7—0 (min. 5), 15—15
(min. 11). 34—28 (min. 25). 37—36 
(min. 28). 52—40 (min. 35), iată 
principalele secvențe ale evoluției 
scorului în acest meci în care 
ambele echipe au luptat din 
răsputeri pentru victorie. Aceas
ta a revenit reprezentativei țării 
noastre care, după perioade de 
fluctuație (consemnate și la par
tenerele de întrecere și pe care 
le explicăm prin tensiunea ner
voasă provocată de miza parti
dei), a avut capacitatea de a £1 

mai lucidă, mai in
cisivă, mal eficien
tă tocmai în mo
mentul de cumpă
nă, cînd era ajun
să din urmă și 
chiar condusă. Ro- 
dica Goian, Diana 
Balaș, Camelia So
lo văstru, Magdalena 
Pall și Mariana Bă- 
dinicl, aflate în te
ren în această pe
rioadă. au insistat 
în a clștiga cît mal 
multe mingi, a laiî- 
sa contraatacuri șl 
a înscrie de la se- 
midistanță, obtinînd 
în ultimele 10 mi
nute avansul nece
sar unei victorii a- 
plaudată de public, 
au înscris : Bădî- 
nîci 15, Fillp 13, 
Goian 10, Balaș 8. 
Pali 8. Solovăstru 
5 (au mal jucat 
Szekely și Fotescu), 
pentru România, 
respectiv Baksayl 
11, Vaci 10. Belo- 
berk 8, Nemeth 7, 
Gyulas 10, Borka 2. 
Bun arbitrajul
prestat de N. Za- 
nolin (Canada) șl 
M. Mamie (Fran
ța).

S.U.A. — CEHO
SLOVACIA 86—67 
(42—40). Replică 
foarte bună a echi
pei Cehoslovaciei, 
creditată cu șansa

O spectaculoasă fază din meciul 
Grecia — Egipt.

a doua. După ce a 
condus tot timpul, 
formația S.U.A. a

Spirale ____ ____
„OM LA OM" PE TOT TERENUL...

Sala Giulești... Rapidul are acum încă o bază admirabilă pen
tru jocurile sportive. O datorie in plus pentru vechiul nostru 
club de a rcinnoda firul marilor performanțe in volei, în bas
chet, în handbal chiar, unde strălucea pînă nu de mult. Dar, 
acum, în impozanta arenă de pe șoseaua Giulești s-a instalat 
baschetul, baschetul Universiadei, în arenă cu cele mal puter
nice echipe ale lumii. Știm că această disciplină este, prin ex
celență, a studenților care o iubesc foarte mult. Nu s-a dez
mințit nici de această dată sportul cu mingea la coș. Partidele 
de pînă acum, spectaculoase și echilibrate, măresc interesul 
pentru partea finală a întrecerilor care a debutat ieri.

Antrenorii își urmăresc cu toată grija viitorii adversari. îi 
studiază jucător cu jucător, jucătoare cu jucătoare, încercînd 
să ajungă la tactica cea mai bună. Baschetul, nu spunem o 
noutate, e un veritabil recordman de scheme tactice, repetate 
de zeci, de sute de ori, la antrenamente și deosebite prin ini
țiale sau numere pe care conducătorul de joc le pronunță cînd 
stabilește cutare sau cutare acțiune ce urmează a fi încercată. Nu 
ne-am mirat, deci, că i-am văzut în tribune in timpul meciului 
feminin U.R.S.S. — Iugoslavia pe Kay Yow, antrenoarea echipei 
S.U.A., pe I. Brabek, conducătorul tehnic al formației ceho
slovace, pe Traian Constantinescu și G. Năstase ai noștri, ur
mărind cu atenție mare jocul și notîndu-și din cînd in cînd cîte 
ceva în carnete. Cînd pe teren au trecut echipele S.U.A. și Ceho
slovaciei a fost rîndul Lidiei Alexeeva, antrenoarea baschetba
listelor sovietice, să intre în rolul de observator tehnic. Dar, 
înainte de fluierul de începere a meciului, am rugat-o pe cu
noscuta anțrcnoare să ne spună cîteva cuvinte despre turneu, 
despre echipe, despre Universiadă, despre București. „Ca toate 
competițiile Universiadei și aceasta se plasează la un ridicat 
nivel, cu multe formații puternice. Cred că seriile preliminare 
au dat sentințe corecte : cele mai valoroase echipe s-au cali
ficat în turneul final. Pentru mine, revelația o reprezintă e- 
chipa Cubei. Formația română, cu multe noutăți ca șl noi, 
dealtfel, evoluează promițător. Sînt pentru a doua oară la 
București și — ce coincidență ! — prima oară am venit la reu
niunea tineretului și studenților, organizată în 1953, Mă bucur 
că am plăcerea să le revăd pe bunele mele prietene în frunte 
cu Elena Simionescu-Predescu. Bucureștiul e vesel, e plin de 
zone verzi și ne simțim excelent aici* a încheiat cunoscuta 
fostă internațională, antrenoarea cu cel mai valoros palmares 
din care nu lipsește nici o victorie în clasicele întreceri ale 
baschetului feminin : Jocuri Olimpice, campionate mondiale, 
J.M.U. și campionate europene.

