
Universiada ’81, o mare sărbătoare a sportului studențesc din întreaga lume

747 ATLEÎI DIN 59 DE TARI, INTR-UN FINIȘ DE NEUITAT!

doua medalie de aur

• un „bis" șt pentru sovieticul

Doina Melinte clștigă cu un avans substantial finala probei de S00 m, aduclnd 
atletismului nostru a doua medalie de aur
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CARMEN BUNACIU A CUCERIT IERI
A DOUA MEDALIE DE AUR

© Recordmana României cronometrată In 62.41 la 100 m spare
• Crauliștii americani Jill Slerhcl și Andy schmidf învingători la 200 m

Sergiici ZaDolotnov
s-a întîmplat. Carmen Bunaciu. 
spate la Universiada din Mexic 
— fapt rarisim în istoria aces- 
mai înscris ieri, în palmares un

...Și ceea ce toată lumea aștepta eu nerăbdare, 
dubla învingătoare in probele de 100 m si 200 m 
(1979), a realizat si la București, un excelent ..bis" 
tei competiții — și după victoria de la 200 m si-a 
succes de prestigiu, cîstigînd de o manieră la fel de categorică. în fața reprezen
tantelor S.U.A., Kim Carlisle si Sue Walsh, cursa pe distanta de 100 m.

Startul campioanei a fost 
foarte bun : 29.88 pe primii 50 
de metri : întoarcerea sa — 
„am fost jenată de soare ca
re mi-a căzut exact pe fată", 
a declarat Carmen — însă

DOINA MELINTE- VICTORIE SPECTACULOASA
IN FINALA PROBEI DE 800 m

I dorea sub 62 de secunde. Ea 
| a fost foarte aproape de a 

realiza acest vis dar cronome- 
trul electronic a indicat în fi
nal doar 62.47. la 28 de sutimi

în
Iui nostru a mai fost 
încă un capitol. Poate că 
mai amplu, cel mai reprezen
tativ dintre toate capitolele u- 
nel cărți care, de-a lungul a- 
nilor. a adunat cu rigoarea si 
precizia caracteristică acestui 
snort al sporturilor, atîtea si a- 
tîtea momente de referință. 
Pentru că, este indiscutabil, a- 
cest concurs pe care l-a orga
nizat, timp de 6 zile, pe cel 
mai mare stadion al tării, „no
ul" stadion „23 August", care a 
reunit, sub faldurile steagului 
alb al universiadelor. 516 atlet! 
si 231 atlete, din 59 țări, de pe 
toate continentele, este o com
petiție de referință nu numai 
vizavi de ceea ce a mai fost

Campionul maratonului, Ivan
Kovalciuk (U.R.S.S.)

marea carte a atletismu- 
scris 

cel

găzduit de vreun stadion 
mânesc, cl de înseși întreceri
le precedentelor Jocuri Mondi
ale Universitare, de alte dis
pute de amploare ale atletis
mului international.

După 6 zile de întreceri com
petiția atletică din cadrul U- 
niversiadei a XI-a a luat sfir- 
sit ieri seară. într-o ambiantă 
cu totul deosebită care, cu si
guranță, nu va fi uitată mul
tă vreme. Generosul public 
bucureștean, care a urmărit cu 
interes desfășurarea acestui au
tentic Festival atletic, a subli
niat cu căldura aplauzelor sale

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 4—5)

SUCCESE PREȚIOASE Șl APLAUDATE
ALE ECHIPELOR NOASTRE DE VOLEI

Etapă deosebit de importantă, 
teri, pentru ambele noastre re
prezentative universitare de vo
lei. de rezultatele partidelor sus
ținute depinzind practic califica
rea In grupele finale ale elite! 
voleiului mondial studențesc. 
Spre bucuria numeroșilor specta
tori. care au luat parte la pro
gramul de Ieri după-a miază din 
sala Floreasca, atit fetele cit 
si băieții au realizat prețioase

Comentariul zilei
II

SUPERBII... NEFAVORITI
Ca La orice competiție de nivel mondial și 

la cea de-a 11-a Universiadă, de la Bucu
rești, au apărut în prim-planul întrecerilor 
marile valori sportive ale lumii, care și-au 
reconfirmat — pentru a nu știm cita oară 
— recunoscutele capacități. A fost și este 
în beneficiul valorii întrecerilor, în benefi
ciul spectacolului sportiv, în beneficiul 

(și telespectatorilor), martori ai unor momente 
în planul performanței.

* * * 
*

Ij'
spectatorilor 
de vîrf, ai unor veritabile ,,acute'

Firește, toate canalele mass-mediei au relatat pe larg, 
despicînd în patru fixele fiecărei reușite de excepție ale 
unor performeri de excepție. In rindul acestora s-au aflat 
— așa cum ne și așteptam să se afle — și sportivii noștri 
Nadia Comăneci. Carmen Bunaciu, Virginia Ruzici, Ștefan 
Rusu și alți mari campioni. Dar nu o să ne apucăm acum 
să scriem din nou, de pildă, despre Nadia, despre care și 
la București comentatori sportivi din toate continentele au 
scris mii de rînduri și au bătut kilometri de benzi de telex. 
Nadia a fost și a rămas unică 1 Despre ea s-au scris poe
zii, s-au compus cintece. Nadia este eroină de tablouri, de 
sculpturi și ce poate fi mai grăitor decîl faptul că mii de 
părinți din întreaga lume își botează de ani de zile fetițele 
cu numele ei, Nadia, în admirația nemărginită pentru a- 
ceastă minunată făptură apărută în spațiul carpato-dună- 
rean, fiica unui popor mult stimat pe acest pămînt

Nu, nu despre Nadia și despre celelalte „capete de afiș" 
Pe care le-am admirat și le admirăm la această Universiadă

Marius POPESCU

(Continuare in nao a 3-a)

victorii, care le-au 
sul spre podium, 
jocurile finale să 
cite o medalie...

Am așteptat și 
întîlnirea dintrfe 
noastră feminină __ „
niei. cu atît mai mult cu 
meciul avea caracter 
pentru ambele echipe. Dacă ni
ponele pierdeau, șansa lor de 
calificare în semifinalele simple 
se anula ; dacă ar fi cîștigat, 
primele două locuri în clasamen
tul grupei semifinale urmau să 
se decidă în ultimele jocuri, cele 
de astăzi. Fetele noastre ne-au 
dat însă mari speranțe încă din 
startul întîlnlrli, pe care au abor
dat-o cu multă ambiție și con
centrare, reușind să ia un avans 
consistent, pe serviciile puternice 
ale Ilenei Dobrcsclii. Setul avea 
să fie cîștigat la o diferență netă, 
mai ușor decît ne așteptam, me
ritul revenind îndeosebi coordo
natoarei Crîna Răuță care a 
combinat spectaculos cu Victoria 
Georgescu, Victoria Banciu si

asigurat acce- 
urmînd 
lupte

ca in 
pentru

emoțieno! cu _____
reprezentativa 

si cea a Japo- 
cît 

decisiv

Aurelian BREBEANU
Sever NORAN

(Continuare in pag. a B a)

Carmen Bunaciu — finiș victorios și în proba de 100 m spate 
s-a părut mai puțin eficientă. 
Românca a fortat totuși, pe a 
doua lungime, 
tot mai mult de 
din S.U.A. care o 
culoarele alăturate 
cercat totul pentru 
un nou record, pe care

desprinzîndu-se 
înotătoarele 
încadrau pe 

si a în- 
a înregistra 

sl-1

de recordul stabilit cu 
iul finalelor „Daciadei". 
nou dublă campioană a

orile-
Din 
sna-

Adrian VASILIU 
Câlin ANTONESCU

(Continuare în pag a 2-a)

TENISMANII ROMANI CALIFICAȚI
IN PATRU FINALE

întrecerile 
versiadei se 
pe de cota 
binte, in 4 
clasice fiind 
naliștii. Duminică după-amiază 
„sărbătoarea sportului alb" a 
adunat din nou lume multă in 
tribune.

De cel mai mare interes s-au 
bucurat semifinalele de sim
plu femei. Două reprezentante 
ale tenisului nostru, una a ce

WWAWWWWWWWV .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CAMPIONII

de tenis ale Uni- 
află foarte aproa- 
lor cea mai fier- 
din cele 5 probe 
deja cunoscuți fi

sovietic și o alta din S.U.A. 
dorit cu ardoare să-și facă 
în finală, dar. cum trebuia 
se întîmple, doar două din

Vir-
înscris prima 

I finalistelor,

lui 
au 
loc 
să 
cele mai bune au reușit, 
ginia Rusiei și-a ! 
numele pe tabloul 
ea reușind un... 12—3 în ceva 
mai mult de o oră în compa-

Ion GAVRIlESCU

(Continuare in mo a B-a)

MONDIALI UNIVERSITARI Al ZILEI
ATLETISM

Doina Melinte (România) 800 m
Breda Pergar (Iugoslavia) 3 000 m
Sara Simeoni (Italia) înălțime
S.U.A. 4X100 m
U.R.S.S. 4X400 m
Andreas Hauck (R.D.G.) 800 m
Doug Padilla (S.U.A.) 5 000 m
Ivan Kovalciuk (U.R.S.S.) maraton
Dainis Kuuia (U.R.S.S.) suliță
S.U.A. 4X100 m
U.R.S.S. 4X400 m

ÎNOT

3

Jill Sterkel (S.U.A.)
Carmen Bunaciu (România)
Andy Schmdit (S.U.A.)

200 m liber
100 m spate
200 m liber

(f) Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 100 m spate

(f) SĂRITURI
Chen Xiaoxia (R. P. Chineză) platformă

SCRIMA
(m)
(m) Bjoerne Vaeggoe (Suedia) spadă $

I
1



I--------------------27 iulie

| „TRICOLORII" ÎN ÎNTRECERI, AZI i
| BASCHET '
* România — S.U.A. în semifinala pentrti locuirile 1—4 I 
Iîn turneul feminin, ora 20, Palatul Sparturilor |i Cui- I 

turii. I
ÎNOT I

I Femei : Irincl Pănulcscu ți Mariana Paraschlv (400 m
mixt), Carmen Mihăilă și Carmen Alexe (800 m liber). I 

Bărbați : Ștefan Mitu $1 Andrei Linteanu (400 m mixt).
| LUPTE

Gheorghe Bîrcn (52 kg), Aurel Neagu (57 kg), Tra- I 
Iian Marinescu (62 kg). Gheorghe Fodore (82 kg). Gheor

ghe Broșteanu (90 kg), Vasile Pușcașu (100 kg), Andrei I 
Ianko (+100 kg).

I POLO
România — Cuba, bazinul Dinamo, ara 19.

| SĂRITURI '
■ Alexandru Bagiu — platformă preliminarii
| SCRIMA '
I Echipa de sabie — Ion Pop, Cornelia Marin. Marin i 

Mustață, Ion Pantelimonescu, Alexandru Chiculiță — tn ]
I eliminări directe, sferturi (orele 12—14).

TENIS

I Florin Segărceanu — Thomas Emmrich și Andrei 
Dîrzu — Vadim Borisov (semifinale simplu bărbați, < 
ora 14).

I Virginia Ruzici — Luda Romanov (finală simplu fe
minin, teren central tn Jurul orei 15,45). i

Virginia Ruzici, Florin Segărceanu — Ludmila Maka-

Irova, Serghei Leoniuk (finală dublu mixt, teren central 
în jurul orei 17). |

. VOLEI I
J România — Brazilia <f). România — Japonia (m), sala .

Floreasca, de la ora 16,30.

