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O victorie a talentului, bunei pregătiri și dăruirii

FLORETISTELE DIN ECHIPA ROMÂNIEI
PE CEA MAI ÎNALTA TREAPTA A PODIUMULUI!

universitară edifia 19S1. De la 
Viorica Țurcan și Aurora Dan

Aseară, pe planșa centrală 
instalată în sala care găzduieș
te întrecerile de scrimă ale U- 
niversiadei, acolo unde pînă la 
această finală au mai fost pre- 
jzenți doi floretiști^români care 
și-au disputat cele mai strălu
citoare medalii. Petru Kuki și 
Aurora Dan, iată că scrima ro
mânească a reușit să-și încu
nuneze valoarea recunoscută pe 
plan international — dovedită 
și în aceste întreceri tinerești, 
care reunesc la București pe 
majoritatea fruntașilor acestei 
discipline olimpice — dobîn- 
dind medaliile de aur, in pro
ba feminină a echipelor de flo
retă. Această victorie de pres
tigiu a scrimei românești — 
ciștigată de echipa studențeas
că a țării noastre în fața unei 
reprezentative sovietice din 
care au făcut parte două din 
titularele echipei care recent, 
la Clermont-Ferrand, la cam
pionatele mondiale, au urcat 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului (Larisa Țagâraeva 
și Marina Soboleva), cărora, să 
nu uităm, 11 s-au adăugat câș
tigătoarea probei individuale a 
Universiadei, Ana Dimitrenko 
— a fost dobîndită in urma 
unei finale de înaltă valoare 
tehnică și spectaculară, fiecare 
asalt fiind punctat de aplauze
le unei săli entuziaste și, bi
neînțeles, fericită în finaL Așa 
cum au fost — firesc! — și cele 
cinci componente ale echipei

Echipa feminină de floretă a României, campioană mondială 
stingă : Marcela Moldovan, Elisabeta Guzganu. Csila Ruparcsics,

feminine de floretă a Români
ei, ciștigătoare ale medaliilor 
de aur: Viorica Țurcan, Mar
cela Moldovan, Aurora Dan, E- 
lisabcla Guzganu și Csila Ru
parcsics, alături de care s-a 
aflat în această competiție, ca 
și în lungile luni de 
pregătiri, antrenorul 
Haukler.

Proba a debutat ieri 
minările directe, încheiate 
următoarele rezultate: U.R.S.S. 
— Franța 9—1, Ungaria — R.P. 
Chineză 8—8 (58—55 p.d.). Ita
lia — Cuba 9—5, România — 
Bulgaria 9—0 (forfait. echipa 
Bulgariei avind două trăgătoa
re indisponibile). In semifinale: 
U.R.S.S. — Ungaria 9—2 și 
România — Italia 9—0, forma
ția noastră surclasîndu-și ad
versara, prin victoriile obținu
te de Dan 3, Țurcan, Moldovan 
și Ruparcsics cîte 2.

Și mai bine decît orice com- 
mentariu asupra meciului final 
care a opus reprezentativele 
României si U.R.S.S. credem că 
vorbește cel mai grăitor radio
grafia asalturilor. Pe planșă în 
primul asalt, Csila Ruparcsics 
și Julieta Kalajian, antrenorii 
sovietici aruncind în luptă pe 
această tînără necunoscută șl 
care nu a evoluat in proba in
dividuală. Surprinsă, floretlsta

Paul SLAVESCU

ASTĂZI, 11
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TRADIJIIIOR SPORTIVE
ieri am intrat in cea de-a 
Universiadei Competiția 
ritm trepidant, la același 

de

Cu întrecerile de 
doua jumătate a 
continuă în același 
ridicat nivel valoric, in aceeași notă 
mare interes. Avalanșa de noi recorduri ale 
Jocurilor Mondiale Universitare (ieri au fost 
bătute încă trei la înot și două la atletism!) 
dovedește atît atenția acordată de partici- 

panți competiției, cit și justețea calificativului care 1 se 
acordă de obicei, acela de cea mai mare întrecere sportivă 
mondială dintre două ediții ale Jocurilor Olimpice.

După ieșirea din arenă a gimnasticii (care a deținut 
„capul de afiș" prin valoarea tehnică a concursului, ca și 
prin frumusețea lui) au trecut în prim-planul interesului 
atletismul, înotul și scrima. Dar pe măsură ce se scurg zi
lele preliminariilor, se pregătesc să-și ocupe locul in aten
ția publicului — spectator și.» telespectator — și sporturile 
de echipă (baschetul, voleiul și polo-ul), care, după estimările 
specialiștilor, anunță pentru săptămîna viitoare un final 
captivant al Universiadei. Vă invităm de pe acum, pentru 
zilele următoare, la Palatul sporturilor, Ia Sala Floreasca 
și Ia bazinul Dinamo.»

Să revenim insă la ziua a șasea.
Și să salutăm cu bucurie victoria „dc aur" a floretistelor 

noastre în proba pe echipe, un pas înainte^ după argintul 
Aurorei 
relor i 
buie!) 
unul i .
pice de anul trecut, de la care — așa cum mai scriam la 
un moment dat, în primele zile ale Universiadei — aș
teptam reabilitarea și care, mai ales cu „aurul" de aseară, 
ne-a dovedit că are și resurse, și... ambiții. Și mai are scri
ma noastră feminină ceva: tradiții! Ceva care contează mult 
într-o disciplină sportivă. Pentru că, așa cum Aurora, Vio
rica, Marcela, Elisabeta și Csila sînt, azi, continuatoarele 
unui drum glorios, cel al Olgăi Orban, Măriei Vicol, Eca- 
terinei Stahl, Ilenei Gyulal sau Anișoarei Ene, iată că la 
atletism Florența Crăclunescu și Mariana Ionescu sînt pre
lungirea în înalta performanță a gloriei unor Lia Manoltu 
sau Argentina Menis la aruncarea discului iar Anișoara 
Cușmir și Vali Ionescu trebuie situate și ele 
proiectată de o admirabilă „deschizătoare de 
Viorica Viscopoleanu.

Azi, atletismul va ieși și el din arenă. Cu o
care se vor decerna 11 titluri. Cu unele șanse pentru atleții 
noștri. Nu prea multe însă, după calculul hîrtiel, ceea ce ne 
face (cu neștirbită stimă pentru „aurul*  Florenței și pentru 
alte performanțe frumoase ale unor tineri atleți, repurtate 
In aceste zile) să ne reamintim de efortul pe care trebuie 
să continuăm a-I face pentru atletism (sport prioritar!), ea 
și pentru înot, discipline care, la Universiade, ca și la Jocu
rile Olimpice, sau la alte mari întreceri internaționale, con
stituie „coloana vertebrală*  a tablourilor de medalii.

Ziua de ieri, pe care sportivii noștri au incheiat-o atlt 
de frumos la scrimă, ne-a mai adus șl alte două medalii, 
de argmt șl de bronz la săritura în lungime — fete. Cu 
acestea, numărul medaliilor cucerite pînă acum de România 
se ridică la 44, dintre care aproape jumătate (21) de aur!

Radu URZICEANU

i Dan din proba individuală. Bravo 
noastre și — dacă nu-1 uităm 

pe Petru Kuki — bravo scrimei 
din sporturile „corigente*  la Jocurile

(Continuare in pag. a 3-a)
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FINALE ÎN ÎNCHEIEREA
ATLETIC AL UNIVERSIADEI

• .
șoara Cușmir a obținut medalia de argint, iar Vali Ionescu pe cea de bronz • Plog 
haus — 4 recorduri succesive ale J.M.U. la ciocan I

cursele de viteză

Campioana olimpică Tatiana Kolpakova a cîțtigat săritura în lungime ; Ani-

învingători scontați în

CAMPIONII MONDIALI UNIVERSITARI Al ZILEI
SCRIMA

Klaus Ploghaus XR-F.G.) — ciocan 
Clifford Wiley (S.U.A.) - 400 m
Anna Kostețkaia (U.R.S.S.) - 400 mg 
Kathryn Smalwood (M. Britanie) - 200 m 
luri Naumenko (U.R.S.S.) - 200 m 
Helme Knorscheidt (R.D.G.) — greutate 
Tatiana Kolpakova (U.R.S.S.) — lungime

România — floretă echipe fete

ÎNOT

Kim Carlisle (S.U.A.) — 200 m mixt
Serghei Fesenko (U.R.S.S.) - 200 m mixt . 
Aleksandr Ceaev (U.R.S.S.) — 1500 m liber 

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

Trioul medaliat al săriturii in lungime: Anișoara Cușmir (ar- 
7int), Tatiana Kolpakova (aur), Vali Ionescu (bronz), de la stingă 

la dreapta
Penultima zi a întrecerilor 

atletice desfășurate pe cei mai 
mare stadion al tării a oferit 
miilor de spectatori întreceri 
finale la 7 probe, de o bună 
valoare tehnică si spectaculară. 
Cu acest prilei au fost înre
gistrate (într-o firească succe
siune) numeroase performante 
de seamă si noi recorduri ale 
competiției mondiale studen- 
testi la aruncarea ciocanului si 
400 m garduri femeL

In această reuniune săritoa
rele noastre In lungime Ani
șoara Cușmir si Vali Ionescu 
au obtinut medaliile le argint 
si. respectiv, bronz, clștigătoarea

I

întrecerii nefiind alta deefl 
campioana olimpică Tatiana 
Kolpakova.

Astăzi, a șasea zi — ultima 
— a competiției de atletism 
prileiuieste încununarea ultimi
lor campioni mondiali univer
sitari Ia 11 probe !

UN RECORD CORECTAT
DE 4 ORI I

Prezența unora dintre cel mai 
valoroși ___ . ____
din lume la cercul montat oe 
stadionul 
versiadei a conferit ..... .........
o valoare deosebită, cu multe 
măsurători de rezultate de ces
te 70 de metri.

Campionul Universiadei tre
cute vest-sermanul Klaus 
Ploghaus. totodată recordmanul 
mondial al competiției studen
țești a dominat clar disputa, 
iustifieîndu-si astfel poziția de 
lider In bilanțul mondial din 
1981. El a izbutit frumoasa per
formantă de a-si corecta de... 
4 ori recordul J.M.U. ducîndu-I 
de la 75,74 m (cit reusise în 
1979 la Ciudad de Mexico) la 
77.74 m avînd ca etape in
termediare" alte trei recorduri 
cu 76,06 m (încercarea a TT-ah 
76,14 m (încercarea a TTT-a). 
77.12 m (încercarea a TV-aV 
Prima sa aruncare a măsurat 
71,62 m. iar la ultima — nro-

Romeo V1LARA 
VIodimir MORARU

aruncători de ciocan
bucurestean al Uni- 

intreceril

(Continuare tn pap. 4—5)
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I „TRICOLORII11 ÎN ÎNTRECERI, AZI j
I ATLETISM I
I FEMEI : Doina Melinte și Tudorița Moru(an — 800 m ;

Maria Kadu și Tatiana Conac — 3000 m ; Niculina Vasile —

I înălțime ; Ciolan, Negovan, Chiricuță, Stoica — 4X100 m ;
Lazarciuc, Tărîță, Vintilă, Manea (Korodi) — 4X400 m.

BĂRBAȚI : Nicolae Onescu și Mihai Prundeann — 800 
m; Gyorgy Marko și Aurel Niculescu — 5000 m ; Gheorghe i 

I Buruiană, Constantin Bebcrechc, Gheorghe Motorca, Gheor
ghe Sandu — maraton ; Stanciu, Palffy, Selever, Hăpăianu I 
— 4X100 m ; Anghel, Korodi, Boroiu, Nagy — 4X400 m ;

ITudorel Fîrvu și Dumitru Negoiță — suliță. .
BASCHET
Sala Giulești, ora 20 : România — Brazilia (m).

I ÎNOT
I Feminin — Irinel Pănuleseu și Carmen Alexe — 100 m I 

liber ; Carmen Bunaciu și Luciela Mihăilescu — 100 m

I spate. I
Bărbați — Horațiu Neagrău și Flavius Vișan — 200 m 

liber ; Mihai Mandache și Laurențiu Tache — 200 m spate. I
I LUPTE

Patinoarul „23 August", orele 10—12,30 și 17,30—19,00 :
1 Aurel Neagu (57 kg), Ion Lungo (68 kg), Gheorghe Fodore | 
1(82 kg) și Vasile Pușcașu (100 kg) in turul III; Gheorghe

Bircu (52 kg), Traian Marinescu (62 kg), Dumitru Buta 
(74 kg), Gheorghe Broșteanu (90 kg), Andrei Ianko (+100 , 

Ikg) in turul I.
POLO 1

Bazinul Dinamo, ora 18,15: România — Iugoslavia. ,
. SĂRITURI

Ștrandul Tineretului, de la ora 17,00 : Felicia Cirstca In 
1 finala concursului de la platformă. >
r SCRIMA

Sala „23 August", orele 9—11, 11,30—13,30 și 14—16: loan 
* Pop, Marin Mustafa, Corneliu Marin, Ion Pantelimonescu . 
Ișl Alexandru Chiculifă In tururile I, II și HI la sabie 

echipe; orele 15—18: Ion' Popa în eliminări directe la sabie. * 
TENIS

Terenurile Progresul, ora 14,00 : Andrei Dîrzu, Florin Se- 
Igăroeanu — Danny Saltz, Jeff Arens (SUA) la dublu băr- I 

aați; ora 16,30: Virginia Ruzici — Ludmila Makarova 
(URSS) și Lucia Romanov — Kelly Henry (SUA) — semi- I 

I finale la simplu femei; ora 17,45: Virginia Ruzici, Florența |
Mihai — Ludmila Makarova, Elena Ghișianț la dublu femeL

VOLEI I

I Sala Floreasca, de la ora 16,30 : România — Japonia (f) și I
România — Italia (m). 1

PROGRAMUL ZILEI I

I
I

ATLETISM
Stadionul „23 August", ora 18,00 : maraton, înălțime femei 

finală ; 19,00 : 800 m (m) finală,, suliță băieți finală ; 19,15: 
800 m (f) finală ; 19,30 : 4X100 m băieți finală ț 19,40 : 
4X100 m femei finală ; 19,50 : 4X400 m femei finală ; 20,00 : 
4X400 m băieți finală; 20,15 : 3000 m femei finală; 20,30: 
5000 m finală.

BASCHET
Sala Giulești, de la ora 14,00 : U.R.S.S. — Canada (m); 

Cuba — Iugoslavia (m); S.U.A. — Mexic (m); România — 
Brazilia (m);

Sala Politehnica, de la ora 16,00 : Senegal — Iordania 
(m); Olanda — Belgia (m); Somalia — Congo (m).

Sala Progresul, de la ora 16,00 : Libia — Irak (m); Co
reea de Sud — Japonia (m); Turcia — Polonia (m).

Sala Construcția, de la ora 16,00 : Grecia — Liban (m); 
Anglia — Coasta de Fildeș (m); Finlanda — R P. Chi
neză (m).

ÎNOT
Bazinul „23 August", de la ora 10 : serii eliminatorii la 

200 m liber (f), 200 m liber (b), 100 m spate (f) șl 100 
m spate (b); de la ora 18,00: finale la 200 m Hber (f), 200 
m liber (b), 100 m spate (f) și 100 m spate (b).

LUPTE
Patinoarul „23 August", orele 10,00—12,30 și 17,30—19,00 : 

meciuri la toate cele 10 categorii.
POLO

Bazinul Dinamo, de la ora 10,00 : Mexic — Spania și 
R.P. Chineză — Japonia ; de la ora 17,00 : Cuba — Unga
ria, România — Iugoslavia și S.U.A. — U.R.S.S.

SĂRITURI
Ștrandul tineretului, de Ia ora 17,00 : finala la platforma 

(f).
SCRIMA
Sala „23 August", orele 9,00—11,00, 11,30—13,30 și 14,00- 

16,00: grupe eliminatorii, tururile I. II Si III la sabie echipe; 
15,00—18,00: eliminări directe și recalificări la spadă indi
vidual; 19,00—21,00: finala la spadă individual

TENIS
Terenurile Progresul, orele 14,00—19,00; semifinale la sim

plu bărbați, simplu femei și dublu femei, turul IV la du
blu mixt.

VOLEI
Sala Floreasca, de Ia Ora 9,00 : Libia — Belgia (m), Vene

zuela — Franța (m), Turcia — Mexic (m); de la ora 15,00: 
Libia — Siria (m), România — Japonia (f), România — 
Italia (m).

Sala Dinamo, de la ora 9,00 : Congo — Iordania (m), E- 
gipt — Sudan (m); de la ora 15,00: Coreea de Sud — Cuba 
(m), S.U.A. — Japonia (m), Spania — Polonia (m).

Sala Agronomia, de la ora 9,00: Spania — Elveția (f), 
Olanda — Bulgaria (m); de la ora 15,00: Canada — Turcia 
(f), R.P. Chineză — Bulgaria (f), R.P. Chineză — Ceho-

Sala Olimpia, de la ora 9,00 : Belgia — Liban (f), Irak
— Grecia (m); de la ora 15,00: Brazilia — Mexic (f), S.U.A.
— Cuba (f), Canada — U.R.S.S. (m).

Ora 11 — transmisiuni di
recte. alternative, de la inot 
(serii), lupte libere și polo 
(turneul final) ; ora 14,15 — 
transmisiuni directe, alternati
ve, de la tenis, volei (meciul 
feminin România — Japonia), 
sărituri (finala probei plat
formă femei), inot (finalele la 
200 m liber și 100 m spate) și 
volei, meciul masculin Ro
mânia — Italia ; ora 19,15 — 
atletism (ultimele finale) ; ora 
n — rezumatul întrecerilor 
zilei.

Ora 7 — principalele re
zultate ale zilei precedente si 
programul zilei curente : de 
la ora 11,00 — transmisii di
recte alternative de la atle
tism, baschet. Înot, lupte, po
lo. sărituri, scrimă, tenis si 
volei : de la ora 22.30 ; în 
cadrul radio-programului „O 
ni într-o oră" rubrica „Sport" 
consacrată Universiadei.

ADEVĂRATĂ DEMONSTRAȚIE DE BASCHET MODERN, 
DE SPECTACULOZITATE Șl EFICACITATE!

întrecerile de baschet desfășu
rate ieri au fost dominate de me
ciul masculin dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A., în care publi
cul a aplaudat la scenă deschisă 
• adevărată demonstrație de bas
chet modern. La fete s-au în
cheiat întrecerile din grupa sfer
turilor de finală și, după o zi 
de odihnă (astăzi), competiția va 
£1 reluată luni prin partidele se
mifinale. La Palatul sporturilor 
și culturii, România va Juca cu 
S.U.A., iar U.R.S.S. cu R.P. Chi
neză ; marți, învingătoarele vor 
susține finâla pentru locurile 1—2, 
iar învinsele își vor disputa lo
curile 3—4.