Crește, cum spunem, atracția turneului. Vin marile meciuri, u- t 
nul dintre ele are loc chiar astăzi. „Traseul" schemei competițio- ■ 
nale a făcut ca el să se dispute ca semifinală : U.R.S.S. — S.U.A. 
aproape invariabila finală olimpică și, de foarte multe ori, 
partidă decisivă la Campionatele mondiale șl la Jocurile mon
diale universitare. Alexandru Dănilă, figură cunoscută în bas
chetul nostru — fost internațional, antrenor experimentat — în
deplinește acum rolul de reprezentant al forului nostru pentru 
întrecerile din sala Giulești. Subliniază și el cota ridicată, teh
nică și spectaculară a partidelor. Și speră at ' reprezentativele 
noastre să facă o figură cît mai frumoasă în compania unor 
parteneri așa de valoroși. „Importantă este și școala pe viu 
pe care tehnicienii noștri o pot face în aceste zile. Pot învăța 
aici cît în trei-patru ani de studii teoretice. M-am bucurat, de 
aceea că i-am văzut, pe majoritatea, în tribunele săTii*. In ade
văr, ne-am întîlnit cu Vasile Popescu, „decanul" antrenorilor 
noștri, cu Mihai Nedef, cu N. Martin — antrenori ai formațiilor 
campioane șl cu mulți alți conducători tehnici. Iată-l chiar și 
Pe un antrenor de volei, pe I. Bînda de la Clui-Napoca : „Ai 
trădat voleiul ?“ îl întrebăm. „Nici decum, ne răspunde. Dar 
sînt multe ’ucruri pe care le-aș putea asimila în jocul nostru. 
Din marile competiții, indiferent de disciplină, ai de cîștigat, de 
aflat cîte ceva...* Auzindu-l pe Binda ne gîndeam că baschetul 
a dat un sistem de apărare care face acum casă bună în multe 
alte discipline : apărarea om la om. Avea mare dreptate ant
renorul clujean...

Eftimie IONESCU

fost egalată (51—54 în min. 32), 
dar numai atît, deoarece, în 
continuare, sportivele cehoslova
ce. speriate parcă de posibilita
tea unei victorii, s-au „blocat* și 
nu au rezistat puternicei reveniri 
a echipei americane, care a ajuns 
să conducă cu 72—56 în numai 5 
minute. Au marcat : Curry 30, 
Pollard 16, Henry 8, Lacey 7, 
Donovan 7, Foster 4, Menken 11, 
Walker 2, Ostrovschi 1 pentru în
vingătoare, respectiv Davidova 20, 
Zarevicica 15, Kozmanova 6, 
Waiserova 6. Tresnakova 6. Mc- 
sakova 5, Peklova 5, Illavacova 2, 
Menclova 2.