1 PROGRAMUL ZILEI i
I BASCHET

în turneul feminin: Palatul Sporturilor și Culturii, I 
de la ora 18 : U.R.SJS. — R.P. Chineză, România — I 
S.U.A. (semifinale 1—4) ;

ISala Giulești, de la ora 14 : Ungaria — Cehoslovacia I 
și Iugoslavia — Canada (semifinale 5—8) ; *

ISala Politehnica, de la ora 14 : Mexic — Senegal, Spa- . 
nia — Bulgaria (semifinale 13—16) ;
Sala Progresul, de la ora 14 : Cuba — Polonia, Franța * 

■ — Finlanda (semifinale 9—121). .
I ÎNOT

Bazinul „23 August", de la ara 10 : 400 m mixt (b) 
| serii, 400 m mixt (f) serii ; de la ora 18 : 400 m mixt i 
• (b) finală, 400 m mixt (f) finală, 800 m liber (f) finală. |

CARMEN BUNACIU A CUCERIT IERI
A DOUA MEDALIE

(Urmare din pag. 1)

tistelor. Bunaclu nu si-a as
cuns însă, ușoara dezamăgire 
de a nu-si fi Însorit noua 
victorie cu un rezultat deose
bit. „Nu-i nimic, spunea Car
men. mai am o sansă miercuri 
după-amiază. cînd voi înota In 
primul schimb al ștafetei de 
4x100 m mixt. Atunci no voi 
mai avea nici un fel de emo
ție...".

Disputele craulistilor pe dis
tanta de 200 m au revenit.

rea masculină pe distanta de 100 
m spate. Brazilianul Arantes si 
sovieticul Dolgov au întors ta 
același timp la 50 m si se pă
rea că îsi vor disputa locurile 
1—2. In finis. însă, de De cu
loarul sase a tîsnit irezistibil 
Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.). 
învingătorul de la 200 m, care 
a atins primul peretele de la 
sosire, cu 10 sutimi înaintea 
compatriotului său Vladimir 
Dolgov, urmat la rindu-i de 
brazilianul Arantes. la numai 
5 sutimi de secundă. Intr-ade
văr. ce s-ar face arbitrii con-

Andy Schmidt (S.U.A.), un învingător merituos la 200 m liber

DE AUR
(b) — seria 1 : 1. Iuri Logvln 
(U.R.S.S.) 1:55,58 ; 1. Daniel 
Machek (Cehoslovacia) 1:56,11 ; 
«erla a n-a : 1. Hiroshi Saka
moto (Japonia) 1:56,11 ; 2. Mark 
Morgan (Australia) 1:57,89 ; seria 
a Ill-a : 1. Luiz Fernandez (Bra
zilia) 1:55,12 ; 2. Iuri Prlsekin
(U.R.S.S.) 1:55,80 : 3. Robert
Baylis (Canada) 1:57,48 ; seria a
IV- a : 1. Djan Madruga (Brazi
lia) 1:54,23 ; 2. Andy Schmidt
(S.U.A.) 1:54,89 ; 3. Denis Corco
ran (Canada) 1:56,80 : seria a
V- a : 1. Graeme Brewer (Austra
lia) 1:56,83 ; 2. Flavius Visan
(România) 1:56,87 ; 100 m spate 
(I) — seria I : 1. Kim Carlisle 

(S.U.A.) 66,76 : 2. Daphne Demuth 
(Olanda) 68,44 ; seria a n-a : 1. 
Sue Walsh (S.U.A.) 65,21 ; 2. Hei
ke John (R.F.G.) 68,23 ; seria a 
m-a : 1. Carmen Bunaclu (Româ
nia) 63,58 : 2. Irina Orliuk
(U.R.S.S.) 66,82 ; 3. Valerie White 
(Canada) 68.38 : 100 m spate (b) 
— seria I : 1. Zbigniew Janus- 
kiewicz (Polonia) 59,87 : 2. Mate 
Wlerdl (Ungaria) 69,28 ; seria a 
n-a : 1. Vladimir Dolgov
(U.R.S.S.) 58,22 ; 2. Serghei Za
bolotnov (U.R.S.S.) 59,41 ; 3. Jean 
Philippe Riblet (Franța) 60,25 ; 
seria a ni-a : 1. Romulo Aran
tes (Brazilia) 58,90 ; 2. David
Wilson (S.U.A.) 59,00 ; 3. Miloslav 
Rolko (Cehoslovacia) 60,03 ; se
ria a IV-a : 1. Clay Britt (S.U.A.) 
59,98 ; 2. Hidetoshi Takahashi
(Japonia) 60.09 : ...4. Mihai Man- 
dache (România) 61,00.

i LUPTE
I Patinoarul „23 August", de la ora 10 la 12,30 : meciuri 

în cadrul tuturor categoriilor; orele 17,30—20: finalele-
I la categoriile 48, 57, 68, 82 și 100 kg. |
* POLO I

I Bazinul Dinamo, de la ora 10 : R, P. Chineză — Spa
nia, ora 11 : Canada — Mexic (turneul pentru locurile
7—11) ; ora 17 : U.R.S.S — Iugoslavia ; ora 18 : S.U.A. 
— Ungaria ; ora 19: România — Cuba (turneul pentru 
locurile 1—6).
SĂRITURI

Ștrandul tineretului, orele 10 și 17 : preliminarii plat
formă- (m).

conform așteptărilor. repre
zentanților S.U.A. Jill Sterkel si. 
Andy Schmidt. Jill, aflată la 
cel de al 2-lea succes ta ac
tuala ediție, s-a impus cu u- 
surintă după ultima întoarce
re — oină la 150 m a con
dus sovietica Olga Klevakina— 
terminînd în 2:03,97. Klevakina 
si compatrioata sa Irina Lari- 
ceva au însotit-o pe podium. 
Cursa finală a băieților a fost 
mult mai echilibrată, nu mai 
puțin de 4 înotători depunîn- 
du-si candidaturi ferme la ti
tlu : americanul Andy Schmidt, 
sovieticul Iuri Lokvin si bra
zilienii Jorge Fernandez si 
Djan Madruga. Schmidt a în
tors de fiecare dată primul, dar 
talonat. foarte aproape, de ur
măritorii săi. Reprezentantul 
S.U.A. a rezistat în frunte 
oină Ia sfîrsit. iar între cei
lalți trei sportivi am urmărit 
o luptă fantastică, ei sosind 
aproape în același timp des
părțiri de numai două sutimi 
de secundă. Ordinea : 1. Sch
midt 2. Fernandez. 3. Madru
ga. 4. Lokvin.

Foarte strînsă a fost si intrece-

cursurilor de înot dacă nu ar 
exista aceste cronometre elec
tronice care ..văd“ si ..spun" 
totul...

In încheiere, cîteva cuvinte 
despre campionul nostru Fla
vius Visan. prezent în elimi
natorii la 200 m liber. El a fă
cut o cursă foarte bună în ul
tima serie, alături de austra
lianul Breer, dar cu finis slab, 
astentînd parcă. .. peretele ba
zinului să se deplaseze spre 
el. în acest fel. a ratat si un 
nou record, si calificarea în 
finală pentru numai sase su
timi. O lecție din care va în
văța. sperăm.

Rezultate tehnice — eliminatorii. 
J00 m liber (f) — seria I : Olga 
Klevakina (U.R.S.S.) 2:09,12 : 2.
Renata Janik (Pol.) 2:11,35 ; se
ria a Ii-a : 1. Irina Lariceva 
(U.R.S.S.) 2:07,47 ; 2. Veronique
Stephan (Franța) 2:09,60 ; seria 
a ni-a : 1. Tracy Spalding
(S.U.A.) 2:06,99 : 2. Iwona Wej-
ksza (Polonia) 2:10,48 : 3. Kelly 
Neuber (Canada) 2:10,78 ; seria a 
IV-a : 1. Jill Sterkel (S.U.A.) 
1:07,73 : 2. Leslie Brafield (Cana
da) 2:08.76 ; 3. Irlnel Pănulescu 
(România) 2:11,17 ; 200 m liber

Finale — 200 m liber (f) : 1. 
JILL STERKEL (S.U.A.) 2:03,97 
R.M.U. ; 2. Olga Klevakina
(U.R.S.S.) 2:04,53 ; 3. Irina Lar - 
ceva (U.R.S.S.) 2:05,38 : 4. Tracy 
Spaulding (S.U.A.) 2:05,58 : 5.
Veronique Stephan (Franța) 
2:07,67 ; 6. Kelly Neuber (Cana
da) 2:09,04 : 7. Leslie Brafield 
(Canada) 2:09.32 : 8. Iwona
Wejlrsza (Polonia) 2:10,51 : 200 m 
liber (b) : 1. ANDY SCUM DT 
(S.U.A.) 1:52,62 R.M.U. ; 2. Jorge 
Fernandez (Brazilia) 1:52.92 : 3.
Djan Madruga (Brazilia) 1:53,00 ;
4. Iuri Lokvin (U.R.S.S.) 1:53,01 ;
5. Iuri Prisekin (U.R.S.S.) 1:53.59 ;
6. Daniel Machek (Cehoslovacia)
1:54,93 ; 7. Denis Corcoran (Ca
nada) 1:55,82 : 8. Slroshi Sekamo- 
to (Japonia) 1:56.39 : 100 m spate 
(f) : 1. CARMEN BUNACIU
(România) 62.47 R.M.U. : 2. Kim 
Carlisle (S.U.A.) 64,53 : 3. Sue 
Walsh (S.U.A.) 64,74 ; 4. Irina
Orliuk (U.R.S.S.) 66,21 : 5. Va
lerie White (Canada) 67,32 : 6.
Heike John (R.F.G.) 67,51 : 7.
Daphne Demuth (Olanda) 68.91; 
8. Lisa Dixon (Canada) 69,29 ; 
100 m spate (b) : 1. SERGHEI 
ZABOLOTNOV (U.R.S.S.) 58,09 ;
2. Vladimir Dolgov (U.R.S.S.) 
53,19 : 3. Romulo Arantes (Brazi
lia) 53.24 ț 4. Dave Wilson (S.U.A.) 
53,69*; 5. Zbigniew Januskiewlcz 
(Polonia) 59.56 ; 6. Clay Britt 
(S.U.A.) 59.63 ; 7. Miloslav Rolko 
(Cehoslovacia) 59.76 : 8. Hidetoshi 
Takahashi (Japonia) 60.nt.

SCRIMA
Sala de atletism „23 August", orele 12—14 : .eliminări 

I directe sferturi, 14—16 : eliminări directe semifinale și 
întîlniri pentru locurile 5—6 ; 16—18 : intUniri pentru 
locurile 3—4 și 5—6 ; 19—21 : finala la sabie echipe.

Ante Lambasa [Iugoslavia], președinte al F.I.N.A.:

„VERITABILĂ AVALANȘA DE RECORDURI!”
I TENIS
I Arena Progresul, orele 14—19 : semifinale la simplu 
. bărbați, finală simplu femei șd , finală dublu mixt.
I VOLEI

Sala Floreasea de la ora 9 : Iordania — Liban (m), 
| Franța — Egipt Cm), Grecia — Libia (m) ; ora 16,30 : 
I România — Brazilia (f), România — Japonia (ni) ;
I Sala Dinamo, ora 9 : Siria — Congo (m), Sudan — 
j Venezuela (m) ; ora 15 : Cehoslovacia — TuTcia (m), Bul

garia — Spania (m), Cuba — Canada (m).
Sala Agronomia, ora 9 : Elveția — Belgia (f), Dane

marca — Canada (f) ; ara 15 : Japonia — Mexic (f), 
Polonia — Olanda (m) ; U.R.S.S. — Coreea de Sud (m).

Sala Olimpia, ora 9 : Liban — Spania (f), Bulgaria — 
S.U.A. (f), ora 15 : Belgia — Irak (m), Mexic — R.P. 
Chineză (m), Italia -— S.U.A. (m).

|
I Ora 9 : transmisiuni di

recte alternative de la vo- 
Ilci, lupte libere, înot, polo și

baschet ; ora 14 : — transmi
siuni directe alternative de la 
tenis (finalele de simplu fe- 

Imei și dublu bărbați), volei
(meciurile feminine Cuba — 
R.P. Chineză și România — 
Brazilia si întîlnîrea masculi- 

Ină România — Japonia), bas
chet, polo și lupte libere — 
finale ; ora 23 : rezumatul în- 

. trecerilor zilei.