MASCULIN
ROMANIA — CUBA 112—117 

(46—49, 92—92, 102—102). Echipa 
țării noastre a luptat mult pentru 
a face față taliei net superioare a 
partenerilor de întrecere și, în 
bună măsură, au. izbutit. în final, 
însă, descalificările (pentru 3 
faulturi) s-au resimțit mai mult 
în formația țării noastre. întrece
rea a fost pasionantă prin evo
luția scorului și deosebit de spec
taculoasă, ținînd permanent în
cordată atenția publicului. Au 
Înscris : Cernat 37, Uglai 22. Er- 
murache 16, Niculescu 14, Flutu- 
raș 13, V. Ion 4, Opșitaru 2, Că- 
pușan 4 pentru România, respec
tiv Cumba 33, Pascual 24, Rodri- 
guez 16, Zapata 6, Reyes 6, Sa- 
lomare 9, Rojas 6, Delisle 2, Ar
guellos 2, Bai-zaga 6, Spencer 7. 
Au arbitrat foarte bine B. Aste- 
ros (Spania) și M. Davidov 
(U.R.S.S.).

S.U.A. — U.R.S.S. 113—107 (46— 
45, 93—93, 101—101). Nici unul 
dintre atributele cuvenite unei fi
nale de turneu olimpic sau de 
campionat mondial nu a lipsit 
în pasionantul meci dintre repre
zentativele a două țări care își 
dispută, de regulă (alături de e- 
chipa Iugoslaviei), onorurile celor 
mai importante competiții. 
Evoluție tehnică și spectaculară 
de cea mai bună calitate, luptă 
pasionantă din prima pînă în ul
tima secundă de Joc, răsturnări 
de scor captivante și finaluri (nu 
mai puțin de... trei) dramatice, 
lată — telegrafic — meciul res
pectiv. Sportivii americani au im
presionat prin virtuozitate în ml- 
nulrea mingii, prin precizia arun
cărilor la coș (Carter a înscris 
un coș cu doi metri dinaintea li
niei de centru !), prin rapiditatea 
șl fantezia cu care au executat 
combinațiile tactice, elemente da
torită cărora au și cîștigat. Echi
pa sovietică a Jucat mal sobru, 
dar nu mai puțin incisiv și e- 
flcace, mai ales cînd l-a avut în 
teren pe Tkaccnko (eliminat în 
min. 44 pentru 5 faulturi). Din 
evoluția scorului vom aminti cele 
mal importante momente : S.U.A.— 
U.R.S.S. : 7—14 (min. 6), 20—27

I

I

In Satul Universiadei

Popas prietenesc pe aleile Satului Universiadei : pe bancă, studenta 
din Sofia Adriana Velceva studentul praghez Jirl Granat. Subiect 
comun : tenisul, sport în care se disting amîndoi

CAMPIONI AI SPORTULUI ȘI MODESTIEI...

Există campioni și campioni...
Simpla apariție a Nadiei pe a- 

leile Satului o face pe atleta 
franceză Florence Levu să uite de 
ora de masă. Monamed Mussa, șe
ful delegației somaleze, se oprește 
din drum, murmurînd „Beauti
ful !“. O întîlnire întîmplătoare 
în drum spre cofetărie între 
marea campioană, Emilia, Dumi- 
trița, Rodica și Maria Filatova 
înseamnă un zîmbet amical și ® 
strîngere de mînă mai frumoasă, 
acum, decît © „Tsukahara". Po- 
lolstul japonez Hdeyuki Kawai 
e, pur și simplu, fericit : a făcut 
o poză cu Nadia, al cărei auto
graf e căutat pînă și de alți 
campioni ai Universiadei. Dega
jată, spontană, „legenda vie a 
sportului românesc44 (cuvintele 
unui belgian, Jos Clijsters) răs
punde tuturor. în engleză celor 
mai mulți, dar și în franceză u- 
nel reportere din Paris, care nu 

(min. 13), 35—35 (min. 17), 65—53 
(min. 25), de unde formația so
vietică a început • adevărată 
„cursă de urmărire14 și a Izbutit 
să egaleze și chiar să preia con
ducerea. De la scorul de 89—89, 
avantajul a alternat pînă în fi
nalul celei de a doua prelungiri. 
Au înscris : Carter 28, Pinone 27, 
Bagley 19, McGee 10, Lowe 9, 
Boyle 11, Hinson 2, Roberts 7, 
pentru S.U.A., respectiv Iovaisko 
28, Deriughin 21, Kapustin 20, 
Tkacenko 15, Belostenîi 6, Popov
8, Valters 9. Arbitrii B. Duranti 
(Italia) și S. Oblak (Iugoslavia) 
au avut e misiune foarte grea, 
de care au încercat să se achite 
cît mai bine.

FEMININ
ROMANIA — U.R.S.S. 56—79 

(23—47). Nu se poate spune că 
fetele noastre nu s-au bătut pen
tru fiecare minge, pentru fiecare 
atac. Dar, avînd în față © echipă 
renumită, de nenumărate ori cam
pioană olimpică și mondială, nu 
au putut realiza mai mult. For
mația Uniunii Sovietice, cu jucă
toare cu talie deosebită, dar și 
cu o tehnică excelentă, a realizat 
o victorie clară, scontată, care © 
menține neînvinsă. Au marcat : 
Băl aș 2, Armion 14, Sz^kely 2, 
Solovăstru 2, Filip 13, Bădinici 2, 
Fotescu 3, Popa 6, Pali 6, Ciu- 
băncan 6, respectiv Mitrofanova 
2, Borel 5, Korosteliova 10, Gro- 
feeva 8, Bogoskina 8, Ceausova
9, Suharnova 16, Neopakoeva 1, 
Krisevici 20. Au arbitrat foarte 
bine M. Zanolin (Canada) și L. 
Virtz (S.U.A.)

S.U.A. — CANADA 79—76 (33— 
38). Intr-un meci decisiv pentru 
calificarea în semifinale, cele 
două echipe s-au debarasat des
tul de repede de încărcătura mi
zei și au oferit o partidă specta
culoasă, palpitantă ca evoluție a 
scorului care a alternat perma
nent, la diferențe mici. Din min. 
30, de Ia 61—56 pentru Canada, 
sportivele americance au reușit 
să egaleze și apoi să preia condu
cerea, cîștigînd un meci foarte 
dificil. Au înscris : Curry 22, Po
llard 19, Donovan 15, Menkin 10, 
Lacey 4, Henry 2, Foster 7 pen
tru învingătoare, respectiv Scalet 
17, Hobind 14, Smith 17, Pasche- 
tih 11, Blakwell 6, Kelsen 3, Jo
nes 2, Lang 6. Au arbitrat foarte 
bine G. Chiraleu (România) și D. 
Naylor (Anglia).

Rezultate. MASCULIN — GRUPA
1—8, SERIA A : România —
Cuba 112—117 (46—49, 92—92, 102— 
102), Iugoslavia — Brazilia 93—77 
(46—34) ; SERIA B : U.R.S.S. — 
S.U.A. 107—113 (45—46, 93—93. 101— 
101), Canada — Mexic 81—67 (37— 
38) : GRUPA 9—16 : R. P. Chineză 
— Coasta de Fildeș 78—74 (38—30, 
66—66), Polonia — Japonia 110—63 
(60—20), Anglia — Finlanda 69—91 
(32—43) : GRUPA 17—23 : Congo — 

scapâ prilejui de a vorbi — în 
aceeași limbă, desigur — și cu 
Anca Grigoraș. Actuala antrenoa- 
re a fost, în definitiv, și ea, me
daliată universitară. Chiar la e- 
diția precedentă a Jocurilor !

O altă campioană : Sara Si
meon!. într-un grup masiv de i- 
talienl, profesoara și, în același 
timp, studenta din Urbino se a- 
muză ca un copil de glumele 
compatrioților. „E o fată admira
bilă, un camarad bun, modest", 
vrea să ne asigure, cu tot di
nadinsul, un antrenor de volei, 
Giorgio Battisti. Sara știe destul 
de bine Bucureștiul, a mai fost 
aici. îi place orașul, oamenii I 
se par foarte amabili. Cum va 
fi mult așteptata săritură în înăl
țime, de astăzi ? „Un concurs va
loros, greu, pentru mine, care 
vin după numai 12—13 zile de 
antrenament. Am fost bolnavă, 
o lună și jumătate nu am făcut

O spectaculoasă fază la capă
tul căreia Boyle va înscrie vn 
nou coș, pentru echipa S U.A., 

in meciul cu U.R S.S.

Belgia 63—65 (29—34), Somalia — 
Olanda 66—128 (32—65), Liban —
Egipt 76—91 (37—41) ; GRUPA
24—29 : Nigeria — Iordania 100— 
62 (56—32).

FEMININ — GRUPA 1—8, SE
RIA A : U.R.S.S. — România 79— 
56 (46—23), Ungaria — Iugoslavia 
77—60 (43—30). CLASAMENT : 1.
< U.R.S.S. 6 p, 2. România 5 p. 3. 
Ungaria 4 p, 4. Iugoslavia 3 p. 
SERIA B ; S.U.A. — Canada 79— 
76 (38—38), R.P. Chineză — Ceho
slovacia 77—70 (44—35). CLASA
MENT : 1. S.U.A. 6 p, 2. R.P. 
Chineză 5 p, 3. Canada 4 p, 4. 
Cehoslovacia 3 p. GRUPA 9—17, 
SERIA A : Mexic — Cuba 53—91 
(22—35), Franța — Spania 88—77 
(40—39). CLASAMENT : 1. Cuba 
G p, 2. Franța 5 p, 3. Mexic 4 p, 
4. Spania 3 p ; SERIA B : Sene
gal — Polonia 45—61 (17—27), Bul
garia — Finlanda 59—54 (31—29). 
Din cauza unor reprogramări, nu 
a putut fi alcătuit clasamentul a- 
cestei serii.

D. STĂNCULESCU, P. IOVAN, 
A. VASILESCU

nici un antrenament. Oricum, nu 
puteam rata prezența Ia un ve
ritabil festival al tinereții, deve
nit — prin valoarea participării 
— o Olimpiadă !“. Vorbește despre 
începuturi, pierdute undeva, în 
urmă cu 15 ani. Despre ei „unde 
cursa nu se termină, ca Ia un 
sprint, în puține secunde, cursa, 
asaltul înălțimilor se prelungește 
în timp, ai vreme să te aduni, 
să vezi oamenii din tribună, să-i 
simți aproape. Iar ștacheta urcă 
și iar urcă. In cazul nostru, în
tâmplarea nu-și prea are locul. 
Pentru ziua aceea unică de au
gust ’78 — ziua recordului mon
dial — am uitat de tot, am uitat 
și de mine, zile în șir*.

Pentru medalia de aur primită 
vineri, Florența Crăciunescu a „a- 
dunat44, centimetru cu centimetru, 
„douăzeci de metri în opt ani", 
cum sugestiv remarca antrenorul 
ei de azi, Dan Serafim. Florența 
pare o... alergătoare între cele
lalte mari specialiste ale discu
lui. fiind bine proporționată — 
89 kg la 181 cm. în Sat nu se des
parte, firește, de Mariana Ion es
eu, sora sa, și de un tînăr cu 
alură de baschetbalist, campion 
la aruncarea greutății și... soțul 
său. Doctorul Niculae Bancea, 
fost aruncător de ciocan pe vre
mea Iui Gheorghe Costache și 
Decebal Gheorghiu, o îmbrățișea
ză și-i spune că o „vede“ capa
bilă de 70 de metri, chiar mai 
bine. Florența răspunde vorbind 
despre școala românească a pro
bei, despre marea campioană 
care a fost Lia Manoliu. „Rezul
tatele mele sau ale Marianei nu 
au apărut, așadar, deloc întîm- 
plător".

...Tn Satul Universiadei, locul 
multor campioni ai sportului și 
modestiei, lumea se grăbește : în 
fața blocului pe care e arborat 
drapelul Canadei, au apărut pa
nouri cu inscripția „Edmonton 
’83". în fond, „Universiada este 
o sărbătoare continuă", cum bine 
spunea cel mai înalt (2,20 ni) lo
cuitor al Satului, baschetbalistul 
sovietic Vladimir Tkacenko...

Geo RAEȚCHI
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INMINAUEA UNOR IN ALTE DISTINCT!! MEMBRILOR 
COMITETULUI EXECUTIV Al f.l.S.II.

La Palatul Mairii Adunări Naționale a avut Ioc, sîm- 
bătă dimineața, solemnitatea înmînării unor înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste România conferite prin 
Decret prezidențial membrilor Comitetului Executiv al 
Federației Internaționale a Sportului Universitar, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea sportului mondial uni
versitar, la promovarea prieteniei și înțelegerii între 
tinerii din întreaga lume în spiritul păcii și colaborării 
internaționale, cu prilejul celei de-a Xl-a ediții a Jocu
rilor Mondiale Universitare de vară — București 19®l.

La solemnitate au luat parte tovarășii Petru Enache, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, Cornelia Fiiipaș, 
viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetu
lui Național de Organizare a Universiadei, vicepreședinți 
și alți membri ai Comitetului.

A luat 
ședințele 
sitar.

înaltele
Enache, . _ ______  ________
CEAUȘESCU, i-a felicitat călduros pe cei decorați, sub
liniind că acordarea acestor distincții este expresia apre
cierii contribuției Federației Internaționale a Sportului 
Universitar la dezvoltarea mișcării sportive studențești 
internaționale, la promovarea, în rîndurile tineretului, 
a idealurilor de pace, prietenie și colaborare, de făurire 
a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

în numele celor decorați a luat cuvîntul dr Primo 
Nebiolo, care a adresat mulțumiri călduroase președinte
lui Republicii Socialiste România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru marea cinste ce s-a făcut membrilor 
Comitetului Executiv al F.I.S.U., precum și pentru con
dițiile optime asigurate desfășurării Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară de la București.

parte, de 
Federației

distincții 
care, în

asemenea, dr. Primo Nebiolo, pre- 
Internaționale a Sportului Univer-

au fost înmînate de tovarășul Pebru 
numele președintelui NICOLAE

(Agerpres)

în debutul turneelor semifinale

Ieri, competiția voleibalistică 
a avut ziua cea mai puțin a- 
glomerată. în sălile Floreasca, 
Agronomia și Olimpia fiind 
programate numai jocuri din 
turneele semifinale feminine. 
Dar nu a fost o zi lipsită de 
interes, întrucît participantele 
Ia întrecerea plutonului fruntaș 
au furnizat partide atractive, 
dinamice, pe alocuri spectacu
loase. Și n-au lipsit nici sur
prizele, cea mai mare furni- 
zînd-o formația Braziliei care 
a reușit să depășească, in nu
mai trei seturi, pe una dintre 
prezumtivele candidate la me
dalii, echipa Japoniei.

Dealtfel, întîlnirea dintre 
sud-americane și nipone s-a 
ridicat la un nivel superior, fi
ind, cu siguranță, cea mai va
loroasă de pînă acum. într-un 
sextet omogen, cu jucătoare so
lide. dar mai ales posedînd o 
tehnică irepfbșabilă și o exce
lentă orientare tactică, brazi- 
liencele au început jocul cu

Au început întrecerile de lupte libere

ADVERSARI VALOROȘI IN GROPE PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
Marea arenă a patinoarului 

„23 August" in care, de luni și 
pînă joi, și-au disputat medali
ile „mondialelor universitare" 
luptătorii de la greco-romane, 
a devenit de ieri „scena" con
fruntărilor de lupte libere. în 
prima zi — conform regula
mentului — au fost programate 
întrecerile concurenților înscriși 
la categoriile 48, 57, 68, 82 și 
100 kg. După obișnuitul „ritual" 
al cintarului oficial, luptătorii 
noștri au așteptat, cu firești 
emoții, tragerea la sorți — o- 
perațiune devenită, în contextul 
noului sistem de concurs, deo
sebit de importantă, am spune 
decisivă chiar — dar Fortuna 
nu le-a fost prea binevoitoare, 
ei avînd „culoare" dificile. în 
reuniunea de dimineață A. 
Neagu a repurtat 
frumos succes reușindu-i
proape toate procedeele folosi
te și în min. 5,59 a ajuns la 
diferența de 12 puncte (13—1) 
cîștigînd, astfel, înainte de li
mită. I. Lungu, deși a fost con
dus cu 3—0 de francezul J.M. 
Gourdin. a întors rezultatul în 
favoarea sa, conducind cu 5—3 
la sfîrșitul primei reprize. La 
reluare, el a fost fixat în „pod" 
rezistînd nu mai puțin de 2,38 
min. (!) pentru a evita tușul, 
dar nu și înfrîngerea. 
do re l-a întrecut clar 
te (8—1) pe irakianul

un 
a-

Gli. Fo
ia punc- 
I. Juma,

feminine la volei

REZULTATE TEHNICE
Turneele semifinale pentru locurile 1—8, grupa I : R.p. Chi

neză — S.U.A. 3—0 (1, 7, 1), Cuba — Bulgaria 3—0 (2, 9, 11) ; 
grupa a Il-a : România — Mexic 3—0 (5, 5, 1), Brazilia — Japo
nia 3—o (5, 13, 11) ; turneele semifinale pentru locurile 9—15 : 
grupa I : Elveția — Liban 3—0 (5, 1, 3), ~ 
(12, 4, 10) ; grupa a Il-a : Danemarca — 
Canada a avut zi liberă.

Spania — Belgia 3—0
Turcia 3—0 (1, 6, 7),

ca turnare a eficienței la ser
viciu a trăgătoarei Akiko Ozaki 
și în atac a valoroasei Yuko 
Mitsuya. Dar, braziliencele nu 
s-au descurajat și, printr-o ex
cepțională prestație a coordo
natoarei Jaqueline Silva 
mai bună de pe teren), 
blocaje sigure și atacuri în 
ță efectuate cu predilecție 
„stîngacele" Regina Uchoa și 
Ileloisa Roese, refac punct du
pă punct și cîștigă în aplauzele 
entuziaste ale galeriei brazilie
ne. Marea surpriză se contura 
de-acum cu claritate, studente
le sud-7imericane evoluînd cu 
și mai multă siguranță și rca-

(cea 
prin 
for- 

de

Fază din meciul România — Mexic, ciștigat de reprezentantele 
noastre cu 3—0.

de jucătoare înalte, a- 
sa la fileu a fost foar-

aplomb și cu multă concentra
re. izbutind să contracareze ac
țiunile combinative ale japone
zelor printr-o apărare la fileu 
bine grupată și mereu pe fază 
și printr-o judicioasă dispune
re în linia a doua. Spre sur
prinderea generală, formația 
braziliană s-a detașat net, ciș- 
tigînd la mare diferență pri
mul set. încurajate frenetic de 
o pitorească și neobosită gale
rie — alcătuită din alți sportivi 
niponi prezenți la Universiadă, 
între care, firește, fi voleiba
liștii — jucătoarele japoneze 
reușesc în setul al doilea să 
echilibreze partida, ba chiar să 
obțină avantaje de cîteva punc
te: 5—3, 7—5, 9—6, 12—8,13—11,

lizînd punctele cu oarecare u- 
șurință, grație plusului 
ditate și de încredere 
Ii-1 dădeau cele două 
cîștigate anterior. Dar 
pării care și-a făcut mai preg
nant loc în evoluția adversare
lor. Jocul a fost condus 
competență de cuplul: VI. 
mendjiev (Bulgaria) — J. 
tana (Cuba).