MASCULIN
IUGOSLAVIA — ROMANIA 

102—87 (44—41). După 25 de minu
te de joc, nici una dintre echi
pe nu a reușit să se desprindă 
decisiv. Meciul părea echilibrat 
Si existau speranțe intr-o victorie 
a băieților noștri. A fost suficient 
ca D. Niculescu să facă două 
forțări în atac, ca C. Cernat să 
nu reușească din trei aruncări 
libere nici un punct, ca K. Op- 
șitaru să fie eliminat pentru S 
greșeli (unele comise copilărește) 
Si avem explicația căderii for
mației noastre. Baschetballștii 
oaspeți dovedesc calități deosebi
te. care au făcut din baschetul 
iugoslav unul dintre cele mai bu
ne din lume. Au marcat : Pe- 
troviei 17. Radovici 10. Poliak 4, 
Savocici 16, Brodnicl 6, Benacek 
24, Vucevici 6. Vuclcovici 7. Sina
ra 12 pentru învingători, respectiv 
Uglai 19, Cernat 13, Opșitaru 13, 
Ermurache 10, Niculescu 9. Ră- 
dulescu 6, Căpușan 3, V. Ion 4, 
Flutura? 10. Au arbitrat bine G. 
Oberle (S.U.A.) și S. Douvis 
(Grecia).

U.R.S.S. — MEXIC 97—71 (55—35). 
Inalțl, cu gabarit impresionant, 
tehnici și combativi, baschetba- 
liștil sovietici s-au impus de la 
început, obtinînd, pînă la pauză 
o diferență elocventă. La relua
re, multe schimbări — în echipa 
U.R.S.S. — pentru rodarea lotu
lui în vederea viitoarelor partide. 
Au înscris : Popov 19, lovaisha 
18. Belostcni 17, Sercverla 8, De- 
riughin 8, Grișaev 6, Tkacenko 6, 
Enden 5. Kapustin 4, Korolev 4, 
Pustogvar 2 pentru învingători, 
respectiv Bernal 21, Macias 11, 
Valadez 10. Guillen 7, Garcia «, 
Alcala 4, Holguin 3, Villegas 2, 
Pierre 2, Dennis 1, Meza 4.

REZULTATE. MASCULIN — 
GRUPA 1—8. SERIA A : România 
— Iugoslavia 87—102 (41—44),
Brazilia — Cuba 72—70 (39—31) ; 
SERIA B : S.U.A. — Canada 76— 
78 (37—38). U.R.S.S. — Mexic
97—71 (55—35) : GRUPA 9—15 :
Anglia — R. p. Chineză 61—73 
(22—40), Finlanda — Coasta de 
Fildeș 93—76 (44—38) ; Japonia — 
Turcia 62—96 (34—44) ; GRUPA 
17—23 : Olanda — Congo 99—75 
(55—44), Belgia — Somalia 88—48 
(48—25). Grecia — Egipt 104—61 
(45—28) ; GRUPA 24—29 : Irak — 
Sudan 133—54 (74—34), Senegal — 
Nigeria 96—68 (40—39).

FEMININ — GRUPA 1—3, SE
RIA A : România — Ungaria
59—48 (26—24). U.R.S.S. — Iugo
slavia 83—53 (39—27) ; SERIA B : 
S.U.A. — Cehoslovacia 86—67 (42— 
40). Canada — R. p. Chineză 
75—30 (43-46) ; GRUPA 0—17 :
Spania — Cuba 71—80 (37—40),
Mexic — Franța 69—72 (33—37),
Finlanda — senegal 76—44 (41— 
18), Polonia — Bulgaria 85—49 
(39—32).
D. STĂNCULESCU, P. IOVAN, 

P. HENȚ, A. VASILESCU

TURNtUL DE TENiS
OFERĂ MECIURI SPECTACULOASE

VIRGINIA RUZICI
Ziua de vineri a fost consa

crată partidelor de simplu fe
mei, dublu bărbați și dublu mixt, 
in toate aceste trei probe fiind 
angrenați și tenismanii noștri. El 
au avut o bună comportare : cu 
toții s-au calificat în penultima 
fază a concursului de tenis al 
Universiadei — semifinalele. Con
fruntarea cea mai dificilă a sus- 
ținut-o Lucia Romanov, care, a- 
vînd-o de partea cealaltă pe so
vietica Elena Ghișianț, a trebuit 
să rămînă pe teren pe durata a 
3 seturi, ultimul producînd mare 
tensiune printre spectatori, da
torită răsturnărilor de scor. Ia
tă, foarte pe scurt, „filmul* me
ciului. Setul lntli a fost dominat 
de la prima la ultima minge de 
reprezentanta țării noastre : ea 
a folosit foarte bine și eficace lo
vitura de dreapta, de pe linia de 
fund, nepermițîndu-i nici o 
clipă adversarei sale să vină la 
fileu. Dar iată că această tac
tică a fost... bumerang in se
tul al doilea. Ghișianț a avut 
mai multă răbdare decît Roma
nov, așteptînd momentul decisiv 
pentru a realiza punctul, ră- 
mînînd șl ea mult în spate, și 
cedînd doar două ghemuri. Pau
za a fost binevenită pentru Lu
cia Romanov : ea și-a găsit „bu
sola*, luînd conducerea cu 5—1. 
Grăbită să încheie cît mai re
pede meciul, Romanov a greșit 
mult, adversara sa a pus stăpî- 
nire pe situație, apropiindu-se la 
4—5. Destul de greu (dar aceas
ta nu scade cu nimic din meri
tul eî, dimpotrivă, trebuind fe
licitată pentru marea putere de 
luptă), Lucia Romanov și-a va