Ora 7 : principalele rezulta
te ale zilei precedente și pro
gramul zilei curente ; de la 
ora 11 : transmisii directe al
ternative de la baschet, înot, 
lupte, polo, sărituri, «crimă, 
tenis și volei ; de la era 22,30 : 
în cadrul radloprogramulul 
>,O zi într-e eră* rubrica 
„Spart" consacrată Universia
dei.

In aceste zile se află în Bucu
rești, ca invitat de onoare al Co
mitetului Național de Organizare 
a Universiadei, Ante Lambașa, 
care din luna iulie 1980 deține 
funcția de președinte al F.I.N.A., 
organism la care sînt afiliate 111 
țări din lumea întreagă.

L-am întîlnit făcînd curse re
gulate între Ștrandul tineretului, 
piscina de la ,,23 August" șl ba
zinul Dinamo, urmărind întrece
rea ,,icarilor“, înmînînd medalii 
celor mai buni înotători, dar cu 
inima veșnic lîngă... jucătorii, 
antrenorii și arbitrii de polo, pe 
care îi cunoaște foarte bine, fie 
că ei se numesc Vlad Hagiu sau 
Eugenio Martinez, din Cuba.

— Care sînt primele dv. llnpre- 
sii ?

— Din prima zi de cînd mă a- 
flu în atît de ospitalierul Bucu
rești am fost de-a dreptul im
presionat. Bazinul Dinamo este 
o adevărată bijuterie și cred re
almente că poate găzdui orice 
turneu de polo al lumii. înotă
torii și săritorii concurează in 
condiții olimpice, grație unor e- 
forturi vizibile ale organizatori
lor. Totul este bine pus la punct 
și nu mă surprinde acest lucru. 
Am întîlnit tn jurul bazinelor 
mulți prieteni, vechi sportivi și 
tehnicieni, care lucrează efectiv. 
Oameni pricepuți — la locul po
trivit. în asemenea condiții este 
normal ca totul să se încadreze 
perfect tn limitele prevăzute de 
regulament. Și știți bine că re
gulamentele noastre sînt foarte 
pretențioase. Aș fi foarte fericii 
dacă și compatrioțiî mei, care se 
pregătesc acum să organizeze cam
pionatele europene, la Split, în

luna septembrie, ar înregistra un 
succes asemănător.

— Ce părere aveți despre va
loarea întrecerilor pe care le ur
măriți ?

— Fără îndoială, concursul de 
înot este cel mai puternic. Nici- 
cînd nu am înregistrat la vreo 
ediție precedentă a Universiadei 
atiția campioni olimpici sau re
cordmani ai lumii și al Europei. 
Mărturia cea mal elocventă este 
veritabila avalanșă a recordurilor. 
Cred că spectatorii, ca și tele
spectatorii care urmăresc zilnic 
imagini de la piscină nu vor ui
ta multă vreme acest splendid 
festival. Iar printre cei care 
mi-au lăsat o excelentă impresie, 
este și înotătoarea româncă Car
men Bunaclu. A progresat formi
dabil de anul trecut, cînd a con
curat la Moscova (n.r. la J.O.) 
și a atins realmente o clasă mon
dială. Fiind vorba de o sportivă 
din Balcani, capabilă să concu
reze cele mai mari staruri de 
peste ocean, vă dați seama că 
încerc un sentiment de satisfac
ție în plus. Nu m-ar surprinde 
dacă la „europene" ea ar ajun
ge și la recordurile lumii. Foar
te interesante, de un înalt nivel 
valoric sînt și întrecerile sărito
rilor. în fine, turneul de polo, 
așa cum am bănuit din prima 
zi, este splendid și plin de ne
prevăzut. Ca de obicei, mai mul
te echipe vizează medaliile puse 
tn joc și aceasta nu poate fi 
decît în favoarea polo-ului. Mă 
impresionează progresul specta
culos înregistrat de sportivii asia
tici, dar, în special, de reprezen
tanții R.P. Chineze. Cred că în 
scurt timp această echipă va ju

ca de la egal la egal cu cele mai 
puternice team-uri din lume. Am 
văzut și o nouă formație a Ro
mâniei, care promite foarte mult. 
Acest tînăr, cu nr. 7 (n.r. —
Vlad Hagiu), este formidabil și 
mi i reamintește pe compatriotul 
meu Zoran Jankovici, una din
tre celebritățile polo-ului mon
dial.

— Profităm de acest prilei pen
tru a afla șl cîteva din ultimele 
proiecte ale F.I.N.A. ...

— Ceea ce vă interesează poa
te cel mai mult este că intențio
năm să organizăm de acum îna
inte campionate ale lumii din doi 
în doi ani. Dezvoltarea tot mai 
largă a natației pe mapamond 
impune acest lucru. Formula cu 
numai doi concurenți de țară, în 
fiecare probă de înot sau sări
turi, este cea mai rezonabilă și 
ea sporește de la an la an nu
mărul de partlcipanți. intențiile 
noastre sper să prindă viață la 
congresul de anul viitor, de la 
Guayaquil (Columbia).

Adnan VASîLIU
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SEMIFINALELE IA BASCHET
PROMIT DISPUTE APRIGE ts»:

5LZ

Bl*

PATRU NOTE DE 10 
PENTRU CHEN XIAOXIA

Cu meciurile desfășurate ieri 
au luat sfîrșit întrecerile mas
culine de baschet din cadrul 
grupelor valorice. Echipa 
României si-a respectat angaja
mentul și s-a calificat pentru 
semifinale. întrecînd. la cosave- 
rai direct, formațiile Cubei și 
Braziliei. Clasamentul grupei 
A : 1. Iugoslavia 6 p. 2. Româ
nia 4 p (coșaveraj direct cu 
Cuba si Brazilia : +5). 3. Cu
ba 4 p (coșaveraj +3). 4. Bra
zilia 4 p (coșaveraj —8). în se
ria B : 1. S.U.A. 5 d. 2.
U. R.S.S. 5 p. 3. Canada 5 p. 4. 
Mexic 3 p. în semifinale — se 
vor disputa marți — partidele: 
România — S.U.A. si Iugosla
via — U.R.S.S. Miercuri. învin
gătoarele vor lupta pentru 
locurile 1—2. iar învinsele pen
tru locurile 3—4.

Pentru astăzi sînt programate 
semifinalele fetelor : România 
— S.U.A. sl U.R.S.S. — R. r. 
Chineză. Marti vor avea loc fi
nala ..mare" și finala ..mică". 
Toate jocurile semifinalelor și 
finalelor vor avea loc la Pala
tul sporturilor si culturii.

Rezultatele de ieri (au evolu
at doar formații masculine) :

ROMANIA — BRAZILIA 109 
—99 (54—44). Reprezentativa tă. 
rii noastre a luptat cum nu am 
văzut-o niciodată pentru a ob
ține cea mal bună performantă 
din istoria baschetului româ
nesc : clasarea între primele 
patru echipe ale unei competiții 
de talie mondială, cum este U- 
niversiada. Sportivii români au 
avut foarte dificila misiune de 
a învinge la cel puțin 9 puncte 
redutabila echipă a Braziliei si 
pentru a obține, astfel cosave- 
rai direct superior acestui team 
si asupra selecționatei Cubei. 
După o întrecere aprigă. în ca
ne scorul a avut evoluții dra
matice, lotul român a izbutit ! 
România a condus cu 64—46 și 
68—56. dar partenerii de între
cere au recuperat si au ajuns 
să refacă diferența pînă la un 
punct (81—80). în final, un e- 
fort suprem al echipei române, 
din rîndul căreia s-au detașat 
Cernat, Niculescu, Uglai și
Opșitaru. a readus diferența
necesară promovării în semifi
nale. performantă pentru care 
toți jucătorii și antrenorii 
(H. Tursugian si Gh. 
merită 
Cernat 
ru 16.
V. Ion _______ _____
mitru 1, Căpușan 2 (a mai ju
cat Rădulescu) pentru România, 
respectiv Rodriguez 20. Guima- 
raez 17. Malvezi 17. Erneste 13, 
Bernado 10. Andrade 10. Lage 
3. Marin 3. Guerra 6. Compe
tent și autoritar arbitrajul pres
tat de N. Zanolin (Canada) si 
D. Weidingcr (Ungaria).

U.R.S.S. — CANADA 77—73 
(37—28). Un meci palpitant, cu 
captivante răsturnări de scor, 
cu un final în care s-a luptat

lor 
Marcu) 

felicitări. Au înscris : 
38, Niculescu 25, Opșita- 
Uglai 13. Ermurache 4, 
8. Fiutufas 2. Gh. Du-

pînă la epuizare 
pentru punctele 
necesare calificării 
în semifinale. Este 
drept, echipa so
vietică a condus 
pînă spre mijlocul 
reprizei 
dar era 
că soarta 
va fi decisă în fi
nal. Așa s-a și pe
trecut și, după ce 
s-a înregistrat de 
mai multe ori al
ternanță la condu
cere, formația
U.R.S.S. a reușit 
nu numai să învin
gă, ci și să obțină 
locul 2 in serie, 
datorită faptului că 
a cîștigat cu o dife
rență de 4 puncte. 
La coșaveraj direct, 
U.R.S.S. — Cana
da 0,989 — 0,988 
— deci o diferență 
miimi favorabilă 
sovietici! Au înscris : Iovaisko 
28, Deriughin 10, Enden 11, Ka
pustin 8, Belostenîi 8, Valters
4, Tkacenko 4, Sereveria 2, Gri-
șaev 2 —pentru învingători,
respectiv Granger 16, Kelsey 
14, Flario 8. Kazanowski 4, 
Triano 15, Wennington 2, Hun- 
der 14. Au arbitrat foarte bine 
G. Chiraleu (România) și D. 
Naylor (Anglia).

IUGOSLAVIA — CUBA 
83—76 (52—33). Un meci ce se 
anunța echilibrat a fost cîști
gat lejer de 
goslavi. care 
superioritate 
arată scorul 
Radovici 19, 
povici 4, Savovici 6, Brodnici 4, 
Vucevici 21, Vucunevici 10. Si
nara 12, pentru învingători, res
pectiv Salomare 9, Delisle 2, 
Rodriguez 7, Cumba 12, Pas
cual 31, Ramirez 4, Rayes 3, 
Santiesteba 4, Spencer 
condus bine L. Wirtz 
și B. Durandi (Italia).

S.U.A. — MEXIC
(56—32). Sportivii americani 
au învins la un scor conclu
dent, datorită nu numai exce
lentei pregătiri și finalizări a 
atacurilor, ci — putem spune 
în primul rînd — manierei în 
care au pregătit acțiunile ofen
sive. Adică, ei au făcut un 
presing permanent, grație că
ruia au interceptat multe mingi 
sau i-au împiedicat pe adver
sari să-și facă jocul în voie. 
Au înscris : Bagley 11, Boyle
5, Carter 9, Daniels 3, Hinson 
4, Johnstone 4, Lowe 7, McGee 
11, Pinone 16, Roberts 8. Smith 
8, Solomon 2 pentru învingă
tori, respectiv Guillen 2, Vala
dez 2, Dennis 12, Macias 7, 
Meza 8, Villegas 7, Alcala 10, 
Holguin 4, Bernal 6. Au arbi
trat bine L. Rodriguez (Cuba) 
și M. Huhtamaki (Finlanda).