A urmat, ta aceeași

de lucl- 
pe care 

seturi 
și cris-

cu
Der-
San-

sală, 
partida dintre echipele R. 
Chineze și S.U.A. Un meci 
care voleibalistele chineze 
avut o prestație la nivelul 
care ne-au obișnuit, combinînd 
frumos în atac și acoperind ju
dicios terenul în fazele de apă
rare. Deși formația americană

P. 
ta 
au 
cu

dispune 
părarea 
te des surprinsă de jocul de
rutant la fileu practicat 
dezinvoltură de partenerele 
întrecere. Pentru frumoasa 
evoluție, echipa chineză, 
vingătoare detașată, a 
aplauze la scenă deschisă.

Tot în cadrul turneelor semi
finale ale fruntașelor, repre
zentativa studențească a Româ
niei a debutat în această fază 
cu o victorie rapidă (obținută 
în numai 55 de minute) în fa
ța formației Mexicului. Specta
torii , prezenți în sala Floreasca 
au salutat acest succes, care 
înseamnă un prim pas către 
podiumul de premiere la care 
aspiră și fetele noastre. în a- 
ceastă întîlnire, pe care o so
cotim totuși cea mai ușoară 
din grupa semifinală a echi
pei noastre, antrenorii au tri
mis în teren pe Iuliana Enescu, 
Victoria Georgescu. Liliana Vă
duva, Maria Enache, Ileana 
Dobroschi, Victoria Banciu 
(spre final a mai jucat și Cri
ni Răuță). Sextetul român a 
avut un randament bun, acțiu
nile sale ofensive punînd în 
vădită dificultate pe studente
le mexicane. Acestea din ur
mă au furnizat o replică ceva 
mai hotărîtă doar la începutul 
primelor două seturi, după care 
inițiativa a trecut definitiv de 
partea voleibalistelor noastre. 
O partidă fără probleme pen
tru arbitrii 3. Perry (Anglia) și 
C. Fachettin (Italia).

Era de așteptat, ca și în cea 
de-a patra întîlnire din cadrul 
turneelor semifinale pentru 
locurile 1—8, Cuba — Bulgaria, 
să asistăm la un joc echilibrat. 
Dar, voleibalistele cubaneze 
și-au valorificat cu autoritate 
atuurile date de calitățile atle
tice și de superioritatea tehnică 
a unor jucătoare care fac parte 
și din prima reprezentativă a 
acestei țări, campioană a lu
mii. Elevele cunoscutului an
trenor Eugenio George (dintre 
care au ieșit în evidență Ana 
Maria Garcia și Lucila Urgue- 
lles), s-au impus la un scor 
mai sever decît ne-am fi aș
teptat. A arbitrat bine A. Dini- 
cu (România), ajutat de I. Mi- 
chiels (Belgia).

cu 
de 
sa 

în- 
primit

Aurelian BREBEANU
Mihail VESA

finaliza un nou atac, în meciulAurcl Neagu, pe punctul de a 
cu Gyula Meszăros (Ungaria).

rioritate tehnică (13—1) în run
dul al doilea. Gh. Fodore a 
fost foarte aproape de un suc
ces înainte de limită în con
fruntarea cu polonezul W. Woj- 
towicz, pe care l-a dominat net, 
cîștigînd, totuși, la diferență 
de puncte : 11—3. Semigreul 
V. Pușcașu a făcut un med 
spectaculos în compania ame
ricanului S. Wilbur conducind, 
la începutul reprizei secunde, 
cu 9—1. în final, Pușcașu a re
purtat victoria la puncte : 10—4. 
Gh. Rașovan, pierzînd (prin 
tuș) și meciul cu sovieticul A. 
Sanoian, a fost eliminat.

Costin CH1RIAC

principalele sale „arme" fiind 
atacurile la picioare șl „cosiri- 
le“. în fine, V. Fușcașu a lup
tat doar pînă în secunda 28 cu 
J. Bog (Mongolia) cind a fina
lizat tușul, după ce-și ridicase 
adversarul deasupra capului.

în reuniunea a doua, luptă
torii români au susținut, în tu
rul II, alte partide. Patru din
tre ei au obținut victorii, men- 
ținîndu-se în competiție. A. 
Neagu, din nou învingător prin 
superioritate tehnică. în me
ciul cu G. Mcszaros (Ungaria), 
studentul ieșean a ajuns la 
12—0 în min. 2,33. I. Lungu a 
încheiat și el confruntarea cu 
irakianul A. Raad prin supe-

REZULTATE TEHNICE
L Abdulkarim 
(Polonia).

REUNIUNEA 
cat. 48 kg : — 
șovan p.t. A. S 
Gab-Do Son (Coreea de Sud) b.p. 
F. Saliev (Bulgaria) ; gr. „B“ > 
Gao Wen He (China) b.p. R. Sa
lamone (S.U.A.), T. Ishikawa 
(Japonia) b.p. G. Delgado (Me
xic) : cat. 57 kg — gr. „A" : S. 
Kaygusuz (Turcia) b.s.p. E. Ka
lil (Egipt), J. Olvera (Mexic) b.t. 
A. Ediswal (Indonezia), H. To- 
miyama (Japonia) b.t. L. Riente 
(Italia), D. Cooke (S.U.A.) b.p. 
M. Barry (Canada) ; gr. „B“ : A. 
Neagu b.s.p. G. Meszăros (Unga
ria), A. Beloglazov (U.R.S.S.) b.t. 
S. Djarhol (Mongolia), R. Tor
res (Cuba) b.p. Kim Eui-Kon 
(Coreea de Sud) ; cat. 68 kg — 
gr. „A“ : B. Budaev (U.R.S.S.) 
b.p. D. Stankov (Bulgaria), You 
In-Tak (Coreea de Sud) b.t. Z. 
Kusmierczyk (Polonia), Mei XI 
Hual (China) b.t. Bakitoglou 
(Grecia), T. Nugent (S.U.A.) b.t. 
L. Renken (Canada) ; gr. „B“ ! 
R. Kascaret (Cuba) b.d.p. 

O. Aktas (Turcia), M. Kamimura 
(Japonia) b.t. S. Alfan (Indone
zia), J. Masan (Mongolia), b.p. 
J. M. Gourdin (Franța), I. Lungu 
b.s.p. A. Raad (Irak) ; cat. 82 Kg
— gr. „A" : F. Schaller (Cana
da) b.p. Ha LI (China). S. Su- 
khabator (Mongolia) b.p. J. 
Scheer (S.U.A.), I. Iorgov (Bul
garia) b.p. F. Lassuye (Franța), 
O. Akira (Japonia) b.s.p. M. Alia 
(Egipt) ; gr. „B“ : G. Kemalettin 
(Turcia) b.t. J. Flores (Mexic), 
Gh. Fodore b.d.p. W. Woitowicz 
(Polonia), V. Kazibekov (U.R.S.S.) 
b.t. I. Juma (Irak) ; cat. 100 kg
— gr. „A" : V. Pușcașu b.p. 
S. Wilbur (S.U.A.), J. Bor (Mon
golia) b.s.p. A. Udvari (Ungaria); 
gr. „B“ : V. Atanasov (Bulgaria) 
b.t. P. Kqt (Polonia), L. Miranda 
(Cuba) b.d.p. S. Naima (Irak).

REUNIUNEA I, turul 1 : cate
goria 48 kg — grupa „A" : Gh. 
Rașovan p. superioritate puncte 
Gab-Do Son (Coreea de Sud), A. 
Sanoian (U.R.S.S.) b. diferență 
puncte F. Saliev (Bulgaria) ; gr.
— " Gao (China) b.d.p. ~

(Mexic), T. 
b.p. R.

(Irak) b.p. P. Kot

A II-A, turul II, 
■ gr. „A" Gh. Ra- 
Sanoian (U.R.S.S.),

D.
Ishikawa 

Salamone
„B“ : V. 
Gustavo 
(Japonia)
(S.U.A.) ; cat. 57 kg : — gr. „A" : 
E. Kalil (Egipt) b.s.p. A. Ediswal 
(Indonezia), S. Kaygusuz (Tur
cia) b.p. J. Olvera (Mexic), 
M. Barry (Canada) b.p. L. Rien- 
te (Italia), J. Tomlyama (Japo
nia) b. tuș D. Cooke (S.U.A.) ; 
gr. „B“ : A. Neagu b.s.p. R. To
rres (Cuba), A. Beloglazov 
(U.R.S.S.) b.d.p. Kin Eui Kon 
(Coreea de Sud), Gh. Kalcev 
(Bulgaria) b.p. S. Djarhol (Mon
golia) ; cat. 68 kg — gr. „A*  : 
You In-Tak (Coreea de Sud) b.p. 
B. Stankov (Bulgaria), B. Budaev 
(U.R.S.S.) b.t. Z. Kusmierczyk 
(Polonia), T. Nugent (S.U.A.) 
b.s.p. p. Bakirsoglou (Grecia), L. 
Renken (Canada) b.t. M. XI- 
huan (China) ; gr. „B“ : o. Ak- 
tas. (Turcia) b.p. M. Kamimura 
(Japonia), R. Kascaret (Cuba) b.t 
A. Sulaiman (Indonezia), I. Lun
gu b.p. J. Gourdm (Franța), L 
Masan (Mongolia) b.s.p. A. Raad 
(Irak) ; cat. 82 kg — gr. „A" : 
J. Scher (S.U.A.) b.p. Ha Li (Chi
na), S. Sukhabatar (Mongolia) 
b.p. F. Schalier (Canada), O. A- 
kira (Japonia) b.p. F. Lassuye 
(Franța), I. Iorgov (Bulgaria) b.t. 
A. Mustafa (Egipt) ; gr. „B“ : C. 
Kemalettin (Turcia) b.d.p. W. 
Woitwicz (Polonia), Gh. Fodore 
b.p. I. Juma (Irak), V. Kazibekov 
(U.R.S.S.) b.t. J. Toth (Ungaria) ; 
cat. 100 kg — gr. „A" : V. Puș- 
cașu b.t. J. Bor (Mongolia), I. 
Mate (U.R.S.S.) b.s.p. A. Udvardi 
(Ungaria) ; gr. „B“ : V. Atanasov 
(Bulgaria) b.t. L. Miranda (Cuba),

SEVA TRAD1TII10R SPORTIVE...
(Urmare din pag. I)

Dar. aruncîndu-ne o privire peste programul zilelor urmă
toare, considerăm că acest bilanț parțial poate fi sensibil 
îmbunătățit. De ce n-ar ciștiga noul cuplu Ruzici — Segăr- 
ceanu, pentru a da un singur exemplu? Și — pentru a nu 
ne opri gîndul la jumătate — de ce n-am aștepta chiar mai 
multe satisfacții de la tenis, sport în care — de regulă — 
am avut performanțe bune la Universiade? Evident, citarea 
tenisului nu e deloc limitativă și o lansăm ca o ,.provocare" 
(dar și ca un îndemn și o declarație de încredere) adresată 
tuturor celorlalte sporturi cu care sintem în concurs. Ori
cum, cititorul nostru poate fi sigur, n-am uitat-o pe Car
men Bunaciu care azi înoată pe suta de metri, nu 
uitat pe luptătorii de la libere, pe voleibaliști, pe 
goluri ieri, din cele 7 în poarta echipei U.R.S.S.!) 
legii săi din noua noastră echipă de polo...

Universiada continuă...
Tineresc, captivant, cu toată frumusețea 

treceri polisportive mondiale.
Cu marile sale evenimente-unicat.
Cum a fost vineri acea sosire „ex-aequo“

100 m fluture băieți, fapt nemaiîntîlnit în 
întreceri de natație. Cu 9 
m mixt, suedezul Gunnar 
două miimi de secundă 
Acum, Ia București, nici 
partajarea...

Sau cum a fost, ieri, cascada de 4 recorduri într-un con' 
curs, bătute de Klaus Ploghaus, la aruncarea ciocanului...

Ce ne mai rezervă această splendidă Universiadă?

i-am 
Hagiu (8 
și pe co

unei mari m

dedin proba 
istoria marilor 

ani în urmă, la Milnchen, la 400 
Larsson ciștiga titlul olimpic cu
ta fata americanului Gary Hall! 
„Omega" n-a mai putut face de-



In turneul de polo, la mcnclcrca preliminariilor

PRIMELE ÎN SERII; ROMÂNIA Șl S.U.A.
Ieri s-au încheiat meciurile 

preliminare ale turneului de 
polo, fixîndu-se capii de serie : 
echipele României si S.U.A. 
singurele formații care au acu
mulat numărul maxim de vic
torii. De astăzi începe turneul 
final. în care echipele vor in
tra cu ounctaiul obtinut în se
rii. Echipa României debutează 
în turneul final, lntîlnind se
lecționata Iugoslaviei.

JAPONIA — SPANIA 8—1 
(1—1, 4—2, 1—2, 2—2). Ultima 
secundă a ultimei lor întâlniri 
din turneul preliminar (grupa 
Ai a adus formației nipone pri
ma sa victorie, meritată avînd 
in vedere ambiția și spiritul de 
combativitate care a animat-o 
In tot timpul meciului. Spa
niolii au ratat un 4 m (în re
priza secundă prin Alonso), nu 
s-au descurajat, au egalat în 
ultimul time (6—6, după 2—5), 
au luat conducerea 7—6 (Bar- 
calo). dar n-au putut „tine” 
rezultatul, deoarece impetuozi
tatea japonezilor ie-a fost fa
tală : două goluri în ultimul 
minut !

Au înscris : Masahiro — 2
(unul din 4 m). Toshinao — 
2, Hidcyuki, Narihito, Daisuke 
și Yoshifumi, respectiv Barccio 
— 3, Girbai — 2, Marti și 
Iborra.

Arbitri : Chen Juikan (R. P. 
Chineză) și De la Hoz (Cuba).

UNGARIA — CANADA 8—2 
(1—1, 2—0, 2—0, 3—1). O vic
torie mai dificilă decît rr 
lăsa-o, poate, să întrevadă 
scorul. Dar poloiștilor cana
dieni nu le-a reușit mai nimic 
în acest med în care final
mente ei au trebuit să recu
noască superioritatea unguri
lor, deși 'nici aceștia nu au 
strălucit.

Au marcat : Kenesz — 3, 
Varga — 3, Toth și Kcszthelyi, 
respectiv Anderson și Bol.

Au condus : Z. Klarici (Iu
goslavia) și W. Frady (S.U.A.).

CUBA — R. P. CHINEZA 
13—14 (2—3. 5—3 3—4, 3—4).
Programul de ieri după-amiază 
al turneului de polo de la ba
zinul Dinamo a început cu în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
Cubei si R. P. Chineze. din 
6eria ..B“ a preliminariilor. 
Medul a debutat printr-o sur
prinzătoare superioritate a for
mației R. P. Chineze. Dar. pe 
măsura desfășurării meciului, 
cubanezii după ce au fost con
duși cu 3—0. au pus ..motoarele 
în plin" au adus egalarea și 
în repriza a doua au preluat 
conducerea. Partea a doua a 
întâlnirii a oferit publicului un 
frumos spectacol, un ioc echi
librat si un final dominat de 
sportivii chinezi, care oferă o 
mare surpriză, dstigînd întâl
nirea.

Au înscris 3 Ramas 4. Rodri- 
guez 4. Perez 1. P. Costa 1, 
L. Costa 1. Dominguez 1. Ruiz 
1 pentru Cuba si Wang Ziaotian 
8. Cai Shenghin 3. Cai Tian- 
hiong 2. Gu Baowei 2. Li Sia- 
ming 1 pentru R. P. Chineză.

Arbitri : C. Matsunaga (Japo
nia). R. Timoc (România).

CLASAMENTUL SERIILOR
Seria „A” : 1. ROMANIIA 10 

p ; 2. U.R.S.S. 8 ; 3. Ungaria 6 ; 
4. Canada 3 ; 5. Japonia 2 ; 6. 
Spania 1.

Seria „B*  : 1. S.U.A. « p ; 2. 
Cuba 4 ; 3. iugoslavia 3 (gol
averaj 36—38) ; R.P. Chineza 3 
(37-45) î 5. Mexic 2.

S.U.A. — IUGOSLAVIA 9—6 
(2—1. 1—0, 4—2. 2—3); Așadar, 
reprezentativa S.U.A. a termi
nat neînvinsă seria ..B“ a pre
liminariilor. Deși jucătorii iu
goslavi au depus toate efor
turile. americanii au fost supe
riori în toate compartimentele, 
au jucat .om la om" si au con
struit atacuri rapide care i-au 
epuizat pe adversari. Ei au a- 
vut în portarul Gansel un exce
lent coordonator de ioc. La 
victorie și-au adus contribuția 
si talentatii jucători Boyer si 
Bergeson. De la ,.plavi“ s-a 
remarcat Babici. /

Au marcat : Boyer 3. Berge
son 2. S. Campbell 1. P. Camp
bell 1. Schulte 1 si Manșcha- 
war 1 pentru S.U.A.. Babici 4, 
Trifunovici 2 pentru Iugosla
via.

Au arbitrat : E. Asencio 
(Spania). R. Silha (România).