lorificat serviciul, cîștigînd se
tul și meciul cu 6—3, 2—6, 6—4, 
Favorita nr. 1, Virginia Iluziei, a 
întîlnit o rezistență mare din par
tea jucătoarei din R. P. Chine
ză, Yu Llqiao. Dar tenismana
nr. 9 a lumii a găsit de fieca
re dată cea mal bună rezolvare
(deși, la un moment dat, în se
tul al doilea, a fost condusă cu 
4—3), admirabilele sale retu
ruri în forță și ingenios plasatei,' 
ca șl passlngurile de mare pre
cizie permițîndu-i să încheie în 
două seturi. Ruzici a cîștigat cu 
6—3, 6—4, Ludmila Makarova, 
jucătoarea sovietică cu o mart 
putere de luptă, a fost și vi
neri după-amiază îndelung a- 
plaudată pentru jocul de precizie 
prestat, învingînd-o cu 6—2, 3—6,
6— 3 pe bulgăroaica Adriana Vel-
ceva. în sfîrșit, cea de a patra 
jucătoare care a cîștigat în sfer
turi, Kelly Henry (S.U.A.) a în
trecut-o cu un scor categoric pe 
una dintre favorite, Iva Budaro- 
va (Cehoslovacia) cu 6—0, 2—1
ab. în semifinale vor juca : Vir
ginia Ruzici — Ludmila Makaro
va șl Kelly Henry — Lucia Ro
manov.

în sferturile de finală la du
blu bărbați am asistat, din nou, 
la un spectacol de marcă oferii 
de cuplul român Andrei Dîrzu — 
Florin Segărceanu. Deși împotri
virea adversarilor nu s-a lăsat 
deloo așteptată, ei i-au întrecut 
în două seturi pe britanicii Wfc- 
lllam Gowans — Steven Collar. 
Dîrzu —• Segărceanu au cîștigat 
cu 6—4, 6—1. Meciuri frumoase 
și în celelalte trei „sferturi*, în
vingătorii detașîndu-se în cîte 
două seturi : Salts, Arens (S.U.A.)
— Juste jo, Tintus (India) 6—3,
1— 5, Ricci Bitti, Binaghi (Italia — 
în optimi ei dispuseseră cu 7—5,'
2— 6, 8—6 de cehoslovacii Granat
— Lacek) — Xie Zhao, Li Shuchen 
(R. P. Chineză) 6—2, 6—1 și Bo
risov, Leoniuk (U.R.S.S.) — Con
treras, Napoles (Mexic) 6—2, 6—2. 
în semifinale vor evolua : Dîrzu, 
Segărceanu — Salts, Arons șl 
Ricci Bitti, Binaghi — Borisov, 
Leoniuk.

La dublu mixt : Virginia Ba
zici—Florin Segărceanu au do
minat cu autoritate, cîștigînd în 
două seturi în fața italienilor — 
Elisabeta Lazzeri, Angelo Binaghi :
7— 6 (7—2 ,,tie-break“), 6—4. Ce
lelalte rezultate din sferturi : Bu
darova, Lacek (Cehoslovacia) — 
Rodriguez, Nelson (Cuba) 6—1*
6— 1, Makarova, Leoniuk (U.R.S.S.)
— Yu Liqiao, Fie Zhao (R. P. 
Chineză) 6—2, 6—4, Kim Soo — 
Ok, Jeon Young-Dag (Coreea de 
Sud) — Ruegg, Faure (Elveția)
7— 5, 6—4. în semifinale : Ru- 
zlci, Segărceanu — Budarova, La
cek și Makarova, Leoniuk — Kim 
Soo-Ok, Jeon Young-Dag.