Rezultate : grupa 1—8, seria

secunde, 
evident 
partidei A>r
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O spectaculoasă fazi din pasionantul meci 
U.R.S.S. — Canada

de numai 3 
sportivilor

baschetbaliștii iu- 
au manifestat o 
mai netă decît o 
final. Au înscris:

Petrovici 7, Po-

4. Au
(S.U.A.)

88—58

SUPERBII... NEFAVORITI
(Urmare din pag. I,

vrem să scriem acum. Ci despre unii! dintre sportivii soco
tiți înainte de întreceri în „planurile doi“ ale competiției. 
Sportivi fără renume, unii chiar fără un... nume apreciat în 
lumea stadioanelor, dar care în concursurile din prima săip- 
tămînă a Universiadei au uimit și uluit tehnicienii șl specta
torii prin adevărate „explozii valorice", cu atît mai specta
culoase cu cit erau prea puțin sau uneori chiar deloc aștep
tate. Luptătorii campioni Nicolae Zamfir și Iile Matei, gim
nastul Emilian Nicula, atleții medaliați Doina Melinte 
(„aur" Ia 800 m și „argint" la 1500 m), Pal Palfy („argint" la 
110 m garduri), Gyorgy Marko („argint" la 10 000 m), splen
dida noastră echipă feminină de floretă — Viorica Țurcan, 
Marcela Moldovan, Aurora Dan, Elisabeta Guzganu și Csila 
Ruparcsics —, sărit oarea de la trambulină Ruxandra Ho- 
ciotă și alții ne-au făcut cîteva demonstrații care merită din 
plin să fie subliniate pentru semnificația lor.

1) Mari și îmbucurătoare sînt resursele tineretului român 
in planul sportiv ! 2) Bine orientată și științifică este pre
gătirea sportivă a tineretului nostru, o pregătire care nu se 
mărginește să cultive vîrfuri „de seră", ci iși lărgește ne
contenit aria de investigație și de cuprindere in marea masă 
a băieților și fetelor din țara noastră, acționind în profun
zime, prin toate mijloacele și in primul rînd prin „Daciadă" 
3) Succesele, reușitele unui număr cit mai mare de sportivi 
români la această Universiadă, între care destui... nefavo- 
riți (pe hirtie, înaintea întrecerilor) sint evident o expresie 
o grijii părintești a partidului pentru tineretul studențesc, 
pentru Întregul tineret român, după cum sînt și o convin
gătoare confirmare a justeții politicii partidului nostru 
în sport.

Nu încape nici o îndoială — și Universiada este o stră
lucită demonstrație vie — că frontul sportului românesc 
înaintează cu pași mari, cu pași siguri, .pe calea permanen
tei sale afirmări în lume, ridicând mereu mai sus catargul 
patriei noastre iubite !

IN FINALA PROBEI DE PLATFORMĂ!

A: România — Brazilia 109—99 
(54—44), Iugoslavia — Cuba 
83—76 (52—33) ; seria B :
U.R.S.S. — Canada 77—73 
(37—28), S.U.A. — Mexic 
88—58 (56—32) ; grupa 9—16 :
Anglia — Coasta de Fildeș 
68—62 (34—28), Finlanda —
R.P. Chineză 75—70 (37—40),
Japonia — Coreea de Sud 77—89 
(33—38), Polonia — Turcia
59—70 (18—28) ; grupa 17—23j 
Olanda — Belgia
(42—32), Somalia —
71—94 (34—46), Grecia — Liban 
98—70 (41—32) ; grupa 
Libia — Irak 74—127 
Senegal — Iordania 
(51—23).

Dumitru STANCULESCU 
Paul 1OVAN

72—59 
Congo

24—29 :
(37—6S),

113—ei

La ora cînd ultimele raze ale 
soarelui aureau apa de cleștar 
a bazinului de sărituri de la 
Ștrandul tineretului, fetele iși 
încheiau disputele. Ultima pro
bă rezervată lor, cea de plat
formă, oferind, ca și în -preli
minariile de simbătă, prilejul 
unul veritabil recital pentru 
studenta chineză Chen Xiaoxia, 
campioană mondială universita
ră în Mexic și cîștigătoare re
centă a Cupei Mondiale. Ea a 
evoluat de o manieră entuzias- 
mantă. execuțiile ei avînd, a- 
proape fără excepție, precizie 
milimetrică. Acest fapt a de
terminat brigada de arbitri să-i 
acorde cele mal mari note din 
concurs, iar pentru un salt șl 
jumătate înainte cu un șurub 
și salt și jumătate înapoi cu 
dublu șurub șl jumătate pe ta
bela electronică au apărut 4 
note de 10, singurele acordate 
în cele șase zile de întreceri ! 
Chen Xiaoxia s-a desprins încă 
din start și a condus autoritar 
la diferențe apreciabile grupul 
principalelor contracandidate la 
medalia de aur : Elena Matu
șenco (U.R.S.S.), Li Yihua (R. P. 
Chineză), Liana Totodze 
(U.R.S.S.), Megan Neyer, Deb
bie Rush (S.U.A.).

In această situație, lupta pen
tru celelalte două locuri de pe 
podium a devenit mai strînsă, 
fiecare sportivă căutînd să rea
lizeze un punctaj cit mai bun. 
Elena Matușenco părea, la un 
moment dat, a avea cîștig da 
cauză în disputa pentru „ar
gint". Ea se afla pe poziția se
cundă după primele 5 serii de 
sărituri, pe locul 3 ureînd, pe

rînd, Li Yihua și Debbie Rush. 
Elena Matușenco cedează. însă 
după seria a V-a, locul ocupat, 
în favoarea sportivei Li Yihua, 
aceasta din urmă avînd sărituri 
cu un coeficient de dificultate 
mai mare (și cea mai mare me
die din concurs : 19,2), pe care 
le-a executat foarte bine. în 
timp ce Chen Xiaoxia acumula 
la ultima sa săritură media 
80,64 — cea mai mare din com
petiție — iar Debbie Rush ceda 
pasul, campioana de la trambu
lină, Li Yhua execută- un dublu 
salt și jumătate înapoi echer, 
primește 54,43 p, punctaj care, 
în cele din urmă, este suficient 
pentru a cuceri medalia de ar
gint cu un avantaj de 9 sutimii 

în contextul acestei partici
pări deosebit de valoroase, re
prezentanta noastră Felicia 
Cirstea a avut o comportare o- 
norabilă, ea situîndu-se perma
nent în fruntea celui de al doi
lea grup valoric al concurente
lor, demonstrînd frumoase po
sibilități de creștere, de ridica
re a nivelului 
Felicia Cirstea a 
vanseze sportive 
tate cu rezultate 
pe plan internațional.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Chen Xiaoxia (R.P. Chineză) 
471,72 p, 2. Li Yihua (R.P. ChL- 
neză) 421,32 p, 3. Elena Matușen- 
ko (U.R.S.S.) 421,23 p, 4. Liana 
Totadze (U.R.S.S.) 411,27 p. 5. 
Debbie Rush (S.U.A.) 398,49 p, 
6. Megan Neyer (S.U.A.) 396,03 
p, 7. Felicia Cirstea (România) 
381,00 p.

țmanuel FÂNTANEANU 
Modesto FERRARINI

competițional. 
reușit să de- 
talentate. co- 

mult mai bune

în satul Universiadei

a-

.. .Nu ne-a spus-o 
nici medaliata cu ar
gint, nici antrenorul 
Ion Moroiu. Am 
flat-o de la un spe
cialist al alergărilor, 
de la Nicolae Mărășes- 
cu. Ei bine. Anișoara 
Cușmir a avut o sări
tură de 6.99 ! Numai 
că „bătaia" a făcut-o
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voleibaliștii. care 
intilnit din nou în 
cu Oros. Tutovan, 
Dumănoiu, Chifu 

lotul ..mare"), a-

si
s-au 
sală
Pop, 
(din _ 
iutoare în antrenament 
si exemple mobiliza
toare de dragoste fată 
de volei. de culorile 
naționale, pe care si cei 
amintiți, si Marius Că-
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PENTRU SPORTUL 
Vă doresc tuturor multă fericire

JILL STERKEL

înainte de prag. .. 
Ieri., în fata lui U 18. 
am stat de vorbă în
delung cu fata aceasta 
sfioasă, care nu a îm
plinit nici măcar 20 de 
ani. deși numele său 
este. de acum al 
anei mari specialiste la 
lungime. „Am dorit, 
am visat ziua de sîm- 
bătă ea ne o zi de 
triumf. De Ia vis ia 
realitate nu a fost de- 
cit un drum de... două 
sărituri. Poate că lip
sa de experiență de 
concurs și-a spus cu- 
vintul (nu am partici
pat in acest an decît 
la o singură întrecere 
..tare"). Oricum, a te 
învinge insăsi campi
oana olimpică nu e 
ceva de rușine. Nici 
pentru mine, nici pen
tru Văii". 
Anisoarei. 
nostru 
spre 
curs de miercuri, de la 
Budapesta, cel dinții 
orilei de revanșă si
de record.

Vine de la 
ment Florența 
„Totul a fost

Si gîndul 
si gîndul 

zboară deja 
importantul con-

antrcna- 
Mihai: 

în regu
lă. Mai important e 
insă după-amiază". Tot 
de la antrenament, dar 
de la .,23 August1*, vin

ta-Chițiga, și Dan 
Gîrleanu. si Sorin Ma- 
cavei, si Petre Ionescu. 
toți ceilalți, le apără, 
fiecare la timpul. la 
momentul potrivit. Du
pă ..repetiție", lotul si 
antrenorii Nicolae So- 
tir si Stelian Tudor, 
nlus doctorul Petre 
Bendiu s-au oprit la 
Centrul de medicină 
sportivă, unde cuvin
tele de îmbărbătare ale 
medicului Virgil Ignat 
au avut greutatea omu
lui ce a lucrat la lo
turi ani si ani. Discu
tăm. cu totii despre 
senzațiile zilei prece
dente (de simbătă). A- 
dică despre polo si scri
mă. Un singur reeret 
la ordinea zilei : păța
nia baschetbaliștilor.

„Să mai avem răbda
re!", exclamă Leonida 
Caraiosifoglu. antreno
rul mărșăluitorilor, de 
la care aflăm că pen
tru medalia de bronz 
un student din Pitești, 
pe nume Pescaru, a par
curs în lunile premer
gătoare ale anului 8 000 
de kilometri...

Tocmai iese de la 
cantină Jill Sterkel. 
Studenta din Austin fa
ce înot cam de cînd se 
știe — mai precis de la 
4 ani, acum avînd 20 
—. una din cele mai 
plăcute momente din tot 
acest timp fiind cunoș
tința cu Carmen Bu- 
naciu : ..O mare spor
tivă si un om ales. A- 
propo de oameni : aici, 
la București, am intîl- 
nit la tot pasul an zim- 
bet pe buze si o pri
vire deschisă. Univer
siada si România mă 
fac să cred si mai mult 
în oameni. în posibili
tatea de a iubi si a fi 
iubit. Aș vrea să 
Marea 
chiul 
dar și 
cialist 
nă“.

Jill nu 
nără care 
pe viu. cit mai multe 
despre tara noastră. Nu
mai in ultimele zile, 
spre pildă au făcut Tu
rul Bucurestiului. au
intrat în muzee, au
mers la Grădina Zoolo
gică zeci si zeci de
oaspeți din Mexic. Nor
vegia. Anglia. Grecia. 
Canada. U.R.S.S.. Chi
na. Porto Rico Benin. 
Franța—

văd
Neagră, cu o- 

sentimcntului, 
viitorului spe- 
fauna mari-

al 
in

e singura tî- 
vrea să afle.

Geo RAEȚCHI

Ou. Tcu. VoUh. «Am

/mxat*

Vladimir Tkacenko, cel 
mai inalt sportiv al 

Universiadei : 2,20 m

Nu voi uita niciodată 
România, unde am lătut 
recordul Jocurilor Uni
versitare. Voi păstra cea 
mai frumoasă amintire.