ROMANIA — U.R.S.S. 7—6 
(0—1, 2—2, 2—2, 3—1). Așa cum 
se anticipa, meciul decisiv 
pentru desemnarea locului întii 
îh grupa „A" a fost echilibrat, 
dîrz, spectaculos. Echipa noas
tră începe „tare", Fejer și 
Schervan finalizează două 
atacuri trăgind în bară, după 
care Kleimenov termină un 
contraatac cu gol, printr-o e- 
xecuție tehnică, practic, impo
sibil de contracarat. După o 
mare ratare a lui Moiceanu, 
echipa noastră intră cu handi
cap, deci, în prima pauză. Ha
giu (începînd o splendidă se
rie de 6 goluri!) egalează ime
diat după reluare, pentru a 
aduce apoi conducerea, trans- 
formînd un penalty. Naumov 
va avea și el o „bară", dar îl 
„răzbună" imediat, înscriind, 
Tretiakov și Burkov, în singu
ra perioadă mai slabă a porta
rului Spînu. La jumătatea me
ciului, în ciuda eforturilor ge
nerale și a realizărilor de ex
cepție ale „șeptarului" nostru, 
Vlad Hagiu, distanța de un 
gol se menține. Statu-quo în 
repriza, a treia, egală, amenin
țată totuși de „bara" lui Moro

zov. Debut dramatic al ultimei 
reprize: Kleimenov se lansea
ză iarăși pe un contraatac lung, 
pe care nu-1 poate duce, însă, 
la bun sfirșit. Moment psiho
logic, exploatat prompt de e- 
chipa noastră, care înscrie re
pede două goluri, prin „emisa
rul" ei, Hagiu, realizîndu-se 
astfel desprinderea așteptată 
atîta vreme. Deși atacat vehe
ment („bară" Kuprin, o ratare 
rarisimă și o „bară", Kleime
nov), avansul echipei României 
se menține pînă la sfirșit, răs
plătind o mare putere de luptă, 
potențată fericit de forma ex
celentă a lui Hagiu.

Au marcat: Hagiu 6 (două 
din penalty), Schervan, respec
tiv Trekiakov 2, Kleimenov, 
Burkov, Breus și Morozov. Ar
bitri: A. Capuani (Italia) și E. 
Martinez (Cuba).

D. CALLIMACHI
V. TONCEANU 

I. CUPEU Schervan va trage la poartă, „asistat" de Burkov fi Răducanu

„OMUL CARE ADUCE PLOAIA"
Echipele — Indiferent de sport — se supun 

unul lider, dar visează un „Idol". Iar „ido
lul" este, întotdeauna, omul de gol.

Brazilia 1 s-a supus lui Didi, dar Idolul el a 
fost Pele.

Portugalia a jucat pe traseul lui Coluna, dar 
ee-ar fl fost echipa Portugaliei fără Eusebio 1 

Șirul exemplelor poate continua la nesfirșit. 
Pînă și jucătorii născutl cu bagheta In mină, de 
tipul lui Beckenbauer și Dobrin, au fost nevolți 
să se Încline In fața „oamenilor care aduc ploa
ia", de tipul Iul Gerd Mtiller sau Dumitrache.

Echipa de polo a României a Învins Ieri pu
ternica formație a Uniunii Sovietice, dar cine 
știe cum ar fi evoluat jocul dacă ea nu l-ar fi 
avut pe Vlad Hagiu care a înscris șase din 
cele șapte goluri ale victoriei, și asta In fața u- 
nei apărări care știa foarte bine că el, Vlad 
Hagiu, mai marcase 14 pînă atunci.

Cine este Hagiu 7
Privit din tribună, e boneta nr. 1 a echipei. 

Privit e un fel de a spune, pentru că a-1 privi 
pe Hagiu e ca și cum al încerca să vezi sau să 
regăsești caiacul răsturnat Intre stînclle slalomu
lui, undeva în Ontario.

Privit de aproape, Vlad Hagiu e un pieton e- 
bișnuit. Nimio din masivitatea curentă a acestor 
luptători de „libere" In apă. care sint waterpo- 
liștii.

Șl totuși...
Sare din apă ca delfinul Flipper, adică in sti

lul lui Dumitrache.
Mînuiește mingea ca Folbert sau, pentru cel 

mal tineri, ca Gațu.
Rămîne suspendat de reflectoarele bazinului, 

ca Vasile Stîngă.
Se răsucește In aer, Ia capătul plonjonului, ca 

Dudu Georgescu.
Ieri, împotriva unul portar de mare talent, a 

marcat în toate felurile, șutind de departe, „tră
gind" ca la volei, urmărind mingea ca plvotii 
de baschet... Nu ne-ar mira ca într-« bună zi 
să marcheze șl cu capul, Intr-atlt de nestăplnită 
II este pofta de gol.

S-ar putea crede că Vlad Hagiu e un jucător că
ruia i se deschid culoare, așa cum Dobrin 1 le 
deschidea clndva lui Doru Nlcolae șl lui Radu H. 
Nimic din toate astea. Vlad alternează In postul 
de centru fix cu Gordan, expunîndu-se tuturor 
„Încălecărilor" și violențelor subacvatice inevita

bile, cînd apărătorul confundă deseori adversa
rul cu blocul de start șl plachează cu picioarele 
— menghină de fier — pentru a-1 arăta, spășit, 
arbitrului, brațele sale nevinovate de mamă gata 
să-și prindă copilul In brațe.

L-am văzut pe Vlad imediat după controlul 
antidoping. Un băiat sfios, deși seamănă cu 
McEnroe. Pare stingherit de cele șase goluri 
marcate. Cineva spune, ca să fie auzit, că „a 
revenit Dumitrache pe Dinamo". Vlad găsește de 
cuviință să precizeze : „Oamenii de gol sint o- 
pera echipei lor". II contrazicem : „Bine, bine, 
dar de ce nu a fost ales altul ?“ Vlad zîmbește : 
„Poate au simțit băieții că sint mort după gol". 
Apoi povestește, cu o anumită volubilitate care 
face să-1 piară sfiala : „M-am născut odată cu 
bazinul Dinamo. La început am ales natația. Dar 
mi-am dat seama curtnd că n-am să am de unde 
„scoate" secundele visate. Așa am venit la polo. 
Aveam 13 ani și 1,15 pe sută, ceea ce nu era 
ceva deosebit, dar o poftă de gol care m-ar fi 
făcut să mă arunc In bazinul de polo chiar și 
fără să (tiu să înot. Era și vremea cînd Dudu 
Georgescu lua „ghetele de aur", așa că nu pu
team sta locului.

Am început eu nea Capșa. Am continuat cu 
antrenorul de azi al naționalei, Anatol Grințes- 
cu. Am ajuns să cobor la Să pe sută, numai și 
numai din dorința de a da gol. Nu uit Insă o 
singură clipă că golurile sint in primul rlnd ale 
echipei. Echtpa mi-a acordat încredere. Știu că 
ea Iți poate retrage această încredere. Totul e 
cum te porți șl cit „tragi". In jocul nostru nu 
se poate trage chiulul... Mă ajută toți băieții. Mă 
înțeleg de minune cu Moiceanu. Ați văzut golul 
trei t Moiceanu a centrat ca Lucescu, iar eu am 
reluat, dacă îngăduiți, ca Dudu. Nea „Tolea" ne 
cere mereu să facem scheme simple, să le repe
tăm, plnă fierbe apa... Vreau să joc mult, mult 
de tot, mai mult dectt Claudiu Rusu, și să mar- 
chez o mie de goluri. Credeți că e imposibil ? 
Apoi, pe neașteptate : „Vă rog să mă iertați. 
M-am luat cu vorba șl am început să visez. Iar 
Universiada noastră cea mare, a poloiștilor, abia 
a început".

Șl Vlad Hagiu, marea vedetă a medului eu e- 
chipa Uniunii Sovietice, a reintrat In vestiar, re- 
trăglndu-se politicos, cu spatele...
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Concurenta chineză Chen 
Xiaoxia, favorita nr. t, 
după preliminarii, a con
cursului de sărituri de la 

platformă

S-au reluat întrecerile la Ștrandul tineretului

RECITALUL SĂRITOARELOR DE EA PLAT FORMĂ
Tribunele de la 

Ștrandul tineretu
lui au cunoscut, din 
nou, animația con
cursului, după ziua 
de pauză din com
petiția săriturilor 
în apă. Un public 
numeros 
să fie prezent 
disputa fetelor 
proba 
mă. o 
re se 
mfflBH 
loasă, 
turilor 
ci și foarte 
librată, ca 
a prezenței la start 
a unor veritabile 
stele ale actualu- 
Mf sezon interna
țional, laureate ale 
unor mari com
petiții de anver
gură (Jocuri O- 
limpice. Cupa Mon
dială. campionate 
rontinentale). Ceea 
ce s-a si Întâmplat, 
chiar dacă ziua a

pre- 
ur- 
as- 

cele 
să-și

a ținut 
la 
în 

de platfor- 
dispută ca- 

anunța nu 
spectacu- 

datorită sal- 
de la 10 m, 

echi- 
urmare

fost rezervată 
liminar iilor, 
mind ca abia 
tîzi (ora 17), 
mai bune 12
dispute medaliile. 
Am asistat la să
rituri cu un ridicat 

de dificultate exe-coeficient 
cutate cu o mare măiestrie teh
nică si artistică, ceea ce a oblicat 
hricada de arbitri să acord# no
te foarte mari. Credem că a- 
p-oape fiecare concurentă me- 
ritâ o mențiune specială pen-

tru evoluțiile de la „Impuse" 
și „libere", dar. în primul rînd, 
trebuie evidențiată Chen Xiao
xia (R. P. Chineză), de depar
te cea mai bună sportivă a zi
lei. Ea a impresionat prin e- 
xemplarele execuții ale sări
turilor, prin ținuta artistică, prin 
ușurința cu care a efectuat fie
care săritură. Fără îndoială, ea 
a confirmat succesele înregis
trate pînă acum — campioană 
la J.M.U, în 1979, locul 1 la 
Cupa Mondială, ediția 1981 — 
și se anunță pentru finala de 
astăzi ca favorita nr. 1 a com
petiției. Dar, 
Debbie Rush 
Matușenco, 
(U.R.S.S.) ș.a. 
în prim-plan.
principale contracandidate _ 
titlu. Așadar, pentru finală se 
prevede o dispută care, cre
dem, va fi urmărită cu... su
fletul la gură ! '

Dar, să revenim 
rile propriu-zîse. 
sportivele au avut 
4 sărituri impuse, 
amiază alte 4 libere, 
la început, se manifestă 
ma excelentă
Chen Xiaoxia, Debbie Rush, E- 
îena Matușenko, Li YIhua, Lia
na Totadze, Lindse Fraser (Ma
rea Britanie), care reușesc 
sărituri bine cotate de arbitri, 
care stîrnesc ropote de aplauze. 
Este suficient să notăm me
diile obținute de Chen Xiaoxia, 
pentru a avea o imagine mai 
fidelă a evoluției ei la „impu
se" : 42,24 — 51,66 — 42,18 — 
52,20, note care o situează deta
șat pe locul întii.

în acest context, reprezentan- 
te’e noastre Felicia Cîrstea și 
Mariana Marc se străduiesc să

alături
(S.U.A.),
Hana 

au fost
anuntîndu-se ca 

la

de ea. 
Elena 

Totodze 
mereu

la întrece- 
Dimineața 

de executat 
iar după- 

încă de 
for- 

a concurentelor

Spirale

fie cit mai aproape 
exigențelor. Ceea ce ____ _
.în mare parte, amlndouă făcînd 
parte, înaintea ultimei serii 
de sărituri, din plutonul cali
ficatelor pentru finală. Dar, în 
timp ce Felicia Cîrstea se men
ține în cursă, Mariana Marc 
ratează „stîndu-1 în mîini" la 
ultima săritură, primește nota 
zero, ceea ce i-a anulat practic 
șansele pentru 
toate strădaniile 
ză. la „libere", 
vut loc printre 
dovedește faptul că. cu 
punctajul nefavorabil, ea a

de nivelul 
le reușește

calificare, cu 
ei, după-amia- 
Că ar C 

finaliste
a- 

ne-o 
tot 

-l o- 
cupat locul 13 In preliminarii 
tatrecind alte concurente, care 
dimineață se situau pe poziții 
superioare. Dar, In asemenea 
competiții orice ratare se plă
tește scump... La seriile de să
rituri libere, a continuat 
citalul favoritelor, In 
nul fruntașelor ureînd 
Yihua, dar mai ales 
Neyer (S.U.A.), Felicia 
a menținut pasul, prin 
turi apreciate de arbitri 
te în general bune și 
că, dacă se va concentra 
mult, în finală ea 
aibă o comportare

S-au calificat. 
Xiaoxia 436,80 p, 
șenco 408,75 p. Li 
p, Liana Totadze 390,15 p. Me
gan Neyer 380,91 p, Debbie 
Rush 377,64 p, Felicia Cîrstea 
374*04  p, Valeria Mac Farlane 
(Australia) 370,08 p. Alena Rie- 
derlova (Cehoslovacia) 362.01 p. 
Elizabeth Mackay (Canada) 
357,93 p, Eriko Kiefer (Canada) 
352,77 p. Ann Lindsey Fraser 
(Marea Britanie) 348.90 n.

Emanuel FANTÂNEANU

re- 
pluto- 

și Li 
Megan 
Cîrstea 

sări- 
cu no- 
sperăm 

mai 
va reuși sâ 
meritorie, 
deci: Chen
Elena Matu- 
Yihua 402,06

BALETUL AH
De ieri, la Ștrandul tineretului, săritoare; 

tri... De la trambulină, la platformă. De 
de lemn — al cărei grad de balans poate fi 
printr-un sistem mecanic — la rigida pori 
rențe considerabile, deci, și de sistem de < 
tanță față de apă apar pentru concurent» 
ceea, că se produce și o netă specializare 
este tocmai așa. Fișele performanțelor la 
rată, în mod firesc gîndim noi, că celebr: 
și într-un gen și în altul. Dar există foan 
săritoarele preferă fie trambulina, fie platf*

„Regia" întrecerilor de la platformă îți a 
piață de cea a unui spectacol de balet. U 
liu, prins chîar deasupra platformei de 1 
pînă la fluierul oficialilor, pe concurenta 
află, ca în culisele unui teatru de balet, în 
muzical pe care trebuie să intre în scenă. I 
curenta își face apariția și, după cîteva 
începe veritabilul balet aerian, cu mișcăr 
care se vor stinge în apa cristalină și pr 
Probabil că ați auzit, mai cu seamă în ti 
zlune și radio, complicatele denumiri ale 
perfecționat tot timpul aceste veritabile „cs 
gîndu-se la mișcări de o mare complexita 
tru cineva care stă bine înfipt cu picioarele 
mite să le execuți în aer, pe o distanță 
un timp de asemenea limitat ! Cîte mii de 
tele uneia perfect reușită ! Un lucru foarte 
intra în grațiile judecătorilor arbitri este, ni 
în timp a „programului săriturii" și apoi 
într-un mod cît mai direct.

Un lucru care ne-a mirat totdeauna : d< 
torii dușuri înainte de a păși pe o trambi 
Simplu ca bună ziua sau ca oul lui Colurr 
ce afli. Pentru a se obișnui cu senzația ap 
nici cea mai mică reținere atunci cînd pl< 
nulul. Șl după săritură, de ce fac iarăși d 
laxare, se pare, dar și pentru a menține 
fectă amiciție cu apa, element esențial î 
concurs de sărituri. Un gen de întrecere 
înotului, ca și polo-ul care și-a cîștigat, cu 
deplin și rivalizează acum cu disciplina-m 
la toate competițiile complexe de amploan 
acestei permanențe în spectaculozitatea de( 
lor. ta grația și eleganța plutirilor săritoar 
țtt forța de expresie a căderilor săritorilor.
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DASA
El

alergare a
ă de fina
lul de sta- 

cei doi 
ridicind. 

iele în pi-

înalt, puternic, tip de forță. De 
data aceasta a învins cel mai 
„firav", gratie unei alergări bi
ne drămuite si mai ales bine 
gîndite. Diferența de timp din
tre cei doi a fost doar de... 5 
sutimi de secundă. în cea mai 
rapidă cursă alergată vreo
dată pe un stadion românesc. 
WUey confirmă că este, la a- 
ceastă oră. unul din asii pro
bei : McCoy își îmbunătățește 
cu două zecimi recordul perso
nal.

REZULTATE : 1. Clifford Wiley 
(S.U.A.) 45,18 — campion mon
dial universitar *81,  2. Walter Mc 
Coy (S.U.A.) 45,23, 2. Gersonde
Souza (Brazilia) 45,91, 4. Carlos 
Reyte (Cuba) 46,10, 5. Stefano 
Malinverni (Italia) 46,35, t. Mar
cel Klarenbeek (Olanda) 46,41, 7. 
Benjamin Gonzales (Spania) 46,56, 
8. Viktor Burakov (U.R.S.S.) 46,57.

FAVORITA IȘI FRUCTIFICĂ 
ȘANSELE

Hurdlera sovietică Anna Kos- 
tețkaia. care-și demonstrase 
incă din semifinale valoarea, 
Inregistrînd cu acest prilej pri- 
mul record, mondial universitar 
la 400 m garduri, cu 56,24 s, 
era creditată de specialiști cu 
prima sansă în finala probei. 
Si. într-adevăr. ea a confirmat 
întru totul bunele aprecieri de 
care se bucură, cîstigînd fără

4.

trecerea din finala cursei de 
200 m. Finisul său a fost de-a 
dreptul irezistibil, ea zburînd 
realmente spre linia de sosire.

Sit, 19,89 m. 20,24 m. 19,69 m, 
19.92 m. A fost o diferență cla
ră între aceste două aruncă
toare si adversarele lor. Atlete
le noastre Mioara Boros si 
Tatiana Mihalcea au evoluat la 
valoarea cunoscută si au obți
nut locuri mulțumitoare.

REZULTATE : 1. Helma Knor
scheidt (R.D. Germană) 20,24 m — 
campioană mondială universitară 
*81, 2. Ines Mdller (R. D. Germa
nă) 19,66 m, 3. Ludmila Savina 
(U.R.S.S.) 18,50 m, 4. Mioara Bo- 
roș (România) 17,21 m, 5. Shen 
Lijuan (R. P. Chineză) 17,17 m, 6. 
Tatiana Mihalcea (România) 15,96 
m, 7. Sandra Burke (S.U.A.) 14,88 
m, 8. Grace Apiafi (Nigeria) 
14,18 m.

Doina Melinte termină învingătoare detașat în semifinala probei 
de 800 m.

(Marea Britanie), învingătoare la 200 m 
nse) pentru titlul de „Miss* Universiada ’81 !

Helma Knorscheidt (R.D. Ger
mană) ar fi ciștigat aruncarea 
greutății cu oricare din cele 5' 
încercări reușite... Cea mai 

bună a măsurat 20,24 m.
în timp ce pe adversarele sale, 
niște mîini nevăzute le țineau 
parcă pe loc...