Azi programul întrecerilor de 
după-amiază (de la ora 14) este 
bogat în dispute interesante. Vor 
avea loc cele 4 meciuri din sfer
turi de finală la simplu bărbați 
(Borisov — Lacek și Emmrich — 
Bal, programul tenismanilor ro
mâni poate fi găsit la rubrica 
„tricolorii în întrecere*), Ia dublu 
femei (Makarova, Ghișianț — Er
skine, Parker, Budarova, Brzako- 
va — Ruegg, Von Planta și Fer
nandez, Veydat — Furuhashi, Ya- 
magi, precum și dublul mixt Ma
karova, LcOTiiuk — Kim 
Jeon Young-Dag.

Ion GAVRILESCU

Comentariile presei străine

UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI 
SE SITUEAZĂ PESTE CELELALTE EDIȚII

Universiada de la București 
este reflectată pe spații largi 
ta presa internațională. Iată 
cîteva spicuiri din primele zia
re care ne-au sosit, și care re
flectă atmosfera festivă din ca
pitala țării noastre.

Ziarul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" din 
21 iulie publică o corespon
dență de la agenția S.I.D. 
(„Sport Information Dienst") 
sub titlul „UNIVERSIADA DE 
LA BUCUREȘTI O MICĂ 
OLIMPIADĂ1* următoarele : 
„Bucureștiul trăiește în acesta 
zile sărbătoarea unei mici O- 
limpiade. Afișele care consem
nează datele de desfășurare ala 
Universiadei se pot vedea pre
tutindeni, pe străzi. în vitrinele 
magazinelor. Televiziunea și 
ziarele acordă o mare impor
tanță evenimentului.. Numai 
programele de televiziune 
transmit în această perioadă 
peste 100 de ore din programul 
întrecerilor11. Ziarul explică 
cauza acestui interes scriind 
„campionatele mondiale studen
țești constituie cel mai mare 
eveniment sportiv care a avut 
loc vreodată în România. Cere

monia de deschidere, prin va
riatele și atractivele programe, 
a fost la înălțimea festivități-, 
lor de la Olimpiade. Concursu
rile se desfășoară pe cele mal 
bune stadioane modernizate cu 
aparaturi electronice, iar pro
bele de alergări la atletism au 
loc pe o pistă nouă din ma
terial plastic". Același ziar re
produce o declarație a președin
telui C.I.O.. Juan Antonio Sa
maranch: „Reunirea marilor na
țiuni Ia deschiderea Universia
dei este o certă realizare" .

Cotidianul italian „LA STAM
PA- consemnează în numărul 
de marți următoarele : „Pe 
străzile Bucureștiului se respi
ră un aer festiv și cetățenii 
se comportă în modul cel mai 
politicos cu miile de oaspeți de 
peste hotare. în vitrine se pot 
vedea numeroase afișe care a- 
mintesc evenimentul. Se pare 
că cei 80 000 de spectatori care 
au asistat la ceremonia de des
chidere vor umple stadioanele 
și la concursuri. De luni au 
Început din plin întrecerile. Din 
punct de vedere organizatoric. 
Universiada de la București se 
situează peste celelalte ediții

ale Universiadelor și se Dreve- 
de succesul acestei manifestări,' 
în primul rind din punct de 
vedere al climatului de pace 
care domnește în rîndul oarti- 
cipanților".

Ziarul „L’EQUIPE" din Paris 
scrie printre altele în numărul 
de marți : „Ambianță pasio
nantă in întrecerile de' gimnas
tică. Atracția primelor întreceri 
nu s-a datorat numai numă
rului mare al concurențllor, d 
și valorilor participanților la 
duelul dintre cei mai buni 
concurenți. Pe echipe a fost un 
concurs frumos. Românii au lă
sat o impresie deosebită în în
trecerea masculină în frunte cu 
evoluția bună a lui Szilier, 
care l-a învins după un exer
cițiu perfect la „cal cu mine
re" pe sovieticul Korolev. E- 
chipa masculină a României 
cla’sată pe primul loc a fost îm
bogățită cu trei tineri studenții 
talentați : Nicula, Bucuroiu, 
Odorhean, care au evoluat la 
cel mai înalt nivel. Aceștia, ală
turi de experimentatul Szilier, 
sînt componenții unei valoroa
se formații a României".
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