SAID AOUITA



------------------ TRICOLORI!
In această importantă confruntare atletică 

internațională sportivii noștri au avut, în ge
neral, o evoluție mulțumitoare. Ei au realizat 
2 noi recorduri naționale : 13,73 Pal Palffy la 
110 m garduri și 6033 p Corina Ții rea la 
heptatlon și au urcat de 15 ori pe podiumul 
de onoare :

MEDALII DE AUR

Florența Crăciunescu - disc
Doina Melinte — 800 m

MEDALII DE ARGINT

Gyorgy Marko - 10 000 m
Doina Melinte — 1 500 m

Corina Țifrea 
Liodor Pescaru 
Ion Zamfirache 
Mariana lonescu 
Vali lonescu 
Tudorița Moruțan 
Gheorghe Buruiană 
Steluța Vintilă, 
Stela Manea, 
Iboia Korodi
Elena Tăriță 
Maria Radu

15 MEDALII-------------
Pal Palffy - 110 mg
Anișoara Cușmir — lungime

MEDALII DE BRONZ

- 4X400 m
- 3 000 m

747 DE ATLEȚI DIN 59 DE ȚĂRI, 
INTR-UN FINIȘ DE NEUITAT!

(Urmare din pag. 1)

frumusețea incomparabilă _ a 
întrecerilor de atletism, străda
niile sportivilor în această lup
tă cu ruleta si cronometrul. 
dar mai presus de toate. cu 
ei înșiși de a se autodepăsi si 
de a realiza cifre dintre cele 
mai bune.

Din acest punct de vedere, 
al cifremr. atletismul are. în 
lumea sportului, un mare a- 
vantai ; acela al universalită
ții. precum sînt notațiile mu
zicale și diferitele formule ale 
științelor exacte care se citesc 
la fel si. mai ales, sînt înțe
lese la fel. oriunde în lume. 
De aceea, să lăsăm cifrele să 
vorbească.. . ® Această a XI- 
a ediție a Universiadei a pri- 
leiuit. între altele. corecta
rea a 17 recorduri mondiale u- 
niversitare. la 16 probe. 9 mas
culine și 7 feminine, ca și sta
bilirea primelor 5 recorduri ale 
competiției, la probele nou in
troduse. acum. la București. 
Aceasta înseamnă că la aproa
pe jumătate dintre probele fi
gurină Pe prosramul Întrece
rilor (doar cursa de 50 km 
mars lipsește pentru a fi toa
te probele olimpice !) au fost 
realizate recorduri.

Iată-le : FEMEI : 1 500 m — 
4:05.35 Gabriela Dorio (Italia). 
400 mg — 56.24 si 55.52 Ana 
Kosteskaia (U.R.S.S.). hepta
tlon — 6198 p Malgorzata Gu- 
zowska (Polonia), disc — 67.48 
m Florența Crăciunescu (Ro
mânia). Înălțime — 1.94 m 
Ludmila Andonova (Bulgaria) 

PER ASPERA AD ASTRA
S-a încheiat atletismul— Cînd reflectoarele s-au stins, 

o undă de tristețe nostalgică ne-a cuprins pe toți. 
Parcă ceva din inimă s-a rupt, parcă ne-a plecat in 

depărtări copilul cel drag. Din totdeauna, cînd el părăsește 
arena polisportivă, în urmă-i rămîne un gol de necuprins.

Sportul sporturilor este Iubit pretutindeni, de toți. Admi
ratori al Iul Pele sau Eddy Merckx, ai lui Stenmark sau 
Borg, al Nadiei sau ai lui llie Năstase vin în tribunele atle
tismului cu bucuria reîntoarcerii la casa părintească, la 
alma mater. Așa a fost, așa este, așa va fi. Pentru că atle
tismul este aducerea în scenă a celui mai simplu și mai fi
resc gest uman.

Atletismul pare simplu. Și este, atunci cînd copiii vin în 
împărăția sa. H H fortifică pe toți, lăsîndu-le apoi ușile 
larg deschise spre lumea fotbalului, spre mirajul înfruntării 
pe șosele, spre courts-urile sportului altădată alb, spre tot 
ce poate aduce „gloria mundi". Pe unii, Insă, îi oprește șl-l 
îndeamnă să urce spre stele. Atunci, atletismul nu mai este 
simplu. Devine un drum greu, de trudă titanică, cotidiană. 
Ca să arunci discul dincolo de 65 de metri, ca să sari la 
hălțime peste 2,25 m, ca să alergi „suta" sub 10 secunde, 
□șa cum numai Leonard și Hines au făcut-o, ca să cobori 
sub 3:35 la 1 500 m trebuie să muncești ca la galere, să 
relei dimineața, la prinz șt seara un exercițiu chinuitor, să 
deslușești taine în care se ascund miimi de secundă șl mi
limetri, să poți derula in minte filmul unei alergări — de la 
start pină la sosire — cu un ritm tot mai accelerat. Fiecare 
performanță, aplaudată pe „23 August"-ul Universiadei sau 
aiurea, In lume, înseamnă un Imens efort fizic și intelectual, 
o operă desăvîrșită In chinuitoarele temeri ale creației.

Cui prodest ? Omului, desigur. Mai Intîi, pentru că-șl 
înalță valoarea dărîmînd bariere, schimbînd mereu hotarele 
perfecțiunii, «rrcînd necontenit spre stele. Apoi, pentru că 
învață să focă toate acestea. învață, încă de la vîrsta cînd 
n-a făcut Impactul cu pragul de sus, că orice Izbîndă incor
porează un imens cuantum de efort, o participare totală, 
sacrificii chiar. Și viața, aspră, adeseori nemiloasă, îl gă
sește pregătit s-o înfrunte. Este, poate, cel mai mare cîștig 
pe care atletismul II aduce omului.

S-a încheiat atletismul— S-au stins luminile— Am rămas însă 
noi, mal puternici, mai încrezători, mai dornici să revenim 
In arena cutezătorilor Iul. să învățăm de la el cite ceva fo
lositor vieții. El este peren, tocmai pentru că aduce în arenă 
cel mal simplu șl mai firesc gest uman.

Hristache NAUM

si Tamara Bîkova (U.R.S.S.) e- 
galat. 1.96 m Sara Simeoni (I- 
talia), 3 000 m — 8:53,73 Bre
da Pergar (Iugoslavia), 4x400 m 
— 3:26.25 echipa U.R.S.S.

BĂRBAȚI : 1 500 m — 3:38.43

Steluța Vintilă ți Stela Manea primul schimb al țtafetei de 
4X400 m

Said Aouita (Maroc). 3 000 m 
obst. — 8:21.36 John Gregorek 
(S.U.A.), 20 km mars — lh26: 
47,0 Maurizio Damilano (Italia), 
prăjină — 5,60 Thierry Vigne- 
ron (Franța), 5,65 m Philippe 
Houvion (Franța). 5.70 m Vla
dimir Poliakov (U.R.S.S.) și 
5,75 m Konstantin Volkov 
(U.R.S.S.). disc — 65.90 m Ar
min Lemme (R. D. Germană),

— heptatlon
— 20 km marș
— disc
— disc
— lungime
— 800 m
— maraton

ciocan — 76,06 m, 76,14 m, 77,12 
m si 77.74 m Klaus Pioghaus 
(R. F. Germania), triplusalt — 
17,32 m Zhou Zhenxian (R. P. 
Chineză), suliță — 89,52 m Dai- 
nis Kuula (U.R.S.S.). maraton —

2h 22:14,0 Ivan Kovalcik 
(U.R.S.S.).

O Au obtinut victorii atleti 
si atlete din 12 țări — de pe 
4 continente : S.U.A. si U.R.S.S.
— cite 11 titluri. R.D. Germană
— 4. Italia — 3. România si 
Marea Britanie — cite 2. R.P. 
Chineză. R.F. Germania. Iu
goslavia. Maroc, Polonia. Un
garia — cite 1.

„VICTORIE MARE", 
CU RECORD PERSONAL

Indiscutabil, băcăuanca Doina 
Melinte și-a făcut ieri, la ora 
19, cursa vieții sale, în finala 
probei de 800 m. Nu numai 
faptul că a cîștigat această 
probă ni se pare deosebit, ci și 
maniera netă, fără replică în 
care a obținut victoria în fața 
Gabrielei Dorio — campioana de 
la 1500 m, de acum cîteva zile, 
una dintre cele mai valoroase 
semifondiste ale lumii. La ju
mătatea distanței, cînd crono
metrul Omega, de la linia de 
sosire, s-a oprit pentru cîteva 
zecimi de secundă la 58,85, în 
fruntea grupului de alergătoare 
se afla Dorio. Alergarea ușoară 
și eficace, dublată, desigur, de 
valoarea recunoscută a atletei 
italience o indicau, în aceste 
clipe, ca principală candidată 
la titlu, iar confrații italieni, 
prezenți la masa presei, se și 
aflau cu receptorul gata pregă
tit pentru a comunica ta Pe
ninsulă noul succes al compa
trioatei lor.

în imediata apropiere a Ga
brielei, la 400 m, era Doina 
noastră și undeva, mal în spa
te, Tudorița Moruțan. La ju
mătatea ultimei turnante Doina 
a sprintat sec. a trecut ca o 
vijelie pe lîngă Dorio, a ieșit 
cu avantaj în linia dreaptă și 
s-a dus hotărîtă spre linia de 
sosire, spre victorie. Pe ultimii 
metri ea nu numai că a rezis
tat atacului Gabrielei Dorio, 
dar s-a și distanțat.

Pe ultima parte a distanței, 
Tudorița Moruțan și-a făcut a- 
pariția, arătîndu-șl intenția de 
a candida la o medalie, pe care, 
spre meritul ei, a și obținut-o, 
rezistînd cu brio finișului se- 
mlfondistei sovietice Rușaeva.

Reamintim că Doina Beșliu- 
Melinte (descoperită de antre
norul Ion Dima, la Bistrița) 
este pregătită de antrenorul Ni- 
colae Mărășescu, iar Tudorița 
Nedelea-Moruțan II are ca în
drumător pe antrenorul Silviu

Finișul ca la „sută" in cursa de 800 m, cu Andreas Hauck (R.D.G.)

Dumitrescu. Timpul realizat de 
Doina — 1:57,81 — constituie 
cea mai bună performanță a 
ei și se situează la numai 21 
de sutimi de secundă de re
cordul mondial universitar al 
Totkăi Petrova (Bulgaria). De 
asemenea, și în cazul Tudoriței, 
performanța de 1:59,30 consti
tuie recordul său personal.

REZULTATE : 1. Doina Melinte 
(România) 1:57,81 — campioana
mondială universitară *81, 2. Ga
briela Dorio (Italia) 1:58.99. 3.
Tudorița Moruțan (România) 
1:59.30, 4. Nina Rusaeva (U.R.S.S.) 
1:59,31, 5. Leann Warren (S.U.A.) 
1:59.72, 4. Liudmila Asikina
(U.R.S.S.) 23)1.13, 7. Robin
Campbell (S.U.A.) 2:01,44. 8. Che
rry Hanson (Marea Britanie) 
2:02,83.

O „CARTE DE VIZITĂ" 
ONORATA...

La a treia participare Ia Jo
curile Mondiale Universitare, 
Sara Simeoni, campioană olim
pică și recordmană mondială Ia 
săritura în înălțime, a mai a- 
dăugat Încă un succes străluci
tei sale cariere sportive. Rea
mintim că în urmă cu 4 ani 
la Universiada de la Sofia ea 
a cîștigat titlul mondial, dar 
acum doi ani, la Ciudad de Me
xico, n-a reușit decît locul trei.

De data aceasta. Sara Simeoni 
și-a luat o frumoasă revanșă, 
dar numai după multe emoții 
Cele mai mari, așa cum ne-a 

Campionul olimpic, sovieticul Dainis Kuula nu s-a dezmințit...

declarat cu cîteva zile mai îna
inte, erau datorate faptului că 
fiind accidentată o bună parte 
a sezonului nu s-a prea simțit 
In formă. Dar, lată că pentru 
o atletă de valoarea Sarel, cu 
experiența ei extraordinară, a... 
intra în formă, aici, la Bucu
rești, pentru un mare concurs, 
n-a fost o problemă chiar atît 
de grea.