REZULTATE: 1. Kathryn Small
wood (Marea Britanie) 22,78 —
campioană mondială universitară 
’81, 2. Marisa Masullo (Italia) 
23,36, 3. Irina Nazarova (U.R.S.S.) 
23,45, 4. Marie Mathieu (Porto 
Rico) 23,59, 5. Luisa Ferrer (Cu
ba) 23,83, 6. Olga Korotkova
(U.R.S.S.) 23,98, 7. Silvie Revaux 
(Franța) 24,07, 8. Lena Mdler
(Suedia) 24,09.

CA ȘI LA OLIMPIADA U.
Proba pe care. în mod sen

timental. am asteptat-o ieri cu 
cel mai mare interes si eu un 
legitim optimism a fost, firește, 
săritura în lungime, la care ti
nerele noastre atlete Anișoara 
Cușmir și Vali Ionescu dădeau 
replica puternicei săritoare so
vietice Tatiana Kolpakova, cam
pioana și recordmana olimpică 
a probei. Si chiar dacă iluzia 
victoriei, a unei mari victorii, 
s-a spulberat odată cu cea de 
a 5-a săritură a atletei sovie
tice, trebuie să spunem că spor
tivele noastre s-au comportat 
foarte bine, ocupînd. în final, 
locurile pe podium alături de 
învingătoarea olimpică. Să nu 
uităm că anul trecut, iu timp 
ce Kolpakova cistiga Ia J.O., 
fruntașele noastre nici nu fi
gurau printre primele 10—15 
performere mondiale !

Anișoara Cușmir. cea 
nără si prima pe lista 
curs dintre favorite, a 
cel mai bine concursul
După prima serie de sărituri o 
urmau Vali Ionescu cu 6.55 m 
si Kolpakova cu 6,53 m. Cons
tantă, Cușmir obține cel mai 
bun rezultat si la a doua în
cercare (6,62 m) — Ionescu 
6,52 m, Kolpakova 6.54 m — iar 
la a treia tentativă reușește un 
6,77 m pe care l-am considerat, 
în acea clipă victorios. Mai ales 
că Kolpakova, care nu părea 
ta apele ei, și depășea a treia 
săritură.In prima încercare din finala,

mai ti
de con- 
început 

: 6,69 m.

vărat. ceea ce este si sare 6,76 
m. la numai un centimetru de 
Cușmir. pentru ca apoi. în a 
5-a tentativă. penultima. să 
smulgă aplauzele publicului ma
sat în jumătatea stingă a tri
bunei I. cu o săritură de 6.83 m. 
Anișoara mai are o sansă, ulti
ma săritură, dar vîntul — pînă 
atunci ușor favorabil — îsi 
schimbă direcția si devine, iată, 
potrivnic : 6,62 m 1 Vali este si 
ea marcată de acest 6.83 m. ob
ține doar 6,49 m. in timp ce 
cîstigătoarea probei confirmă 
„scltimbarea la față" din jumă
tatea a doua a concursului cu 
încă un 6,76 m.

Ca desfășurare, proba a satis
făcut pe deplin așteptările, iar 
performantele atletelor noastre, 
întrecute doar de cea mai bună 
specialistă a lumii, merită de
sigur. toate aprecierile.

Cu acest prilej, nu uităm ne 
antrenorii celor două atlete : 
Ion Moroiu. respectiv Mihai Za- 
haria.

REZULTATE : 1. Tatiana Kol
pakova (U.R.S.S.) 6,83 m — cam
pioană mondială universitară ’81, 
2. Anișoara Cușmir (România) 
6,77 m, 3, Vali Ionescu (România) 
6,61 m. 4. Eloina Echevarria (Cu
ba) 6,58 m, 5. Susan Hearnshaw 
(M. Britanie) 6,53 m, 6. Irina Pa- 
lenko (U.R.S.S.) 6,48 m, 7. Ana
Alexander (Cuba) 6,43 m, 8. Zsu- 
zsa Vanyek (Ungaria) 6,38 m.

5 MINUTE DUPĂ PROBĂ I...

fața spectatorilor noștri. Am 
crezut, la un moment dat, că 
visul mi se va împlini dar... 
Kolpakova mi-a readus amin
te că este campioana olimpică 
Oricum o medalie de argint la 
un asemenea concurs, la 20 de 
ani cit am, îmi dă încredere și 
mă stimulează pentru activita
tea viitoare".

Cliff Wiley: „Am ciștigat din 
nou, ca și la campionatele 
S.U.A., duelul cu McCoy. Am 
plecat prudent deoarece mă in'- 
teresa in primul rind victoria 
și fiind pe culoarul doi puteam 
controla cursa. Poate că dacă, 
pe prima jumătate a distanței, 
aș fi forțat, timpul final ar fi 
fost în jur de 44,70 
adică la valoarea 
meu personal. Sint totuși la 
primul an ca „specialist" la 400 
m plat. Cred că mai am incă 
destule resurse...

Kathryn Smallwood: „Am 
crezut tot timpul in șansa mea, 
dar, deși eram considerată ca 
principală favorită la 200 m, 
nu am fost sigură de victorie 
decit in clipa in care, cu vreo 
20—25 de metri înaintea sosirii, 
adversarele n-au mai răspuns 
finișului meu. Vîntul din față 
m-a împiedicat să obțin o per
formanță mai bună".

secunde, 
recordului

ULTIMELE PRELIMINAR!!
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E.SCU

Tatiana Kolpakova: „Mă
bucură mult această victorie 
obținută in fața unei adversa
re (Anișoara Cușmir) deosebit 
de puternică. Am dorit foarte 
mult să particip la Universia-

I :
2.
3.

4. Barra-
5. Lind

dubii această cursă în care 
doar alergătoarea Brigit Sonn
tag i-a fost o adversară re
dutabilă. atacînd puternic pe 
turnanta a doua si la ieșirea în 
ultima lini© dreaptă.

Reprezentanta noasitră Cristi
na Cojocaru a alergat mai pu
țin bine decit 
de vineri.

REZULTATE 4 
kala (U.R.S.S.) 
oană mondială ___________
record al 2. Brigit Sonntag’
(R. D. Germană) 55,90, 3. Tatiana 
Zubova (U.R.S.S.) 57,07, 4. Anne
Michel (Belgia) 57,57, 5. Yvette
Wray (M. Britanie) 57,62, 6. Giu- 
seppina — - -------
Cristina 
53,64, 8. 
58,90.

în preliminariile

1. Anna Kosteț-
55,52 s — campi- 

univcrsltară ’81,

4.
5.

t.Clrulli (Italia) 57,77,
Cojocaru (România) 

Tammy Etienne (S.U.A.)

FINIȘ IREZISTIBIL

britanică Kathy 
dominat mult mai 
de așteptat, potri-

Sprintera
Smallwood a
net decît era 
vit rezultatelor anterioare. în-

DE LA START LA SOSIRE
O cursă de toată frumusețea 

pe care retina, din păcate, o re
tine dar n-o poate... derula mai 
apoi. în toate detaliile sale. 
Sprinterul sovietic Iuri Nau
menko. pe culoarul 2. a plecat 
puternic, a ieșit bine din tur
nantă si a rezistat cu brio a- 
tacului foarte tare al alergă
torului ungur Istvăn Nagy. pe 
care l-a dominat Dină în finalul 
probei.

REZULTATE ; 1. Iuri Naumenko 
(U.R.S.S.) 20,79 — campion mon
dial universitar ’81, 2. Istvan
Nagy (Ungaria) 20,83, 3. Degman 
Kablan (Coasta de Fildeș) 20,97,
4. Laszlo Babaly (Ungaria) 21,03,
5. Vladimir Muraviev (U.R.S.S.)
21,08, 6. Diallo Boubacar (Se
negal) 21,08, 7. Theophile Nkoun- 
koo (Congo) 21,25.

TOATE ARUNCĂRILE... 
VICTORIOASE

Una dintre cele mai nete câș
tigătoare la actuala ediție a 
Universiadei. în probele asa-zi- 
se tehnice, a fost aruncătoarea 
de greutate din R. D. Germa
nă Helma Knorscheidt. care în 
cele 5 aruncări reușite de ea 
a fost superioară rezultatului 
cel mai bun al următoarei cla
sate. compatrioata sa IneS 
Miiller (19,66 m). Iată. spre 
exemplificare seria încercărilor 
noii campioane : 19,71 m. depă-

Vest-germanul Klaus Ploghaus și-a apărat titlul universitar cu
cerit in 1979, intrecindu-i pe sovieticii Iuri Tamm (II) și Igor 

Nikulin

Cusmir. un adevărat „metro
nom”. izbutește din nou 6,69 m 
— și va mai avea, pînă la sfîr- 
șit, încă o performantă simi
lară ! — in timp ce Vali Iones- 
cu aterizează la 6.61 m. rezultat 
cu care trece pe poziția a doua 
a clasamentului. Pentru numai 
cîteva minute. însă, pentru 
Kolpakova pare

__ _____ că 
acum, cu ade-

(III).
ciuda faptului că, în 

jumătate a sezonului, 
mea sportivă nu se a- 
de cea din sezonul O'
Victoria de astăzi îmi 

cu 
întil-

dă, in 
prima 
forma 
propia 
limpic.
redă încrederea și aștept 
multă plăcere viitoare 
niri cu săritoarele românce'*.

Anișoara Cușmir: „Am vrut 
foarte mult să ciștig acasă, in

Iuri Naumenko (in dreapta) eîștigă cu ușurință proba de 200 m, pe care a 
condus-o chiar de la start

800 M FEMEI î semifinala 
1. Melinte (România) 2:02,92, 
Rușaeva (U.R.S.S.) 2:03,56,
Glodz (Polonia) 2:04,05, * “
let (Australia) 2:04,14, ____
(Porto Rico) 2:05,98 ; semifinala a 
Il-a : 1. Dorio (Italia) 1:59,16, 2. 
Warren (S.U.A.) 1:59,63, 3. Han
son (M. Brit.) 2:00,30, 4. Așikina 
(U.R.S.S.) 2:02,05, 5. McKeen
(Cuba) 2:04,05 ; semifinala a m-a; 
1. Campbell (S.U.A.) 2:01,86, 
Moruțan - • - --------- -
xer (M. 
(Spania) 
(Grecia) 
sate din ___
cei mai buni 2 timpi se 
că pentru finala de astăzi.

800 M : semifinala 1:1. Troșci- 
lo (U.R.S.S.) 1:49,06, 2. Moutsanas 
(Grecia) 1:49,21, 3. Hauck (R.D.G.) 
1:49,37, 4. Onescu (România)
1:49,46, 5. Clarck (S.U.A.) 1:49,87, 
6. Serrano (Cuba) 1:50,06 ; semi
finala a Il-a ; 1. Brahimia (Al
geria) 1:49,25, 2. Whito (S.U.A.) 
1:49,28, 3. Aouita (Maroc) 1:49,35, 
4. Prundeanu (România) 1:49,58, 5. 
Riebe (R.F.G.) 1:49,77, 6. Melecio 
(Mexic) 1:49,94. Primii 3 clasați 
din fiecare semifinală și cei mai 
buni 2 timpi au obținut cali
ficarea în finala probei.

4x100 M : semifinala I : 
U.R.S.S. 39,32, 2. Cuba 39,60, 
România (Selever, Palffy, 
păianu, Stanciu) 40,11, 4. 
de Fildeș 40,18, 5. '
Liban 
1. S.U.A.
3.

, ______ 2.
(România) 2:02,03, 3. Bo- 
Brit.) 2:02,50, 4. Palie

2:05,06, 5. Troubouki
2:06,10 — primele 2 cla- 
fiecare semifinală și 

califi-

1.
3.

Hă- 
. , Coasta 
Mexic 41,71, 6.

46,92 ; semifinala a n-a: 
‘ 38,97, 2. Franța 39,55,

Italia 39,66, 4. Senegal 41,27. 
Primele 3 clasate în semifinale șl 
cel mai buni 2 timpi s-au cali
ficat pentru întrecerea finală.

Fotografiile din acest număr cu 
fost realizate de :

Dragoș NEAGU, Ion MIHĂICA. 
Vasile BAGEAC și Virgil OX’ESA

Americanii Cliff Wiley și Walter McCoy se clasează pe primele două locuri 
in finala cursei de 400 m. Wiley (în prim plan) este neînvins pe această distanță.



TINERil LUPTĂTORI DE GRECO ROMANE 
DIN „NOUL VAL" SE DOVEDESC ÎNLOCUITORI 

DE NĂDEJDE Al SPORTIVILOR CONSACRATI

I 
I
I
I

0 FRUMOASA PERFORMANTĂ SPORTIVĂ 

INTERNAȚIONALĂ A PIONIERILOR NOȘTRI

Turneul de lupte greco-ro- 
mane din cadrul campionatelor 
mondiale universitare găzduite 
de tara noastră s-a încheiat 
joi seara, la patinoarul artifi
cial .,23 August*'  cu un strălu
cit succes al reprezentanților 
noștri : șase medalii de aur si 
patru de argint, toti cei zece 
luptători români urcind oe po
diumul de premiere. Este un 
bilanț excelent care ne umple 
inima de mîndrie o nouă con
firmare a valorii luptelor gre- 
co-romane din tara noastră, o 
nouă piatră la temelia presti
giului si a gloriei sportului 
românesc.

Cine sînt realizatorii acestui 
mare succes ? Iată-i. în ordi
nea celor zece categorii : Con
stantin Alexandru (argint). 
Nicu Ginea (argint). Nicolae 
Zamfir (aur). Ion Păun (aur). 
Ștefan Rusu (aur) Gheorghe 
Ciobotaru (argint) Ion Draica 
(aur). Ilie Matei (aur). Vasile 
Andrei (argint). Victor Do- 
lipsehi (aur).

în rîndul medaliatilor Uni
versiadei de la București se 
află luptători din trei genera
ții : sportivi consacrati. meda- 
liati ai mai multor competiții 
internaționale cum sînt Nicu 
Gingă. Constantin Alexandru 
Ion Păun. Victor Dolipschi, 
Gheorghe Ciobotaru. dar care 
se apropie de sfîrșitul carie
rei ; luptători în plină vigoare, 
încă destul de tineri, dar care 
au cunoscut marile succese : 
Ștefan Rusu, Ion Draica. Va
sile Andrei Si doi tineri, pro
movați de curînd în reprezen
tativa națională : Nicolae Zam
fir si Ilie Matei. Acești doi 
băieți, mcdaliati cu aur la

însemnări de reporter OE IA WIMBLEDON
PE „CENTRALUL"

- Un bătrin ziarist sportiv a- 
pusean, care avea încă imagi
nea unui București antebelic, 
ne întreba — pe aleile stră
juite de platani ale complexu
lui Progresul: cum s-a născut 
alîta pasiune pentru tenis la 
români, de sînt pline tribune
le încă de la meciurile primu
lui tur al Universiadei? Vede
rea splendidului teren central 
a mai lămurit lucrurile: aici a 
avut loc cu cițlva ani în urmă 
o finală de Cupa Davis, urmă
rită de peste 7000 de specta
tori! Pe aici și-au făcut uce
nicia nume mari ale tenisului 
mondial, ca Ion Țiriac sau Ilie 
Năstase, 'ot așa cum dincolo, 
pe terenurile clubului Dina
mo, își începeau cariera Virgi
nia Ruzici sau Florența Mihai, 
ca și Florin Segărceanu...

Dar observația vizitatorului 
străin reliefează pe de o parte 
popularitatea la noi a unui 
sport cu abecedar complicat, 
iar pe de altă parte deschide 
orizonturi spre ceea ce pot 
deveni intr-o zi multi din 
foarte mulții tineri care popu
lează tribunele, li vezi, urmă- 
rindu-i cu nesaț pe Borisov și 
Emmrich, pe Dirzu și indianul 
Bal, pe Lucia Romanov sau 
cealaltă reprezentantă a geme
nelor în tenis, americana Ana- 
Maria Fernandez și simți că 
nădăjduiesc de pe acum (după 
cum țin rachetele de antrena
ment) să ajungă și ei intr-o zi 
pe „central", să fie numărați 
„forthy-fifthy" intr-un meci 
mare, cu copil de mingi și ar
bitri pe toate cele 13 scaune...

Sigur că optica e alta pentru 
omul care vine de la Wimble-
don, pentru căpitanul (in re
tragere) Mike Gibbson, care a 
fost 15 ani arbitru principal în 
„templul tenisului", în subur
bia Londrei. El vrea insă să 
contrazică, de la început, pe 
sceptici:

— Aici, la București — 
unde mă aflu pentru prima 
dată — nu e deloc, cum cred 
unii, un „mic turneu de ama
tori". Eu însumi, cu o îndelun
gată experiență în tenis, fac 
cunoștințe noi, descopăr lume 
nouă, cum ar fi jucătorii chi
nezi sau alți jucători asiatici. 
Consider că turneul Universi
adei — primul pe care sînt 
chemat să-l veghez — are toa
te virtuțile unui turneu de 
foarte bună calitate, cită vre
me avem la start tenismani 
din 26 de țări din toate conți-

Sportul

Tlnârul nostru reprezentant Ilie Matei l-a fixat la parter pe 
Thomas Hoschel (R.D.G.j* și încearcă realizarea unor noi puncte 
tehnice. Cu această ultimă victorie, studentul din Suceava a cu
cerit titlul de campion mondial universitar.
J.M.U. de la București, repre
zintă un mare ciștig pentru e- 
chipa noastră națională, aflată 
acum, la momentul schimbării 
generațiilor. Pentru ei si pen
tru luptele greco-romane din 
tara noastră. Universiada de la 
București va constitui un mo
ment de neuitat. Succesul lor 
reprezintă o dovadă a rezerve
lor de talente de care dispune 
această disciplină sportivă de 
la noi. o dovadă a condițiilor 
de afirmare de care dispune 
tineretul patriei noastre. •

Acești doi tineri talen- 
tati si excelent pregă-

Dt EA PROGRESUL
nentele. Si-apoi, măsura ade
vărată o dau o mulțime de ju
cători de Cupa Davis, ca și 
nume de prestigiu ca Virginia 
Ruzici. Aș vrea să mai adaug 
— după cîteva zile de ședere 
in acest minunat oraș care este 
Bucureștiul — că organizarea 
turneului mi se pare foarte 
bună și că sini fericit, fiind 
aici cu soția mea, să-mi extind 
cunoștințele despre România 
și printr-o excursie în Carpați 
și pe litoralul Mării Negre. 
Aș fi insă nedrept dacă n-aș 
încheia cu admirabilii specta
tori bucureșteni — chiar așa 
temperamentali cum sînt cite- 
odată — care m-au surprins 
prin atitudine și cunoștința jo
cului.

Dar zilele marilor evenimen
te pe terenurile Progresul abia 
vin...