Simeoni a trecut din prima 
încercare la 1,80 m, 1,84 m, 
1,88 m, 1,94 m șl 1,96 m, doar 
la 1,91 m flindu-i necesare do
uă tentative, în timp ce, spre 
exemplu, campioana de la Me
xico, Andrea Matay a ieșit din 
concurs la 1,88 m. In schimb, 

o evoluție remarcabilă au avut 
sovietica Tamara Bîkova și 
foarte tînăra săritoare bulgară 
Ludmila Andonova, ambele tre- 
cînd peste ștacheta înălțată la
l, 94 m, performanță egală, pre
cum ați remarcat, vechiului re
cord al competiției.

REZULTATE : 1. Sara Simeoni 
(Italia) 1,96 m — campioană 
mondială universitară *81, record 
al J.M.U., 2. Ludmila Andonova 
(Bulgaria) 1,94 m, 3. Tamara Bî
kova (U.R.S.S.) 1,94 m. 4—5.
Zheng Tazhen (R. P. Chineză) si 
Elena Popkova (U.R.S.S.) 1,91 m. 
6. Donatella Bulfoni (Italia) 1,91
m, 7. Niculina Vasile (România) 
1,88 m, 8—9. Andrea Matay (Un
garia) și Susane Helm (R. D 
Germană) 1,88 m.

SEMIFONDUL CA... SPRINTUL!

O probă-spectacol, această 
finală în proba masculină de 
800 m, în care rezultatul a con
tat doar in prea mică măsură, 
ca să nu spunem mai mult !... 
întrecerea a fost aprigă, aler
gătorii, cei 8, concurînd gru
pați, suspeetîndu-se reciproc și 
căutînd poziția cea mai a- 
vantajoasă pentru momentul 
sprintului final. Privirile îl 
căutau în aceste momente pe 
marocanul Aouita, surprinzăto
rul ciștigător de la 1500 m. al 
cărui finiș făcuse, pur și sim
plu, vid printre finaliști și de 
la care, și acum, se aștepta un 
sprint final în maniera lui Su- 
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REZULT 
Hauck II 
— câmpie 
•81, 2. Soți 
1:50,20. 
(U.R.S.S.) 
Whlto (S 
Brahimia 
colae One
7. Said Ao
8. Mihai 
1:52,55.

w

sanj, Elliott ori a mai noilor 
Ovett și Coe.

în morișca ultimei turnante, 
cînd liderii s-au schimbat me
reu, în frunte a apărut însă un 
alergător cu un tricou bleu. El 
a rezistat „coaielor" pe care 
și le împart adversarii, a ieșit 
primul și încă cu un avantaj 
de vreo 2 metri, care părea ho- 
tărîtor pentru soarta medaliei 
de aur. Este alergătorul grec 
Moutsanas, pentru încuraja
rea căruia grupul de sportivi 
greci din preajmă, strigă și a- 
runcă spre cer bluze de trening 
și sacoșe. Dar sărmanul Soti- 
rios, pentru care linia de sosire 
în loc să se apropie părea că
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SUFLETUL ATLETISMULUI
seară s-a tras cortina peste arena multi
coloră a atletismului, o arenă vie, cate 
i-ar fi atras, desigur, pe impresioniștii se

colului trecut, cu culorile ei mai vii decît bu
levardele Parisului.

Aseară ne-am despărțit de Sara Simeoni, de 
Volkov, de nenumărații alergători ieșiți din co
liba unchiului Tom și, în primul rind, de Flo
rența Crăciunescu, de Doina Melinte, care în
tăresc ideea că în atletismul nostru continuă să 
domine matriarhatul.

A fost o zi foarte frumoasă aceasta, ultima. 
A fost ziua ștafetelor, aceste curse frenetice în 
care fitilul se aprinde la start, ca să ardă ame
nințător spre potoul care declanșează explozia.

A fost ziua Sarei, care a venit la București 
ca să arate tuturor că poți dori la fel de mult 
un titlu mondial universitar deși îl ai pe cel 
olimpic... Această Sara Simeoni, care a continuat 
jocul pînă la ultima săritură, a vrut să-l dăru
iască Bucureștiului un 2,00, în amintirea Iolan- 
dei Balaș, și a rămas nemișcată, timp de cîteva 
secunde, ca pe o saltea marină, invitație la u- 
mor și bună dispoziție, făcind cu ochiul arbitri
lor, în joaca ei de copil îmbufnat, poate, la 
gîndul că aceasta este, totuși, ultima ei Uni
versiadă...

A fost și ziua maratonului, cea mai... moder
nă cursă atletică, o cursă care încearcă să a- 
jute omul secolului XX să regăsească ritmul 
alergării ' neparoxistice, după ce graba acestui 
sfirșit de mileniu caută mereu alte și alte pro
pulsoare.

A fost ziua Doinei Melinte, care a alergat și 
pentru Natalia Mărășescu, și pentru Ileana Si- 
lai, izbutind ceea ce marile ei predecesoare nu 
reușeau să facă intr-un concurs mare, adică să 
rupă imaginarul fir de sosire, cu un nou record 
personal.

Ajungtnd aici, să recunoaștem că alergarea ră
mîne regina atletismului. Marii atleți ai lumii 
sînt, înainte de toate, alergători. Din alergare 
s-au născut nu numai Owens și Moina. Aler
garea înseamnă Brumei, înseamnă Beamon, în
seamnă și Volkov, chiar dacă prăjina încearcă 
să-i frîngă ritmul, iritată parcă de faptul că 
ea, alergarea, rămîne principiul atletismului.

Spectacolul alergării se ridică deasupra tutu
ror celorlalte probe. Pentru că alergarea e me
reu la rampă. Ea nu poate scăpa privirilor. O 
ai mereu în față, „bătălie în marș", ardentă, 
schimbătoare de la o secundă la alta, imprevi
zibilă, ca în acest memorabil final de cursă la

singura care îl luase „plasa" 
citeva tururi. Atunci cînd clo
potul a vestit intrarea în ulti
mul tur Iiinîh avea în frunte 
un avans de peste 50 de metri 
față de Maria Radu, care la 
rindu-i avea și ea peste 20 de 
metri față de iugoslava Breda

3 000, cu o învingătoare ca și sigură prăbușită 
pe ultimii metri, căutînd cu disperare zidul de 
sosire intr-un bazin fără apă.

Alergarea și coroana ei, sprintul, sînt marele 
show al atletismului.

Am stat cîteva minute, în tribună, lingă Moina. 
Părea în transă. Gîndurile noastre s-au întîl- 
nit: „Privindu-i pe sprinteri, ai impresia că n-o 
să îmbătrînească niciodată, pentru că nimic nu 
se schimbă între pocnetul pistolului și momen
tul în care pieptul se proiectează pentru smul
gerea sutimii victorioase. îmi pare bine că nu 
am acasă filme de pe vremea cînd alergam. 
Prefer să *văd» filmul pe care mi-1 repovestesc 
prietenii, un film fără peliculă. îmi pare bine 
că un clujean, Palffi, se anunță un mare sprin
ter pe 110, deși aș fi tare fericit să vină odată 
și „suta", care e cea mai curată probă atle
tică".

„Ce s-a schimbat în atletism «Module» 7"
„Din fericire, cei care vin la atletism par 

înaripați de flacăra olimpică. Atletismul nu 
poartă, din fericire, povara «modernismelor» 
care afectează sufletul altor sporturi. E adevă
rat, pista sprinterilor de astăzi e ca-n palmă 
și te invită la zbor... E adevărat, cele cinci* cuie 
din talpa atletului Moina erau un fel de frîne 
pe lingă cuișoarele atleților de astăzi... Dar 
atletismul, cel mai drept dintre sporturi, a știut 
parcă să compenseze aceste plusuri, autohan- 
dicapîndu-se cu cronometrajul electronic, care — 
gest frumos, de fair-play — a luat cu o mînă 
ceea ce a dat cu cealaltă".

Alergarea, principiu al atletismului. Sosesc ma- 
ratoniștii... Nu-i cunoaște nimeni. Nici crainicul, 
care mai mult deduce, după ultimele relatări 
prin radio, li așteaptă saltele pneumatice, echipe 
sanitare, pături... Stadionul aplaudă. Cîștigă a- 
lergătorul sovietic Kovalciuc. Se înclină, ime
diat după potou, în pragul leșinului. Dar se 
ridică imediat. Refuză pătura care vrea să-i 
apere caloriile rămase. Sosește alergătorul ame
rican Wills. înalt. Pasul lung. Nu refuză pătura. 
E epuizat. Se plimbă îndelung pe gazon, susți
nut de un bărbat, ca în curtea unui spital. So
sește și Gheorghe Buruiană. Se uită amenință
tor la omul cu pătura. Apoi are un moment de 
ezitare. Omul cu pătura simte. Dar Buruiană, 
văzîndu-l, fuge de el și pornește în alergare, 
salutînd peluza care îl aplaudă.

„Globul va trăi atîta timp cît atleții își vor 
bate recordurile". Am și uitat cine a spus asta...

loan CHIRILĂ

peste 86 m (86,06 m). In finală, 
încă o „nereușită" și în a cin- 
cea încercare, sulița lui părea 
că nu-și mai oprește zborul. A 
atins verdele gazonului la 89,52 
m, performantă care reprezintă 
un nou record al competiției. 
Am văzut, totodată, cea mai

Cele 4 componente ale echipei S.U.A., campioană la 4X100 m, 
intr-o simbolică strîngere de mină

Pergar. Aceasta din urmă 
a început însă să revină, obser- 
vind că Radu încetinise vizibil 
ritmul de alergare. Și a ajun
s-o pe atleta noastră chiar mai 
înainte de a se fi atacat ulti
ma turnantă, avînd — în acest 

'"Moment — asigurată medalia 
de argint, căci distanța față de 
lideră era încă foarte mare. 
Dar iată că alergătoarea sovie
tică abia de mai poate înainta ! 
Ea începe să se clatine, im- 
pleticindu-se. Pergar sesi
zează situația, apasă pe acce
lerator pînă la fund. își sporeș
te atacul și trece în trombă pe 
lingă Ilinih, care abia de mai 
poate trece linia de sosire, 
prăbușindu-se epuizată

REZULTATE : 1. Breda Pergar 
(Iugoslavia) 8:53,78 — campioană 
mondială universitară *81, record 
al J.M.U., 2. Valentina ninth 
(U.R.S.S.) 8:54,23, 3. Maria Radu 
(România) 8:58,58. 4. Wendy
Smith (Marea Britanle) 8:59,13, 5. 
Joan Hansen (S.U.A.) 9:08,22, S. 
Mercedes Calleja (Spania) 9:14,71, 
7. Tatiana Conac (România) 
9:23,42. 8. Fionnuala Morrlsh (Ir
landa) 9:27,12.

CEL MAI LUNG ZBOR
Prezența între competitorii 

la suliță a campionului o- 
limpic de anul trecut, de la 
Moscova, aruncătorul sovietic 
Dainis Kuula a dat un prim 
răspuns la discuția de dinain
tea întrecerii, privind posibilul 
ciștigător al acestei probe. Din 
punct de vedere teoretic, deci, 
Kuula a fost învestit de specia
liști cu încrederea în victorie. 
Rămînea numai ca el s-o și 
confirme 1 Și iată că, chiar 
la prima lui încercare din con
curs. Kuula aruncă sulița la 
86,53 m, rezultat cu care se in
stalează în fruntea grupului ce
lor 12 competitori, între care se 
afla și vest-germanul Schrei
ber, campionul ediției trecute 
și recordmanul mondial univer
sitar al probei. A urmat o a- 
runcare nereușită, pentru ca a- 
poi, din nou, Kuula să, arunce

lungă aruncare de suliță, rea
lizată vreodată în țara noastră !