Victor BĂNC1ULESCU

TIMBRE
POȘTALE 

DEDICATE 
ÎNTRECERILOR 

MONDIALE
UNIVERSITARE 

DE EA 
BDCUREȘTI

Firește că „Poșta români" 
nu putea să nu cinstească 
marea competiție a sportului 
universitar de la București 
prlntr-o emisiune specială de 
mărci poștale.

Aceasta a fost pusă tn cir
culație din prima zi a Uni
versiadei, fiind alcătuită din 
trei valori, dintre care cea de 
1 leu reproduce afișul com
petiției mondiale studențești, 
pe care se vede e carte — 
slmbolizînd învățătura — din 
care se desface un steag alb 
— simbol al păcii către care 
năzuiește tot tineretul — a- 
vînd ca stemă majuscula „U“ 
a cuvîntului-tltlu al acestor 
întreceri sportive urmărite ds 
sute de mii de bucureștenl și 
mulțl iubitori al sportului ve- 
nlțl în Capitală din întreaga 
țară cu acest rar prilej. Pe 
valoarea de 2,15 lei este im
primată emblema Jocurilor 

titi de colectivul de tehni
cieni au aiuns la medaliile de 
aur depășind luptători puter
nici. cu o bogată experiență 
competitională cum sînt K. 
Fatkulin, M. Kazuya (Japonia) 
sau Al. Dubrovski (U.R.S.S.). 
I. Ivanov (Bulgaria), sportivi 
care reprezintă țări cu o boga
tă si frumoasă tradiție în a- 
ceastă disciplină.

Succesele acestor doi tineri 
nu sint întîmnlătoare. Ele sînt 
rezultatul unei preocupări per
manente a federației române 
de lupte de a depista si pre
găti. chiar la nivelul lotului 
national de seniori, juniori care 
dovedesc aptitudini pentru ma
rea performantă în sportul lup
telor. Ei nu sînt exemple izo
late. Asa au fost si Nicu Gin
gă. Ion Draica. Ștefan Rusu, 
sportivi care la vîrsta juniora
tului repurtau succese de pres
tigiu în întrecerile cu cei mai 
buni luptători din lume.

Nicolae Zamfir Si Ilie Matei 
nu sint singurii tineri luptă
tori talentati si suficient de 
bine pregătiți pentru a putea 
face parte din echipa repre
zentativă a tării. Se așteaptă 
saltul valoric necesar din par
tea unor sportivi ca Daniel 
Grosu. Marin Iancu, Mihăiță 
Sandu (48 kg) Constantin Dră- 
ghici. Nicolae Marinei (52 kg), 
Clim Filipov Doru Spetcu 
(57 kg). Ștefan Negrișan (62 
kg). Gheorghe Minea. Atila 
Szabo (74 kg) Ion Grigoraș, 
Costel Bogoi (90 kg). Ion Stig- 
nei (100 kg). Ion Hanu. Vasile 
Cornea (+100 kg). Și lista ar 
putea continua. în sportul 
luptelor greco-romane. titularii 
care se pregătesc să părăseas
că arena au înlocuitori de nă
dejde. Universiada de la Bucu
rești ne-a dovedit-o din nlin.

Mihai TRANCĂ

universitare, alcătuită tot din 
aceeași majusculă, dar de 
data aceasta stilizată, încoro
nată cu cele cinci stele felu
rit colorate, asemenea celor 
cinci cercuri olimpice. In sfîr- 
șit, valoarea de 4,80 lei ne a- 
rată o vedere aeriană a mare
lui stadion ,,23 August" din 
Capitală, încăpător pentru 
peste 80 000 de iubitori ai 
sporturilor. Primele două va
lori — sobre și inspirate tot
odată, iar cea de a treia — 
• izbutită miniatură, sînt 
semnate de către graficianul 
Radu Leu, ale cărui machete 
au fost reproduse In policro
mie, în sistemul tiparului a- 
dînc, constituind o serie de 
mărci ce cinstește atît „Uni
versiada” cît și pe emitent, 
Departamentul poștelor și te
lecomunicațiilor din Ministe
rul transporturilor. (P.V.—L.)
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Cea de-a XXV-a ediție a 
tiadiționalului concurs sportiv 
internațional al pionierilor, Te- 
tratlonul atletic „‘Prietenia", 
s-a desfășurat în ziieie de 20 
și 21 iulie pe stadionul din 
Alușta (U.R.S.S.).

Au luat parte echipe ie cam
pioane naționale din 11 țări : 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Laos, Mongo
lia, Polonia, România, U.R.S.S.. 
Ungaria și Vietnam. Dovedind 
o bună pregătire, precum și o 
vie dorință de a reprezenta cu 
cinste culorile patriei, pionierii 
noștri au obținut performanțe 
remarcabile : 5 medalii de aur

Turneul internațional

MELAȘVILI SE
Obținînd a 3-a victorie con

secutivă, la Agricszka Brust- 
man, tînăra jucătoare sovietică 
Katino Melașvili ș_a detașat 
în fruntea clasamentului 
Turneului internațional fe
minin de șah de la Băi
le Herculane. Principala sa 
urmăritoare, Margareta Mu- 
reșan, a remizat cu Viorica Io- 
ncscu, rămînînd la un punct în 
urmă. După două partide cîș- 
tigate, Marina Pogorevici a ju
cat superficial contra Margare
tei Pcrevoznic, fiind sancționa- 
tă prompt. Pentru a realiza a 
doua normă de maestră inter
națională ea are nevoie de un 
punct în ultimele două partide 
(cu lonescu și Kantor). în re
venire de formă, Maria Grosch

CAMPIONATELE’ INTERNATIONALE
CRAIOVA, 25 (prin telefon), pe 

baza hipică din „Parcul poporu
lui" din localitate au continuat 
întrecerile din cadrul Campiona
telor internaționale ale României 
la călărie. In ziua a doua s-au 
disputat două probe : „Premiul 
C.J.E.F.S. Dolj" și „Premiul Fe
derației".

După o dispută strînsă, pe pri
mele locuri s-au clasat H. Gille 
(R.D.G.) cu Taifun 12 p (42 s), 
care l-a întrecut la baraj pe co-

DIN LUMEA VOLEIULUI
• La Bacău se desfășoară în 

aceste zile un turneu internațio
nal amical de volei, la care iau 
parte echipele de junioare ale 
Bulgariei, Poloniei, Ungariei și 
României. Cele patru echipe se 
pregătesc în vederea competiției 
oficiale „Turneul Prietenia*  care 
va avea loc luna viitoare în R.D. 
Germană.

• Perioada de transferări la 
nivelul tuturor eșaloanelor vo
leibaliste a început ieri și se în
cheie la 15 august.
• La Sofia s-au efectuat tra

gerile la sorți ale seriilor C. E. 
de seniori și senioare, programa
te la sfîrșitul lui septembrie în 
mai multe localități din Bulgaria. 
Iată compoziția acestor serii : 
masculin, seria I (Pazardjik) — 
U.R.S.S., Franța, R. D. Germană,

Il-a 
Ceho-
Ill-a 

Bulgaria, 
feminin, 

România,

D.
R. F. Germania ; seria a 
(Burgas) : Polonia, Italia, 
slovacia, Spania ; seria a 
(Varna) : —
Iugoslavia, 
seria I (HerniK) : «.omania, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia; 
seria a Il-a (Sofia, sala Hristo 
Botev) : R. D. Germană, Olanda, 
Polonia, Italia ; seria a IlI-a (So
fia, sala Universiada) : Ungaria, 
Bulgaria, R. F. Germania, Turcia.

România, 
Finlanda ; 
(Pernik) :

TELEX • TELEX •
CICLISM G A luat sfîrșit com

petiția internațională pentru ama
tori desfășurată pe șoselele din 
R.F. Germania (Rhenania — Pa
latinat), Pe primul loc s-a si
tuat cehoslovacul Ladislau Fere- 
bauer, urmat la 1:20,0 de polone
zul Jankiewicz și la 1:35,0 de 
danezul Ndeller. Ultima etapă a 
cursei, cea de-a 10-a, disputată pe 
distanța Oblentz — Kirn (141 km) 
a revenit lui Kubias (Cehoslova
cia) în 3h 38:35,0. G Turul Sco
ției rezervat amatorilor a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 4-a. 
Perth — Leven (140 km), care a 
fost cîștigată de Milan Jurco (Ce
hoslovacia), înregistrat cu timpul 
de 3h 13:42,0. în clasamentul ge
neral individual se menține lider 
Jurco, urmat la peste 40 s de 
colegul său Skoda G Cea de-a 
7-a etapă a Turului Portugaliei 
desfășurată pe ruta Cardas — 
Lejria (103 km) s a încheiat cu 
succesul francezului Michel Char- 
reard, înregistrat cu timpul de 
2h 52:48,0. în clasamentul gene
ral conduce Zeferino (Portugalia) 
urmat la 7:36,0 de Fernandes 
(Portugalia).

FOTBAL O A început campio
natul Franței. Rezultate înregis
trate în prima etapă : Metz — 
Saint Etienne 0—0 ; Monaco — 
Strasbourg 1—0 ; Valenciennes — 
Nisa 2—1 ; Bordeaux — Nantes 
3—2 ; Lyon — Nancy 2—0 ; La
val — Sochaux 1—1 ; Lille — 
Brest 1—1 ; Paris S.G. — Tours 
2—1 ; Bastia — Lens 1—0 ; Mont
pellier — Auxerre 0—0. G Tn ca
drul competiției internaționale 
pentru „Cupa Libertadores" la 
Rio de Janeiro echipa Flamengo 
a terminat la egalitate : 1—1 

(prin Doina Mihoreanu și Tu- 
dorița Chidu — 8,6 la 60 m. 
Mii ița Gavrtliuc — 66,43 m la 
aruncarea mingii de oină, Tu- 
dorița Chidu — 1:16,4 Ia 500 m 
și Daniel Sărăcilă — 7,2 la 60 
m).

Echipele noastre de fete și 
băieți au ocupat locurile doi, 
cu 1 993 de puncte și, respec
tiv, cu 1 984 de puncte. In cla
samentul general pe națiuni, 
reprezentativa pionierilor > o- 
mâni s-a clasat pe locul doi*  
cu un total de 3 977 puncte, 
după echipa pionierilor sovie
tici, situată pe locul întîi cu 
4 145 p. (C. DIACONU, coresp.).

feminin de șah

DETAȘEAZĂ
a înscris al treilea punct con
secutiv, învingînd-o pe Ga
briela Olteanu. Gabrieia Olă- 
rașu a cîștigat la Elena Rădu- 
canu. S-a întrerupt (intr-un fi
na! de dame și pioni) partida 
Judita Kantor — Margareta 
Wise.

CLASAMENTUL ; Melașvili 
7'/2, Mureșan 6*/j,  Wise 6 (1), 
Pogorevici 6, Brustman 5, Pe- 
revoznic lonescu, Grosch 4,
Kantor 3 (1), Olteanu 4. Olă- 
rașu 2Vj, Răducanu 1.

O Concursul de tenis din cadrul 
finalelor „Dacladel" (performan
tă), rezervat seniorilor șl senioa
relor, va avea loc la București în 
perioada 28 septembrie — 4 oc
tombrie a.c.

DE CĂLĂRIE ALE ROMÂNIEI
legul său F. Tiger cu Ascan 12 o 
(47 s). Pe locul 3, Al. Bozan 
(România) cu Năpasta 11 p. In 
„Premiul federației", pe podium 
s-au aflat trei sportivi români : 
Al. Bozan cu Călin 0 p, M. Nea
ga cu Ecou 1 p șl D. Velea cu 
Fudul 3 p.

Astăzi, de Ia ora 17, se dispu
tă ultimele două probe : „Ultima 
șansă" șl „Marele premiu al mu
nicipiului Craiova". (V. PO- 
POVICI — coresp.).

• S-au efectuat și tragerile la 
sorți ale primelor meciuri în cu
pele europene pentru echipele do 
club. In C.C.E. masculin, Dinamo 
București va întîlni în primul tur 
o echipă puternică, pe Ț.S.K.A. 
Sofia ; la feminin, campioana 
noastră Dinamo va juca în turul 
preliminar cu Leixoes Porto 
(Portugalia), adversară ușoară, 
dar în continuare tabloul com
petiției le aduce în față voleiba
listelor noastre puternica forma
ție sovietică Uralocika Sverdlovsk, 
tn Cupa cupelor, la masculin. 
Steaua București va juca în tu
rul I cu formația olandeză Ubbink 
Orion, iar în continuare va întîl
ni pe învingătoarea dintre Ibis 
Courtrai (Belgia) și Real Madrid 
(în caz de victorie în ambele 
confruntări, steliștii calificîndu~so 
pentru turneul final) ; la feminin, 
Farul Constanța are ca adversară 
în turul preliminar pe »Hapoe*  
Kefara Saba (Isfael).

O S-a stins prematur, produ- 
cînd consternare în lumea volei- 
balistică, o exemplară torță a 
pasiunii și devotamentului față 
de sport, odată cu dispariția (la 
numai 38 de ani !) a profesorului- 
antrenor Ion Izvoranu, fost șef al 
catedrei de volei a C.S. Școlar 
nr. 2 București și arbitru divi
zionar...,

TELEX • TELEX
(1—0) cu formația Olimpia (Pa
raguay). Au înscris Adilio și, 
respectiv, Solalinde.

TENIS ® în semifinalele cam
pionatelor europene pentru că
deți și copii de la Blois (Franța) 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : cădeți : Kraft (R.F.G.)
— Buchwald (Austria) 6—2, 6—2 ;
Maas (R.F.G.) — Gong (Elveția) 
6—0, 6—1 ; copii : Carlsson (Sue
dia) — Koevermans (Olanda) 6—1, 
6—1 ; Errad (Franța) — Schmit 
(R.F.G.) 0—6, 6—4, 6—3 G Compe
tiția internațională de tenis pen
tru juniori, dotată cu „Trofeul 
Jean Borotra", a continuat în 
localitatea Le Touquet cu des
fășurarea meciului pentru locul 
3 : Italia — Cehoslovacia 3—2. Tn 
finală, se vor întîlni echipele 
Suediei și Franței ® în sferturile 
de finală ale turneului internațio
nal de la Baastad au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Mystroem — Edmondson 6—2, 
6—0 ; Jaerryd — McManee 3—6, 
1—0 (abandon) ; Tulasne — Fitz- 
Namara 6—1, 6—0 ; Luna — Fiyz- 
gerald 6—4, 6—7, 6—2. G La
Monte Carlo, în sferturile de fi
nală ale turneului internațional 
feminin Regina Marsikova a în
vins-o cu 6—3, 6—4 pe Martina 
Navratilova, iar Sylvia Hanika a 
cîștigat cu 6—0, 2—6, 8—6 jocul cu 
Catherine Tanvier. G Turneul 
internațional de la Washington a 
programat noi întîlniri. Iată re
zultatele înregistrate : Martinez
— Portes 6—4 ; 6—3 ; Vilas —
Van Dillen 6—1, 6—3 ; Blrner —
Moor 6—4, 2—6, 7—6 ; Gomez —
Higueras 6—4, 6—4 ; Purcell — 
Teltscher 2—6, 6—4, 6—3.



VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B

CONSTRUCTORUL IAȘI
(seria I)

• Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1960 și este 
tutelată de Trustul județean de 
construcții • A activat în Di
vizia „C“ in perioadele 1973— 
1977 și 1978—1981 și în Divi
zia ..B" în ediția 1977—1978 ® 
Președintele asociației sportive: 
ing. Nicu Savin ; antrenor : 
profesor Constantin Bordeianu 
• Are stadion propriu ț capa
citatea tribunelor : 10 000 de
locuri • Lotul : portar : A- 
timoftoaiei, fundași : Bădic, Po
topea, Dinu. Chirilă; mijlocași: 
roncscu. Cănănău, Mihalcea, 
Mantale. Mihăiîă. Ailoaiei ; îna
intași: Dumitriu, Simionov, To
fan. Opaiț. Năstase • Media de 
vîrstă: 21 de ani și 8 luni • 
O echipă disciplinată: nu a 
fost eliminat nici un jucător 
și s-au primit doar 12 carto
nase galbene. A avut o com
portare constant bună, mai 
ales în partea a doua a re
turului. cînd în 7 etape (din
tre care 4 în deplasare) a ob
ținut 13 puncte. Antrenorul 
Bordeianu a imprimat formației 
o bună disciplină tactică, în 
funcție de adversar. In returul 
campionatului, doi jucători, Ai- 
loaiei și Opaiț, au fost pro
movați la Politehnica Iași.

RELONUL SĂVINEȘTI 
(seria a 11-a)

9 Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1959 si este 
tutelată de Combinatul de fire 
sintetice Săvinești • A acti
vat în Divizia „C“ în edițiile 
1972—1974, 1975—1976 și 1979- 
1981 și în Divizia „B“ în edi
țiile 1974—1975, 1976—1978 și
1978—1979 (sub denumirea de 
Relon-Ceahlăul) • Președintele 
asociației sportive : ing. Virgil 
Saveluc ; secretar retribuit al 
asociației : Nicolae Marcu; pre
ședintele secției de fotbal : ing. 
Gheorghe Pantalon ; antrenor : 
prof. Nicolae Zahăria • A ju
cat la Roznov, stadionul (închi
riat) are tribune cu 1 500 de 
locuri • Lotul : portari : An- 
ghel, Munteanu, Iordache ; 
fundași : Trenchca, Căman, Ni- 
coară, Fodor, Alexa, Ogladc, 
Irimia ; mijlocași : Surugiu, Ni- 
colau, Purcaru, Galan, Arhip ; 
înaintași : Apetrei, Dobrescu, 
Butanoiu, Crivoi, Costin • Me
dia de vîrstă: 25 ani • E- 
chipa a început neconcludent, 
în tur pierzînd trei partide. In 
retur a jucat mai bine. De re
marcat că evoluțiile din depla
sare s-au situat -ca valoare pes
te cele de acasă. O subliniere : 
cunoaște si aplică corect contra
atacul. în joc s-a îmbinat ar
monios elanul tinerilor cu ex
periența unor jucători mai 
vîrstnici.

OTELUL GALAȚI
(seria a lil-a)

© Clubul sportiv a fost în
ființat în anul 1965 și este tu

• Va redeveni tenisul speri •Umple T La 
I această Întrebare se va afla răspunsul

peste puțină vreme, in luna septembrie, la 
Congresul C.I.O. de la Baden-Baden. Dacă 

I ar ti să fie, tenisul va fi inclus in progra
mul olimpia abia tn 19S8. tn orice caz, la 

1 Los Angeles, în 1984. tenisul va fi unul 
I dintre sporturile demonstrative • Apropo

de un sandviș... In turul ciclist al Italiei, 
la încheierea uneia dintre agitatele sale 
etape din finalul Întrecerii au fost făcute 

I publice următoarele declarații : Vlsentlnl —
„Am pierdut tuiul la vîrful Tonale pentru 
că am comis marea greșeală să fi mlncat 

Iun sandviș. O digestie proastă m-a costat 
mai mult de 4 minute !”, Bortoletto — „Am 
slăbit la Tonale, deoarece n-am avut deș- 

Iteptăciunea să fi mlncat, mai înainte un 
sandviș. O foame bruscă, dureroasă, m-a 
pus la pămint, astfel că am pierdut turul**...

• Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1950 (sub 
denumirea de Flamura roșie) 
și este tutelată de întreprin
derea de piese de schimb și 
utilaje pentru industria chimi;. 
că • A activat în Divizia .,B“ 
în ediția 1979—1980 și în Divi
zia „C“ în perioadele 1965—1979 
și 1980—1981 • Președintele
asociației : ing. Vasile Suciu ; 
vicepreședinte : Aurel Buzaș ; 
secretar : loan Nactaî ; pre
ședintele secției de fotbal : 
Traian Pintea : antrenor:
Francisc Neumaier • Are sta
dion propriu, capacitatea tri
bunelor : 8000 de locuri • Lo
tul : portari : Szabo, Gherasim; 
fundași: Bencze, Cartoș, Ungu- 
reanu, Papp, Kiss, Merker ; 
mijlocași : Balog, Szilaghi, Ba- 
bolea, Kadar. Gherîne ; înain
tași : Pataki, Toth, Borz, Goia, 
Fccz. Pintca, Vadas • Media 
de vîrstă : 24 de ani • Echi
pa a evoluat mal bine in tur. 
cînd a cîștigat 9 puncte în me
ciurile din deplasare. în retur 
s-a manifestat o oarecare auio- 
mulțumire datorită avantajului 
luat fată de adversari. în me
ciurile cu adversari buni, echi
pa a știut să se mobilizeze și 
să-i depășească.

© Pentru prima oară din 1897 șl pînă acum 
I turneul de tenis de la Monte Carlo nu are,

tn acest an, un cîștigător in proba mascu
lină de simplu. Finala Connors — Vilas, 

Iamînată de la 20 aprilie, din cauza timpului 
nefavorabil, nu va mal fi reprogramată 1 9

Jocheul american William Shoemaker, de 49 
ani, șl-a sărbătorit 3 decenii de cind se 

Iaflă în șa. In acest răstimp el a realizat 
aproape 8 000 de victorii, ceea ce înseamnă 
o victorie la nici două zile 9 Un tînăr de 

I____ ____ ____ . .

telat de Combinatul siderur
gic • A activat în Divizia „C“ 
in perioada 1977—1981 și în 
Divizia „B“ între anii 1971— 
1975 • Președintele clubului
nportiv : Florea Plugarie ; vi
cepreședintele retribuit al clu
bului : Vietor Vasilache ; pre
ședintele secției de fotbal : 
Constantin Gazca ; antrenor : 
Petre Moțoc • Are stadion 
propriu, tribunele avînd o ca
pacitate de 18 000 de locuri ® 
Lotul : portari : Șerbănoiu, Că- 
lugăru, Cucu ; fundași : Borș, 
Chestăian. Morohai, Ceacu, 
Ciurea, Pătrașcu, Barhaș ; mij
locași : Ciobanu, Pavel. Gheor
ghiu. Spătaru, Adamache, Ena- 
che ; înaintași : Popescu, Ion 
Ionică, Pașalîc, Tasci, Ticu, 
Mieu, Botoroagă • Media de 
vîrstă : 25 de ani • După un 
început mai slab, datorat ne- 
omogenizării, treptat, treptat, 
printr-o pregătire corespunză
toare. echipa a terminat turul 
pe locul 1. Jocul se bazează 
pe atac (golaveraj foarte bun), 
dar are și o apărare sigură 
(s-au remarcat portarul Șerbă- 
noiu și juniorul Borș). De re
marcat faptul că clubul are 
pepinieră proprie de juniori, ce 
va permite întinerirea lotului.

DUNĂREA CĂLĂRAȘI
(seria a IV-a)

• Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1962 (sub de
numirea de Celuloza) și este 
tutelată de Combinatul de ce
luloză și hîrtie • A activat în 
Divizia „C“ în perioadele 
1968—1973 și 1978—1981 și în 
Divizia „B“ între anii 1973 și 
1978 © Președintele asociației
sportive : ing. Florian Ionescu ; 
președintele secției de fotbal : 
Mihai Cireș ; antrenor : Ion 
Păunescu • Stadionul »23 Au- 
gust“, proprietatea Consiliului 
popular municipal, are tribune 
cu 20 000 de locuri • Lotul : 
portari : Niculescu, Răuță;
fundași : Sandu, Cristea, Tă- 
nase, Ștefan, Tudor, Roibu, 
Voicu ; mijlocași : Alexandru, 
Cațană, Pană, Isacof, Tuțuianu, 
Baraitaru ; înaintași : Cernica, 
Constantin. Nicolaie, Dumitru, 
Duma, Mihai • Media de 
vîrstă : 22 de ani si 6 luni • 
Lotul este format din jucători 
proveniți din municipiu și co
munele învecinate. Nici un ju
cător eliminat și doar 6 car
tonașe galbene. Practică un joc 
bine orientat tactic. Punctul 
forte atacul. Angajament to
tal în partidele disputate în 
deplasare, acumulînd 20 de 
puncte din aceste meciuri !

AUTOMATICA BUCUREȘTI
(seria a V-a)

• Asociația sportivă a fost 
înființată în I960 «ub denumi
rea de Termotehnica (în 1961 
— Metalul Floreasca, în 1963 — 
Automatica) și este tutelată de 
întreprinderea Automatica • 
A activat în Divizia «C“ 
din anul 1974 • Președintele 
asociației sportive: ing. Ale

23 ani, pe nume Peter Eggimann, din El
veția, a traversat pe j»s Inspăimintătoarea 
„Vale a mortll*  din vestul Statelor Unite. 
El a parcurs cel 808 km al acestui verita
bil iad in 205 ore, Îmbunătățind recordul 
americanului Celllns cu 45 de ere I © Fi-

nala turneului de tenis de la Roland Gar
ros, dintre suedezul Borg șl cehoslovacul 
Lendl a durat exact 3 ore și 23 de minute, 
timp efectiv. Un redactor al ziarului pari
zian l’Equlpe a cronometrat însă timpul 
efectiv de Joc și a constatat că cete 5 se
turi (6—1, 4—6, 6—2, 3—6, 6—1) au durat 
doar 67 de minute șl 27 de secunde. Și cine 
sint autorii ; doi Jucători care știu să țină 
multă vreme mingea tn joc ! © Un fapt

puțin obișnuit intr-a cursă de automobilism 
măsurînd 272,32 km, s-a petrecut anul aces
ta la Jarama, la „Marele premiu al Spa
niel**  (24 tururi a 3,404 km). In finalul 
cursei, elștigată de Villeneuve („Ferrari**)  
tn 1.36:354, arbitrii de sosire au înregistrat 
alte 4 sosiri intr-un interval de nici o se
cundă și jumătate I © Apropo de automo
bilism, anul acesta a avut lec la Le Mans, 
în Franța, cea de a 49-a ediție a cursei de 
24 de ore. învingător a fost belgianul Jadky 
Ickx (împreună cu englezul Derek Bell) pe 
• mașină Porsche 936 Ickx a stabilit acum 
un autentic record, aceasta fiind cea de a 
5-a victorie a sa în această foarte dificilă 
cursă © Campionul mondial profesionist de 
box, la categoria cocoș (versiunea WBA), 
americanul Jeff, Chandler, 24 de ani, a fost 
arestat la Philadelphia pentru comerț cu dro
guri. © Pe » temperatură de +40“ (la um
bră I) atleta spaniolă Ana Perez a realizat. 
Ia Madrid, un nou record național la hep- 
tatlon (5581 p). Tn același timp, la Mont
real, decatlonlstul englez Daley Thompson 
(campion olimpic la Moscova) a fost stopat 
in încercarea de a deveni recordman al lu
mii, din cauza frigului și a ploii. După 9 
probe, desfășurate în condiții grele, Thom
pson realizase 7936 p, dar la 1500 m a re
nunțat !...

Romeo VILARA

xandru Hațeganu ; președintele 
secției de fotbal : Ion Dumi
tru ; vicepreședintele secției de 
fotbal : Gheorghe Nicolae ; an
trenor : Paul Florea • Are sta
dion propriu, tribunele au 
3 000 de locuri • Lotul : por
tari : Buzoîanu, Mocanu • fun
dași : Simion, Zalupca, Iorda
che Gherase. Mirăuță. Sidon, 
Aurel. Constantin Grigore ' mij
locași : Mihalache, Lăbuș, Bol- 
borea, Gabi, Constantin, Ban- 
ciu ; înaintași : Pestrița. Ciucă, 
Ene. Paraschiv, Cornel Grigore, 
Hirșuîescu * Media de vîrstă : 
25 de ani și 6 luni • Echipa 
a dominat întrecerea din a- 
ceastă serie. Punctul forte îl 
constituie linia de mijlocași. 
Apărare fermă, iar fundașii la
terali au participat deseori la 
acțiunile ofensive.

ENERGIA SLATINA
(seria a Vl-a)

• Asociația sportivă Energia 
a luat locul în Divizia „B“ a- 
sociației Dinamo în anul 1979 
și este tutelată de întreprin
derea de construcții hidroenerge
tice ® A activat în Divizia 
„C“ în ediția 1980—1931 și în 
Divizia „B“ în 1979—1980 • 
Președintele asociației : Ioan 
Diaconu ; președintele secției de 
fotbal : ing. Ștefan Buzoîanu ; 
consilier tehnic : Ilie Savu; an
trenor : prof. Ioan Pîrvulescu 
• Stadionul Consiliului popu
lar municipal ; după renovare 
va avea tribune cu o capaci
tate de 30 000 de locuri • Lo
tul : portari : Ghenn, Ciurea ; 
fundași : Cotoșma, Vlad, Stan- 
ciu, Păun, Asaftei, Bucurescu ; 
mijlocași : Manea, Furnea, Stu- 
paru, Terci, Andrei, Bălan, Le- 
țea ; înaintași : Mincioagă,
Vlăduț, Frățilă, Popescu • Me
dia de vîrstă : 25 de ani și 3 
luni © Joc elastic, cu un pro
nunțat spirit ofensiv (a mar
cat 80 de goluri !). Atuul echi
pei : buna pregătire fizică, cu 
care și-a dominat partenerele 
de întrecere din serie, vădind 
o mare eficacitate. Echipa po
sedă un nucleu de jucători pe 
care se poate conta în viitor.

C.S.M. DROBETA TURNU SEVERIN
(seria a Vll-a)

• Clubul sportiv muncitoresc 
a fost înființat în anul 1976 
și este tutelat de întreprinde
rea de vagoane și de Șantierul 
naval © A activat în Divizia 
„B“ ediția 1978—1979 și în Di
vizia „C“ în perioadele 1976— 
1978 și 1979—1981 • Președin
tele clubului : ing. Vasile Ba- 
calu ; vicepreședintele retribuit 
al clubului : Constantin Toșa ; 
președintele secției de fotbal : 
ing. Ion Lupa ; antrenor Horia 
Marin • Are stadion propriu,. 
„1 Mai“. capacitatea tribunelor 
12 000 de locuri © Lotul : por
tar : Tuligă ; fundași : Dumi- 
treșcuță, Udrea, Șarpe, Biîan, 
Tudose ; mijlocași : Olteanu, 
Niță. Iovan, Burețea ; înaintași: 
Căprior». Ghiardir. Mareoei, 

Catan Litră. Firănescu ® Me
dia de vîrstă : 24 ani • Echi
pa încearcă și deseori reușește 
să practice un joc apropiat de 
cerințe.^ punindu-se accent pe 
ofensivă. La construcția și fi
nalizarea acțiunilor ofensive 
participă jucători din toate 
compartimentele. în acest sens, 
edificator este faptul că pe 
lista coleeterilor echipei figu
rează 12 jucători, iar fundașul 
central Udrea a marcat cele 
mai multe goluri — 15.

STRUNGUL ARAD 
(seria a Vlll-a)

O Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1953 și este 
tutelată de întreprinderea de 
strunguri • A activat în Di
vizia ,.B“ în ediția 1979—1980 
și în Divizia „C“ în perioadele 
1974—1979 și 1980—1931 © Pre
ședintele asociației î loan No- 
vanc ; președintele secției de 
fotbal : Ferdinand Fetz ; secre
tarul secției de fotbal : Romu
lus Rătrina ; antrenor : Gavri
la Birău * Are stadion pro
priu. capacitatea tribunelor 
4 000 de locuri • Lotul : por
tari : Vidac, Bicski ; fundași : 
Leptich. Gașpar, Spiridon. Mi
nister, Stanciu. Blaj ; mijlocași: 
Bedea, Bran, Tușa, Lazăr. Iu- 
hasz ; înaintași : Urs, Butaș, 
Bizău, Rusca, Rosser • Media 
de vîrstă : 25 de ani • Echipa 
a avut. în general, o compor
tare bună, mai ales în retur. 
Toți jucătorii au fost bine pre
gătiți fizic. A ieșit în evidență 
experiența lui Vidac. Gașpar, 
Bedea. dar și dorința de afir
mare a tinerilor Urs. Blaj sau 
Rusca.

SOMEȘUL SATU MARE
(seria a IX-a)

MINERUL ILBA SEINI 
(seria a X-a)

© Asociația a fost înființată 
în anul 1977 și este tutelată de 
Exploatarea minieră tlba ju
dețul Maramureș. • A activat 
în Divizia ,.C“ în perioada 
1977—1981 9 Președintele aso
ciației sportive : ing. Petre 
Klei : președintele secției de 
fotbal • Avram Morar ; antre
nor : Tiberiu Pop © Are sta
dion pronriu. capacitatea tribu
nelor 2 000 de locuri. © Lotul: 
portari : Căvruș. Vlad : fun
dași : Mnciran, Jecan. Borbeli, 
Boloș. Marchiș. Cuzman : mij
locași : Pop. Chifor. Somoghi ; 
înaintași : Leva. Cîmpean,
Bașca I. Bașca II, Doloș. A- 
vram. Covaeîu. • Media de 
vîrstă : 22 de ani și 8 luni • 
Majoritatea jucătorilor au fost 
crescuți Ia centrul de copii si 
juniori al lui F.C. Baia Mare. 
De remarcat că lotul este com
pus dintr-un profesor, 15 stu- 
denți Ia institutul din Baia 
Mare și un elev. Echipa prac
tică un fotbal spectaculos, cu 
o bună disciplină tactică.

CARPAȚI MlRȘA 
(seria a Xl-a)

• Asociația a fost înființată 
în anul 1957 și este tutelată de 
întreprinderea mecanică de 
autobasculante grele din Mîrșa 
• A activat în Divizia ..B“ în 
ediția 1979—1980 și in Divizia 
„C“ în edițiile 1977—1979 și 
1980—1981 • Președintele aso
ciației : ing. Constantin Co- 
tora; antrenor: Hortz Rat- 
skher e Are stadion propriu, ca
pacitatea tribunelor 3 000 de 
locuri ® Lotul : portari : Cio- 
lacu. Stana ; fundași *. Laza. 
Hotache, Lungu, Irimic, Opriș; 
mijlocași : Armeneanu, Fățan, 
Stoica, Balint. Tarșea : înain
tași : Voiculeț ; Vaida. Urzieă, 
Bodi, Lazăr. Schell • Media 
de vîrstă : 24 de ani • Echipa 
s-a instalat pe primul loc din 
etapa a 4-a și s-a menținut pe 
această poziție pînă in final ! 
Deci o comportare constant 
bună. Apărarea s-a dovedit a 
ti punctul forte. dealtfel a 
primit cele maii puține goluri 
din serie. în schimb, linia de 
înaintare s-a comportat mai 
slab, mai ales în partidele sus
ținute în deplasare. Este o e- 
chipă disciplinată, a primit 
doar 10 cartonașe galbene în 
tot campionatul ce s-a încheiat.

I. C. I. M. BRAȘOV
(seria a Xll-a)

• Asociația sportivă a fost 
înființată în anul 1964 si este 
tutelată de întreprinderea de 
construcții industriale si mon
taje • A activat în Divizia 
„B“ în perioada 1977—1980 și 
în Divizia „C“ în perioadele 
1972—1977 și 1980—1981. • Pre
ședintele asociației : mg. Ioan 
Borha ; președintele secției de 
fotbal : Vasile Iordache ; an
trenori : Paul Popescu si Paul 
Marinescu © Are stadion pro
priu, capacitatea tribunelor 
10 000 de locuri • Lotul : por
tari : Cosma, Borancea; fun
dași : Ciobanu, Mita, Lupuțan, 
Naghi, Patru, Lie : mijlocași ; 
Dileanu. Adami, Mcszaros, Mo- 
raru, Cîmpeanu ; înaintași : 
Șișcă. Bălan, Moldovan. Szabo 
• Media de vîrstă: 22 de ani 
și 5 luni. • Echipa este com
pusă în majoritate din tineri 
cu perspective de progres, cum 
sînt Cîmpeanu, Meszaros. Sza
bo și Ciobanu. Component:’, lo
tului au o tehnicitate destul de 
bună iar jocul este bazat pe o 
ofensivă permanentă, dar finali
zarea Iasă, uneori, de dorit.

MECI AMICAL • Tractorul 
Brașov — C.S. Tîrgoviștc 0—2 
'0—1). Meci de pregătire, la Bra
șov. cîștigat de oaspeți, prin go
lurile înscrise de Greaca (min. 
45) și Economu (min. 49). Proas
păta divizionară „A“ va evolua 
duminică la Tîrgoviște in compa
nia echipei greces’i Macedonikos- 
Salonic. (C. GRUIA — corcsp.).



ÎNOTĂTORII FONDISTI SOVIETICI PE URMELE
CAMPIONULUI OLIMPIC VLADIMIR SALNIKOV■ a ■

Astăzi, Carmen Bunaciu la startul cursei de 100 m spate
,23 August11. val- 

Ieri
La piscina 

sul recordurilor continuă, 
au intrat ..în scenă" si tetratlo- 
nistii angaiati în cursa de 200 
m. Dintre cele două curse mai 
echilibrată a fost cea a fetelor, 
în care am avut satisfacția să 
numărăm printre finaliste si pe 
cele două reprezentante ale tă
rii noastre. Irinel Pănulescu si 
Mariana Paraschiv. Și-au dis
putat. cu o deosebită 
titlul pus în ioc 
Carlisle (S.U.A.) 
Olga KIevakina 
prima întoarcere 
avea două sutimi 
cea de a doua însă. Carlisle a

surprinzător vest-ger- 
Barbara Seller, înaintea

ardoare 
spatista Kitn 

Si craulista 
(U.R.S.S.). La 
— KIevakina 

mai puțin : la

tie — 
mana 
masivei Diane Johnson (S.U.A.) 
si a sportivelor noastre, des
tul de departe (aproximativ trei 
secunde) de recordurile 
personale.