REZULTATE : 1. Dainis Kuula 
(U.R.S.S.) 89,52 m — campion 
mondial universitar >81, record al 
J.M.U., 2. Gerald Weiss (R. D. 
Germană) 87,80 m. 3. Khaino 
Puuste (U.R.S.S.) 87,22 m, 4. Hel
mut Schreiber (R. F. Germania) 
82.60 m, 5. Wolfram Gambke (R.F. 
Germania) 81,44 m, 6. Reynaldo 
Patterson (Cuba) 81,44 m, 7. 
Haimo Manninen (Finlanda) 78,64 
m, 8. Jari Keihas (Suedia) 78.32 
m... 10. Tudorel Pîrvu 77.32 m... 
12. Dumitru Negoită 72.80 m.

CURSA ELECTRIZANTĂ
Dintre cele 4 finale ale șta

fetelor indiscutabil, că cea de 
la 4 X 400 m, la bărbați, a fost

de departe cea mai spectacu
loasă și atît de pasionantă că, 
probabil, n-a existat nici un 
singur spectator care să fi ră
mas jos, pe locul său din tri
bună.

Cu o formație redutabilă, în
tre care și primii doi clasați la 
400 m plat, americanii erau 
considerați ca mari favorit!, 
părere confirmată, dealtfel, de 
modul în care s-a desfășurat 
întrecerea pe primele 3 schim
buri, fiecare dintre sprinterii de 
peste Ocean încheind în avan
taj meciul direct cu partenerii 
lor de întrecere din Uniunea 
Sovietică. In ultimul schimb, 
de asemenea. Walter McCoy 
(medaliat cu argint la 400 m) 
se arăta superior concurentului 
în tricou bleu, din reprezenta
tiva sovietică. Numai că în al 
patrulea schimb al acesteia din 
urmă se afla (din păcate nese
sizată prezența lui în cursă) 
chiar campionul olimpic de a- 
nul trecut, de la Lujniki, re
cordmanul european Viktor 
Markin. Degajat în efortul său, 
Markin l-a ajuns pe McCoy 
pe ultima „sută", și l-a întrecut 
de o manieră fără dubii, de-i 
monstrîndu-și marea clasă.

REZULTATE : L U.R.S.S. (Bu
rakov, Zolotarev, Feodotov, Mar
kin) 3:02,75 — campion mondial 
universitar ’81, 2. S.U.A. (Lee,
Katchum, Patrick, McCoy) 3:03,01, 
3. Brazilia 3:06,79, 4. Cuba 3:08,54, 
5. R.F. Germania 3:09,95, 6, Româ
nia (Anghel, Korodi, Boroiu, 
Nagy) 3:10,80, 7. Congo 3:11,28, 8. 
Mexic 3:15,61.

SUCCES NET 
AL ȘTAFETEI SOVIETICE

întrecerea feminină a echipe
lor de ștafetă la 4 X 400 m a 
fost decisă chiar de Ia început 
în favoarea reprezentativei so
vietice, deși sprinterele ameri
cane au făcut tot ce le-a stat 
în putință pentru a le putea

Sara Simeoni (Italia) a trecut ștacheta la 1,96 m și bucuria suc
cesului izbucnește spontan

da o replică Cît mai puternică.
Echipa României a plecat în 

cursă cu șansa a treia pe care 
și-a valorificat-o în cele din 
urmă, cucerind astfel medalia 
de bronz, dar am avut totuși 
speranțe că fetele noastre ar fi 
putut urca pe treapta a Il-a a 
podiumului. Au existat însă u- 
nele nesincronizări la schim
buri. ceea ce a dus la pierde
rea de sutimi de secundă și 
implicit la... cîțiva metri. Ori
cum, performanța în sine se 
cere a fi subliniată.

REZULTATE : 1. U.R.S.S. (Na- 
larova, Llamina, Ivanova, Bașka- 
kova) 3:26,25 — campioană mon
dială universitară, record stabilit 
al J.M.U., 2. S.U.A. 3:29,50, 3.
România (Vintilă, Manea, Korodi, 
Târîță) 3:30,47, 4. Franța 3:33,49,
5. R.F. Germania 3:43,90, 6. Li
ban 4:09,93.

VICTORIE CLARĂ...

Patru „fulgere" (componen
tele echipei de ștafetă a State
lor Unite) s-au lansat într-o 
cursă spectaculoasă pe 400 m, 
stîrnind admirație pentru mo
dul impecabil în care-și trans
miteau bățul șl-1 duceau spre 
victorie.

REZULTATE : 1. S.U.A. (Was
hington, Lewis, Bolton, Fitzge
rald) 43,66 — campioană mondia
lă universitară "81, 2. Marea Bri
tanic 43,86, 3. Italia 44,43, 4. 
România (Ciolan, Negoyan, Chl- 
ricuță, Stoica) 45,56.

CĂLDURA MARE...

Prima cursă de maraton la 
Universiadă a plătit un serios 
tribut căldurii toride, care a 
triat foarte 6ever valorile. O 
bună parte a traseului a con
dus americanul Wills Herbert, 
dar la întoarcere, în apropie
rea stadionului „23 August", el 
a fost ajuns și depășit catego
ric de fondistul sovietic Ivan

Kovalciuc. Remarcabilă evolu
ția lui Gheorghe Buruiană, 
care a cucerit o prețioasă me
dalie de bronz.,

REZULTATE : 1. Ivan Kovalciuc 
(U.R.S.S.) 2.22:14,0 — campion
mondial universitar ’81, record
stabilit al J.M.U., 2. Herbert Wills 
(S.U.A.) 2.23:22,0, 3. Gheorghe
Buruiană (România) 2.24:45,0, 4.
Ahmet Altun (Turcia) 2.27:52,0, 5. 
Gian Paolo Messina (Italia) 
2.29:04,0, 6. Aleksandr Dovidov
(U.R.S.S.) 2.30:29,0, 7. Vicente
Barrera (Mexic) 2.32:20,0, 8. Alioșa 
Karușkov (U.R.S.S.) 2.37:06,0, 9.
Gheorghe Motorca (România) 
2.42:05,0, etc.

IN AȘTEPTAREA FINIȘULUI

12 tururi și jumătate pentru, 
în fond, doar un singur tur ! 
Aceasta ar fi pe scurt povestea 
cursei finale la 5000 m, în care 
15 concurenți s-au zbătut pen
tru finișul probei, în care, mai 
proaspăt, americanul Douglas 
Padilla a izbutit să-și asigure 
o prețioasă și meritată victorie, 
decisă la sprint Rezultatele 
n-au fost strălucite, așa cum 
se anticipa, căci o medalie a 
contat cel mai mult.

rezultate : 1. Douglas Pa
dilla (S.U.A.) 13:49,95 — campion 
mondial universitar ’81, 2. Josef 
Lences (Cehoslovacia) 13:50,34, 3. 
Frank Zimmermann (R.F. Germa
nia) 13:50,84, 4. Plero Selvagglo 
(Italia) 13:51,72, 5. Ivan Uvizil 
(Cehoslovacia) 13:54,11, 6. David 
Lanke (Marea Britanic) 13:54,66, 
7. Aurel Niculescu (România) 
13:55,36, 8. Jim Stlntzi (S.U.A.) 
13:55,81... 11. Gyorgy Marko (Ro
mânia) 14:01,85.

Fotografiile din acest numărau 
fost realizate de :

Dragoș NEAGU, Ion MIHÂICA, 
Vasile BAGEAC ți Virgil ONESA

CE RĂMÎNE DUPĂ UNIVERSIADA...
Pentru șase zile, capitala țării, orașul 

Universiadei, a fost și capitala atletis
mului mondiaL Am avut prilejul, timp 
de aproape o săptămînă, să urmărim pe 
pista și sectoarele stadionului „23 Au
gust", alături de miile de spectatori 
bucureșteni, pe cîțiva din marii atleți ai 
lumii. Atleți pe care i-am văzut anul 
trecut la Jocurile Olimpice, atleți pe care 
îi urmărim, uneori, in reportaje televi
zate, atleți despre ale căror performanțe 
citim adesea în rubricile de specialitate 
ale cotidienelor, minunîndu-ne de ispră
vile lor.

I-am văzut, de data aceasta, pe viu, 
în arenă, la doi pași de noi. Ne-am pu
tut da seama — trăind acel sentiment 
magic pe care îl provoacă apropierea ve
detei — de adevărata lor dimensiune. 
Universiada ne-a adus acasă pe cei mai 
buni patru săritori cu prăjina pe care lu
mea îi are în acest moment, Vladimir 
Poliakov, Thierry Vigneron, Phillippe 
Houvion — primul actual recordman al 
lumii, ceilalți doi foști recordmani în răs
timp de un an — și Konstantin Volkov, 
învingătorul, pe care chiar adversarii Iui 
îl consideră viitorul recordman al spe
cialității...

Am văzut-o pe Tatiana Kolpakova, 
care a cîștigat titlul universitar la fel de 
greu precum pe cel olimpic in vara tre
cută, în fața unei românce de numai 20 
de ani al cărei nume îi era complet ne
cunoscut cu 7—8 luni în urmă. Intre Ani- 
șoara Cușmir și Viorica Viscopoleanu se 
pot face orice apropieri...

Am văzut un Mei Lattany alergind 
10,19 pe sută cu ochii la cronometrai e- 
lectronic. Am văzut un David Lee pa 
care doar marele Moses îl întrece în mă
iestrie în proba turului de stadion presă
rat cu garduri. Am văzut alergători de 
400 m de 45 de secunde, Wiley șl Mc 
Coy, proaspeți ca după o promenadă, am 
văzut, într-o singură după-amiază, mai 
mult de 10 sărituri în lungime dincolo 
de 8 metri, am văzut cum se poate sări 
— Zhou Zhenxian — 17,32 m la triplu- 
salt ca într-o joacă... Am văzut-o pe 
Sara Simeoni ridicînd, pentru prima dată 
pe un stadion românesc, ștacheta la 2 
metri...

I-am văzut pe atleții noștri străduin- 
du-se, și reușind în bună măsură, să țină 
pasul cu vîrtejul performanței mondiale. 
Le-am văzut cîștigind pe Florența Cră- 
ciunascu Și Doina Melinte, i-am aplaudat,

cînd au urcat pe podium, pe ceilalți meda- 
liați ai noștri.

Marele spectacol al atletismului a 
respectat întru totul promisiunile. Ve
detele — cunoscute sau aflate, acum, la 
București pe rampa de lansare spre ce
lebritatea mondială — ne-au oferit un 
buchet de performanțe de prima mînă. 
Să le mulțumim... _ _

întrebarea este : ce rămîne „după * I 
Mult, foarte mult, in afara unor fru
moase amintiri. Universiada aduce mult 
atletismului românesc. In primul rind a- 
ceastă minunată bază de la „23 August", 
un complex atletic uimitor, cu două sta
dioane acoperite cu pistă sintetică, cu 
un al treilea cu zgură, cu sală, pentru 
sezonul rece. în al doilea rind o recon
ciliere a publicului nostru cu atletismul 
și cu atleții, apropiere care va trebui în
treținută cu grijă prin organizarea altor 
competiții cu participare valoroasă. Din 
marea masă a publicului — în mare ma
joritate tînăr — vor fi recrutați viitorii 
practicant! ai atletismului, viitori per
formeri ai atletismului românesc. De care 
avem atîta nevoie.;.

Să profităm de acest moment favora
bil pentru relansarea atletismului nos
tru. Să nu ne gîndim, peste ani, la Uni
versiada ’81 doar cu nostalgie...

Vladimir MORARU
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CAMPION LA SPADA - SUEDEZUL BJOERNE VAEGGOE
ion Popa a ocupat locul 8 în turneul linal

Proba de spadă a revenit lui 
Bjocrne Vaeggoe (Suedia) : 10—3 
cu Olivier Lenglet (Franța). Pen
tru locul 3 : Kolczonay (Unga
ria) — Khandogo (U.R.S.S.), a- 
celași scor.

ion Popa s-a clasat pe locul 8 
în finala probei.