In cursa băieților — 
fulgerător al canadianului 
Swanston. care a condus 
la iumătatea întrecerii. Apoi a 
intrat în ioc Serghei Fesenko, 
campion olimpic la 200 m flu
ture. cu un... bras viguros șl 
eficace. înotătorul sovietic s-a 
desprins sigur de urmăritorii 
săi si a cîstigat în 2:06.34. nou 
record mondial universitar. Pe

lor

start 
Alan 
oină

Campionul olimpic Serghei Fesenko (U.R.S.S.), ieri învingător în 
finala de 200 m mixt

Aleksandr Ceaev, „locotenen
tul lui Salnikov" la Olimpiada 
moscovită, a confirmat încă o da
tă calitățile sale de maratonist. 
în finala de 1500 m liber. Sașa 
s-a încălzit mai greu — pe pri
mii 300 m a condus colegul său 
de echipă Kalașnikov — dar a- 
poi a demarat brusc si proble
ma învingătorului a fost rezol
vată. Ceaev a făcut o exce
lentă demonstrație de virtuozi
tate. adăugind stilului său cla
sic (alunecare perfectă) un ritm 
foarte ridicat. înotătorul sovie
tic a acoperit cele 30 de lun
gimi în 15:22.25 si a privit a- 
poi la adversarii săi dintre care 
unii... mai aveau de înotat 100 
de metri 1 Serghei Kalașnikov 
(15:40.62) și americanul Monte 
Brown (15:48,70) l-au încadrat 
pe podium, pe învingător.

Astăzi sînt programate fina
le la 200 m liber si 100 m spa
te. fete si băieți. Așteptăm cu 
mare interes cea de a 3-a evo
luție a lui Carmen Bunaciu, 
care deține la această oră cea 
mai bună performantă mondială 
a sezonului cu 62,19. avînd mari 
șanse să obțină nu numai o a 
doua medalie de aur. 'dar si un 
nou record sub 62 de secunde.

Colin ANTONESCU
Adrian VAS1LIU

★ ★

Florența Mihai (In prim-plan) ji Virginia Ruzici

AZI, SEMIFINALE IN PROBA 
DE SIMPLU FEMININ

reușit să se desprindă (66.40 fa
tă de 67,70) și avantajul ei avea 
să crească după lungimea de 
bras. în final, campioana Uni
unii Sovietice a dat totul: a 
refăcut simțitor din handicap, 
dar Carlisle a păstrat totuși un 
avans de 38 de sutimi, suficient 
pentru victorie. Pe a treia pozi-

★
Rezultate tehnice — eliminatorii, 

200 m mixt (f) : — seria I : 1.
Barbara Selter (R.F.G.) 2:26,16 ;
2. Diane Johnson (S.U.A.) 2:27,82;
seria a II-a : 1. Olga KIevakina 
(U.R.S.S.) 2:24,24 ; 2. Lisa Dixon 
(Australia) 2:27,17 ; 3. Katy Ar
cher (M. Brit.) 2:27,81 ; 4. Ma
riana Paraschiv (România) 2:28,51; 
seria a IlI-a s 1. 
(S.U.A.) 2:24,82 ; 2. muu
lescu (România) 2:25,88 ; 
mixt (b) — seria I : 1.
Rives (S.U.A.) 2:11,74 ; 2. 
Tatsumi (Jap.) 2:13,27 ;
II-a: 1. 2_.„: 7____L_ ,
2:10,64 ; 2. Marcus Mattioli 
2:13,60 ; seria a IlI-a : 1. 
șei Markovski (U.R.S.S.)
2. Alan Swanston (Can.)
3. Jamie Fowler (S.U.A.) 
seria a IV-a : 1. ștefan Mitu (Ro
mânia) 2:11,89 (record); 2. Feng 
Dawei (R.P. Chineză) 2:12,12 ; 3. 
Dave Towne (Can.) 2:12,76.

Finale — 200 m mixt (f) : 1. 
KIM CARLISLE (S.U.A.) 2:20,43
R.M.U. ; 2, Olga KIevakina

Kim Carlisle 
Irinel Pănu- 

; 200 m
Kelly 
Kozo 

un țjupj ; seria a
1. Serghei Fesenko (U.R.S.S) 

(Braz.) 
Alek- 

2:09,09 ; 
2:09,27 ;
2:13,28;

locurile următoare : compatrio
tul său Aleksei Markovski 
Alan Swanston. Cîștigătoc 
ultimei serii, dimineața, 
2:11,83 — nou record al Româ
niei — Ștefan Mitu nu a mai 
fost capabil să repete evoluția 
meritorie si în finală, sosind al 
8-lea cu 2:12,08.★ *
(U.R.S.S.) 2:20,81 ; 3. Barbara
Salter (R.F.G.) 2:24,17 ; 4. Diane
Johnson (S.U.A.) 2:24,63 ; 5. Iri
nel Pănulescu (România) 2:25,51; 
6. Mariana Paraschiv (România) 
2:25,84 ; 7. Lisa Dixon (Can.) 
2:26,55 ; 8. Katy Archer (M. Brit.) 
2:27,48 ; 200 m mixt (b) : 1. SER
GHEI FESENKO (U.R.S.S.) 2:06,34 

Aleksei Markovski 
Alan Swan- 

4. Feng 
2:10,24 ; 
2:10,99 ; 
2:11,34 ;

si 
al 
cu

R.M.U. ; 2.
(U.R.S.S.) 2:08,37 ; 3. 
ston (Can.) 2:09,48 ; 
wei (R. P. Chineză) 
Kelly Rives (S.U.A.) 
Dave Towne (Can.) 
Kozo Țatsumi (Jap.) 2:11,57 ; 8. 
Stefan Mitu (România) 2:12,08 ; 
1 500 m liber : 1. ALEKSANDR
CEAEV (U.R.S.S.) 15:22,25 R.M.U.; 
2. Serghei "
15:40,62 ; 3. 
15:48,70 ; 4. 
15:57,80 : 5. 
16:04,58 ; 6. 
16:09,41 ; 7. 
16:11,22 ; 8. 
xlc) 16:31,89.

Da-
5.
6.
7.

-v.o.o.j rt.ivi.u.,
Kalașnikov (U.R.S.S.)
Monte Brown (S.U.A.) 
Marcelo Juca

Eugene Gytirfy
Robert Baylis
Hiro Kaneke

Tlzoc Gomez (Me-

(Braz.) 
(Can.) 
(Can.) 
(Jap.)

Obișnuita conferință de pre
să a învingătorului a avut după 
cursa de 100 m fluture bărbați, 
o desfășurare puțin obișnuită : 
în fata celor cîtiva gazetari ca
re au renunțat la altă finală 
pentru a se afla în sala de 
conferințe a bazinului ..23 Au
gust" se găseau... doi învingă
tori. americanii Bill Paulus și 
Bob Placak.

Mai întîi o 
Paulus este 
dului lumii __ __
favorit fiind în același ___
mai tînăr cu cîteva luni decît 
Placak. Ambii sînt californieni. 
dar în timp ce Placak a rămas 
să studieze științele economice 
la UCLA. cunoscuta universita
te californiană de la Los An
geles. Paulus a plecat, tot pen
tru studii economice la Austin 
în Texas. Lucru curios, lui Pla
cak i s-a mai întîmplat să îm
partă o dată primul loc. Dar 
asta cînd avea 9 ani... Intre- 
bîndu-i dacă prezenta suedezu
lui Păr Arvidsson ar fi dat o 
altă tentă finalei. în sensul că 
rezultatul ar fi putut fi mai 
bun. amîndoi au răspuns la 
fel : „Nu se știe niciodată. Ne 
pare rău că Păr este bolnav. 
Dar ne vom reîntîlni la 31 au
gust la campionatele Statelor 
Unite, el fiind student la noi 
în țară...

scurtă prezentare : 
deținătorul recor- 

si era principalul 
timp

O căldură insuportabilă, fără 
pic de adiere de vint, nu i-a 
împiedicat pe iubitorii tenisului 
să umple din nou. sîmbătă 
după-amiază. tribunele „cen
tralului", precum și ale courts- 
urflor 1, 2 și 5 — cele care au 
găzduit sferturile de finală în 
probele de simplu bărbați și 
dublu femei, precum și semi
finalele de dublu mixt

O primă constatare, 
încheierea disputelor pe tabloul 
masculin, este aceea că toți cei 
4 învingători au avut nevoie de 
numai cîte două 
a se califica în 
partea de sus a 
vieticul Vădim 
avut ca adversar pe Miroslai 
Lacek (Cehoslovacia). Ritmul 
foarte rapid impus jocului de 
Borisov, retururile în lung de 
linie plasate la... comerele păr
ții din fund a terenului, ca și 
seriile de servicii puternice — 
iată principalele sale arme în 
obținerea victoriei. Rezultatul 
final: Borisov — Lacek 6—4, 
6—3. Andrei Dîrzu, in al doilea 
meci al sferturilor, cu un joc 
vioi și cu frecvente incursiuni 
la fileu, a arătat încă de la 
sfârșitul primului set că își do
mină adversarul, americanul 
Michael De Palmer. Acesta din 
urmă și-a dat seama că Dîrzu 
este irezistibil, pentru că în 
setul secund nu a reușit să-și 
adjudece nici un ghem Pentru 
Dîrzu. meciul cu De Palmer a 
fost un prilej în plus să con
state că îi convine mal mult 
un adversar familiarizat cu te
renurile rapide. In fata aces
tuia Dîrzu și-a făcut jocul pe 
care i-1 cunoaștem, și care, să 
ne amintim, i-a adus, anul tre
cut, frumoasa victorie, la Bris
tol, în confruntarea cu John 
Feaver. Rezultat final: Dîrzu 
— De Palmer 6—4, 6—0. Al 
treilea calificat ne tabolu pen
tru semifinale este campionul 
țării, Florin Segărceanu. Cei

după

seturi pentru 
semifinaile. In 
tabloului, so- 
Borisov 1-a

2.

FLORETISTELE ROMANCE, 
MEDALIE DE AUR

(Urmare din pag. 1)

noastră cedează la scor, 1—5. 
A fost, însă singura dată cînd 
formația sovietică a condus in 
această finală. Pentru că în 
asaltul următor Marcela Moldo
van a restabilit pe deplin ega
litatea. învingînd-o tot cu 5—1 
pe Marina Soboleva, ca apoi 
Viorica Țurcan să treacă de 
recenta învingătoare a probei 
individuale, Ana Dimitrenko, 
cu 5—3. aducînd echipa Româ
niei la conducere. Apoi Aurora 
Dan. care a avut un început 
ezitant, n-a putut trece de La
risa Țagaraeva (2—5) și astfel, 
la încheierea primei serii 
asalturi, scorul meciului 
egal: 2—2. De atunci 
floretisteie noastre n-au 
cedat conducerea pînă în fina
lul care le-a încununat victo
ria. Marcela Moldovan demon
strează că ..surpriza" Kalajian 
nu mai există. întreeînd-o cu 
5—2. în schimb. antrenorul 
Ștefan Haukler produce el o 
surpriză adversarelor. înlocuin- 
d-o pe Csila Ruparcsics cu 
Elisabeta Guzganu. mezina e- 
chipei. debutantă 1 într-o com
petiție de asemenea anvergură,

de 
era 

încolo 
mai

dar care, fără g se lăsa impre
sionată de cartea de vizită a 
adversarei și făcînd dovada 
realului ei talent și pregătirii 
bune, o învinge pe Ana Dimi- 
trenko cu 5—4, echipa noastră 
conducind atunci cu 4—2, Dan 
nu se regăsise încă și pierde 
Ia Soboleva (1—5), dar Țurcan, 
excelentă aseară, restabilește di
ferența, întrecind-o pe Țagara- 
eva (5—4). Echipa sovietică 
punctează din nou (Dimitrenko
— Moldovan 5—4). a sosit în
să și „momentul" Aurorei Dan 
care trece net de Kalajian 
(5—1). Guzganu o conduce pe 
Țagaraeva cu 2—1, dar lipsa de 
experiență și-a spus totuși cu- 
vîntul, pierzînd cu 5—3. Țur- 
can cîștigă un „ghem alb": 5—0 
cu Soboleva, lansînd. practic, 
echipa României spre victoria 
finală, întrucît în asalturile ur
mătoare Dan o învinge pe Di
mitrenko (5—2) și Moldovan pe 
Țagaraeva (5—4). parafină sco
rul final cu care echipa Româ
niei intră in posesia medaliilor 
de aur: 9—5. O victorie netă, 
spectaculoasă, mult aplaudată.

Pentru locurile 3—4: Ungaria
— Italia 9—4.

In Teuniunea de ieri dimi-

Asalt dm meciul pentru titlul de campioană mondială universi
tară la floretă fete intre echipele României și U.R.S.S. Pe planșă: 

Aurora Dan (in stingă) și Ana Dimitrenko
neață au intrat în concurs spa- 
dasinii pentru proba individu
ală. Deși toti cei trei reprezen
tanți ai noștri Ion Popa, Octavian 
Zidaru, Rudolf Szabo) au ajuna 
în turul III al preliminariilor, 
doar primul a reușit să se ca
lifice în 
te. Ion 
minică
Lenglct,
turul III, iar în caz de victo
rie își va disputa intrarea di
rect în 
asaltului 
Carrara 
calificați

faza eliminărilor direc- 
Popa il va intilni du
pe spadasinul francez 
pe care l-a învins în

finală cu învingătorul 
Barvestad (Suedia) — 
(Elveția). Printre cei 
în eliminări se mai

află sovieticii Mojaev (vice- 
campion mondial) și Dunaev 
(finalist la Clermont-Ferrand), 
ungurul Kolczonay (vicecam- 
nion olimnic). suedezul Veg- 
goe. elvețianul Nlgon, polone
zul Kronowski, bulgarul Kras- 
tevici. Campionul olimpic Har- 
menberg (Suedia) a fost 
nat din turul I (!).

Duminică dimineață 
întrecerea echipelor de 
cele patru echipe cap de serie 
fiind Italia, România, Bulgaria 
și U.R.S.S., formația noastră 
avînd adversare în grupă echi
pele Franței și S.U.A.

care am stat zi de zi în tribu
ne la întrecerile de tenis ale 
acestei Universiade n-am fi 
pronosticat că un meci Segăr
ceanu — Jiri Granat (Ceho
slovacia) va fi, de ia prima 
și pînă la ultima minge. în... 
mîinile reprezentantului nostru. 
Dar sîmbătă după-amiază asa 
s-a întîmplat. în setul întîi 
Florin Segărceanu — deși a ce
dat primul un break — l-a ani
hilat complet pe Granat cu lo- 
buri „stil Iile Năstase". cu 
pasinguri. și retururi în casca
dă. Si pentru ca afirmația să 
nu pară fără temei, vom spu
ne că în acest set Granat a 
reușit o singură dată să-și va
lorifice serviciul (în gnemv 
cedînd 3 break-uri. Dar și mai 
bine a jucat Segărceanu în se
tul al doilea. Aceleași retururi 
câștigătoare, aceleași loburi că
rora le-a imprimat, însă, un 
plus de forță și rapiditate. Du
pă 64 de schimburi de mingi 
în primul set, și 50 în al doi
lea, Segărocanu l-a învins pa 
Lacek cu 6—3, 6—2. Thomas 
Emmrich (R.D. Germană) în 
numai 45 de minute, a reușit o 
categorică victorie în tata Iul 
Nandan Bal (India). Fcrta de 
joc a tenismanului est-german 
s-a concretizat și în aceea că 
în primele trei ghemuri aii se
tului întîi nu i-a dat posibili
tate lui Bal să realizeze decît 
o minge câștigătoare. Rezultat 
final: Emmrich — Bal 6—3 
6—3. In semifinale se vor in. 
tilni ; Vadim Borisov — Andrei 
Dîrzu și Florin Segărceanu — 
Thomas Emmrich.

O frumoasă victorie 
nească în sferturi de finală, 
la dublu femei. Virginia Ruzici
— Florența Mihai s-au mai a- 
propiat cu un pas de podium, 
reușind o partidă de clasă în 
compania valoroaselor lor ad
versare "din R.P. Chineză, Yu 
Liqiao-Chen Juan. Ruzici — 
Mihai au cîștigat cu 3—0, 6—4. 
Sovieticele Ludmila Makarova
— Elena Ghișianț nu au lăsat 
nici o speranță jucătoarelor 
britanice Judith Erskine — De
bra Parker, chiar dacă aceutea 
din urmă au reușit, în primul 
set, 6ă intre în prelungiri. Re
zultat final : Makarova Ghi
șianț — Erskine, Parker 7—5, 
6—4. In celelalte două sferturi: 
Ana Maria Ruegg, Anina von 
Planta (Elveția) — Iva P.uda- 
rova, Elena Brzakova (Ceho
slovacia) 6—4, 6—4, Fumiko 
Furuhashl, Masako Yanagi (Ja
ponia) — Ana Mana Fernan
dez, Nina Voydat (S.U.A.) 4—6, 
6—2, 6—3. în semifinale : Ru
zici, Mihai — Makarova, Ghi
șianț și Ruegg, von Planta — 
Furuhashl, Yanagi.

în semifinalele de 
mixt î Virginia Ruzici. ’ 
Segărceanu (România) - 
Budanova, Miroslav 
(Cehoslovacia) 6—3, 6 -3. _
tr-un*  med de atractiv specta- 

cealaltă semifinală : 
Makarova, Serghei 

(U.R.S.S.) — Kim
Jeon Young Dag (Co- 
Sud) 4—6. 7—6. 6—3.

ramă-

dublu 
Florin 
— Iva 
Lacek 

în

eliml-
Începe 
sabie,

col. In 
Ludmila 
Leoniuk 
Soo Ok.
reea de___  „
In programul de azi (după-a
miază de la ora 14. dimineață, 
de la ora 9, continuă turneul 
de consolare) sînt incluse semi- 
finale de dublu șl simplu fe
mei. Iată șl programul ultime
lor 3 zile: luni — finală de 
simplu femei, finală de dublu 
mixt și joc pentru locurile 
3—4, marți — finale de dublu 
bărbați, dublu femei și locuri 

3—4, miercuri finală simplu 
bărbați, locuri 3—4 și finale în 
turneul de consolare.

Ion GAVRILESCU
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