Rezultat — totuși — notabil, 
care ar fi putut fi mai bun, dacă 
în primul asalt al turneului final, 
reprezentantul țării noastre 1-af 
fi depășit pe Lenglet pe care de
altfel l-a condus, cu 9—8, șl în 
compania căruia a făcut j,cel 
mai frumos asalt al iinalei", cum 
aprecia dl. Edoardo Mangiarotti, 
reprezentantul Federației Interna
ționale de Scrimă (F.I.E.). Cel 
mai frumos, dar — am adăuga 
nOi — și cel mai dramatic ! 
Lenglet a condus la un moment 
dat cu 6—0. Si cind aproape ni
meni n-a mai crezut într-o re
venire a lui I. Popa, acesta a 
ajuns la 7—7, apoi la 8—8, a pre
luat conducerea și numai unele 
inexactități tactice, din finalul a- 
saltului, i-au oferit lui 
victoria, cu 12—10...

Oricum, ' J “ ' * "
(singurul nostru spadasin 
în eliminări directe) poate fi a- 
prcciată îndeosebi pentru dîrze- 
nia, pentru ambiția cu care a 
tras în toate asalturile. întrecut 
în primul tur al eliminărilor di
recte tot de Lenglet, la limită, 
cu 10—9 — după ce condusese 
cu 7—5 — Popa a avut o fru
moasă revenire, în recalificări, 
reușind să termine în avantaj 
asalturile cu suedezul Peter Bar- 
vestad (10—8) și polonezul Ludo- 
mir Chronowski (10—9), reprezen
tanții a două renumite școli de 
spadă.

Duminică dimineața a fost rîndul 
echipelor de sabie să intre în 
competiție. Formația României a 
evoluat în grupa a Iî-a, împreu
nă cu cele ale S.U.A. și Franței, 
în meciul cu S.U.A., „tricolorii" 
s-au impus lejer, cîștigînd cu 
12—4. într-un alt meci din ace
eași grupă, Franța a întrecut 
S.U.A. cu 11—5.

Pentru fixarea fruntașei grupe1, 
echipa României a întîlnit pe cea 
a Franței, cu Lamour și Berthier 
„capete de afiș". în primul asalt

Lenglet

evoluția lui I. Popa
' ’ calificat

Lome

în pofida u- 
greoaie (1—3

C. Marin — Delrieu, 
nei „încălziri" mai _ 
la schimbul de locuri pe planșă), 
reprezentantul nostru a reușit să 
remonteze, să egaleze și să-și a- 
proprie asaltul, cu 5—3. în con
tinuare, însă Pantelimonescu (deși 
a condus cu 3—1) n-a fost în 
măsură să mențină același tempo 
în finalul asaltului cu Berthier, 
sabrer cu o largă paletă de „as
cunzișuri" tactice, lăsîndu-se ega
lat și pierzînd în cele din urmă 
la limită (4—5). Egalitate, deci, 
Pop s-a impus, apoi, cu autori
tate în fața lui Granger-Vey- 
ron î 3—1 la... mutarea de pe 
planșă și 5—3 în finalul asaltului. 
Am luat
Dar, în 
foarte activ 
asaltului cu cel mai bine cotat 
dintre sabrerii francezi, Lamour

conducerea cu 2—1. 
continuare, Mustață, 

în prima parte a

(1—0, 3—1) a adoptat, după aceea, 
o tactică inadecvată, retrăgîn- 
du-se cu regularitate și acționînd 
cu întîrziere pe paradă-ripostă. 
în acest fel Mustață n-a putut 
evita înfrîngerea (4—5) și egala- 
rea : 2—2.

Manșa a 2-a a fost „deschisă" 
de asaltul C. Marin — Berthier. 
Sabrerul român a fost mai decis 
incă de la primul schimb de la
me, și a punctat în serie, ajun- 
gînd la 4—0 ! Dar, poate prea 
sigur de victorie, C. Marin n-a 
mai continuat disputa în același 
spirit ofensiv (care, dealtfel, îi 
este specific). Berthier a sesizat 
acest fapt — respiro-ul adversa
rului său — și a preluat iniția
tiva. Și astfel s-a ajuns la 4—4. 
Totuși, C. Marin a avut suficien
te resurse pentru 
cisivă (5—4). Am

a da tușa de- 
preluat condu

cerea cu 3—2. Și cum asaltul 
care a urmat a constituit o for
malitate pentru Pop, în fața lui 
Delrieu (5—0), România și-a asi-’ 
gurat un avantaj ceva mai co
mod : 4—2. După aceea, Panteli- 
monescu, inegal ca comportare 
în asaltul cu Lamour (de la 3—0 
a ajuns la 3—3), a avut un finiș 
mai puțin convingător, pierzînd 
cu 5—3. Mustață va cîștiga la 
Granger- Veyron (5—3), astfel că 
scorul manșei secunde ajunge 
5—3.

în manșa a 3-a Pop s-a afir
mat, în continuare, ca sabrerul 
nr. 1 al echipei române, dispu- 
nînd și de Berthier, cu 5—2 ! Am 
realizat astfel cel mai mare a- 
vantaj de la începutul acestei 
partide (6—3) și scrimerii noștri 
îșl îngăduie o ușoară... reducere 
a „motoarelor". Așa se face că 
C. Marin nu va forța victoria în 
asaltul cu Lamour (4—5). La 
scorul general de 6—4, francezii 
au recurs la o schimbare, Petit 
luînd locul lui Delrieu, care f-a 
fost opus lui Mustață. Schimba
re neinspirată, deoarece sportivul 
nostru 
(5-0).

a cîștigat fără dificultate 
La scorul de 7—4 pentru

România a intervenit o schim
bare și în formația noastră, Chi- 
culiță înlocuindu-1 pe Pantelimo
nescu. Insuficient încălzit, Chicu- 
liță n-a putut trece de Granger- 
Veyron (2—5). Manșa a 3-a s-a 
încheiat cu scorul de 7—5 pentru 
România, modificat după numai 
10 minute la 9—5, prin victoriile 
lui Pop (5—4 la Lamour) șl Mus
tață (5—2 la Berthier).

Prin urmare, - - - -
(2. Franța, 3. 
de important 
chipei noastre 
nărilor directe.

Iată și celelalte rezultate teh
nice. GRUPA I: Italia: 12—4 cu 
Canada și 9—4 cu Polonia. Po
lonia — Canada 10—6. Clasament: 
1. Italia, 2. Polonia, 3. Canada. 
GRUPA A IlI-a: Bulgaria cu 
Ungaria 9—7, cu Coreea de Sud 
16—0, Ungaria — Coreea de Sud 
15—1. Clasament: 1. Bulgaria, 2. 
Ungaria, 3. Coreea de Sud. GRU
PA A IV-a: U.R.S.S. cu Cuba 
9—3, cu Mexic 16—0. Cuba — 
Mexic 13—3. Clasament : L
U.R.S.S., 2. Cuba, 3. Mexic.

locul I în grupă 
S.U.A.), deosebit 
pentru poziția e- 
pe tabloul elimi-

Tiberiu STAMA

DURATA AFECTIVA A TIMPULUI
Pentru a face legătura între „lumea mică** a scrimei și „lumea 

mare** a sportului mulți apelează încă la amintiri. Iată, în seara 
finalei feminine a echipelor de floretă din cadrul Universiadei, 
un cunoscut cineast documentarist, devotat subiectelor sportive, 
venit mai devreme la Sala „23 August" din București pentru a 
intra în atmosfera întrecerii, căuta de zor „floretele de aur" ale 
României, pe Olga Szabo, Maria Vlcol, Ana Pas cu. Și clnd i le-am 
arătat pe toate trei, așezate în preajma planșei, alături ca șl în 
trecut, emoționate tare, deși acum, profesoare, antrenoare și ar- 
bitre, nu mai erau direct conectate la rolele electrice de concurs, 
cineastul nostru a răsuflat ușurat. Găsise un cadru cu greutate 
în ponderea reportajului ce urma să se nască, toate trei flore- 
tiste, maestre emerite ale sportului, făcînd parte din echipa Româ
niei, campioană a lumii în anul 
dad Deportiva" din Havana.

Pentru ca reportajului filmat 
secvență de culoarea aurului ar 
să prindă și imaginile unei alte __ _
cea compusă din Ileana Ghyulai-Jenei, Suzana Ardeleanu, 
rina Stahl și foarte tînăra pe atunci Magdalena Bartoș 
Chezan), care la Universiada 1973, în sala „ ~ __
Moscova, învingea în finală puternica echipă a Uniunii Sovietice, 
multiplă campioană mondială și olimpică, în componența căreia 
se aflau mari floretiste ca Elena Belova, Valentina Nikonova, Va
lentina Burcikina-Sidorova. După acea victorie de răsunet, pre
ședintele Federației Internaționale de Scrimă, Pierre Ferri, 
să declare : „într-un sport dificil, la arma ................
cere cea mai bună tehnică, reflexe foarte 
decizie, caracter și un autocontrol ferm, 
floretă a ajuns să figureze printre cele mai

Și iată că acum, după ani și ani ■— timp 
multe ori pe podiumul marilor competiții

19G9, în sala „Coliseo de la Ciu-

să nu-i lipsească, însă, o altă 
fi trebuit ca operatorul să caute 

echipe de floretă a României, . - ... Ecate-
(acum 

„Frații Znamcnski" din

avea 
cea mai subtilă, care 
rapide, capacitate “ 

școala românească 
bune din lume".
în care a mai fost 

. ___ ________ _____ — floreta românească
și-a dovedit fără putință de tăgadă clasa internațională, după cele

de 
de

de

Sawula (Canada)

0 ORGANIZARE EXCELENTĂ**...n
Pentru dl. Lome' Sa

wula (Canada), președin
tele subcomisiei de vo
lei, activitatea zilnică În
cepe înainte de ora 9 și 
se încheie seara, prezen
ta sa la masa juriului 
competiției — care reu
nește un număr record 
de participante — lăsin- 
du-i foarte puțin timp li
ber, Așa că scurtul in
terval pe care 1 l-am 
solicitat și la care a con
venit cu amabilitate 
avut loc chiar 
sa de lucru din 
reasca...

— Aflîndu-vă 
prima oară in 
dați-mi voie să ___ ____
întrebarea : cum vă sim
țiți aici și ce impresii 
ați adunat de la sosire 
pină în prezent ?

— Mă aflu, intr-adevăr, 
la prima vizită în țara 
dv.. unde m-a surprins e 
vară deosebit de fierbin
te... La fel de puternic 
m-a impresionat însă 
căldura ospitalității ro
mânești, faptul că pre
tutindeni întîlnești oa
meni deosebit de primi
tori și atenți cu oaspe
ții lor. Din păcate, tim
pul nu-mi îngăduie să 
iac cunoștință, așa cum 
aș fi dorit, și cu alte as-

a 
la masa 
sala Flo-

pentru 
România, 
încep cu

pecte ale vieții capitalei 
dv. care mi se pare dem
nă de vizitat. Poate cu 
un alt prilej...

— Cum apreciați orga
nizarea acestei ediții a 
Universiadei ?

— Aș vrea să vă .măr
turisesc că am venit aici 
cu imaginea felului In 
care a fost organizată e- 
diția precedentă. Am a- 
vut însă plăcuta surpriză 
să văd o organizare ex
celentă, care permite des
fășurarea întrecerilor în
tr-un climat de deplină 
ordine, frumos și curgă
tor, fără probleme. To
tul a fost bine gîndit și 
pus la punct. Intr-o at
mosferă de cordialitate, 
de destindere, de fru
moasă ospitalitate, aspec
tele organizatorice cunosc 
o exemplară seriozitate. 
Iată o îmbinare care dă 
un plus de farmec jocu
rilor studențești...,

— Am văzut acum în 
aceste zile — ca obser
vatori — membri ai Co
mitetului de organizare a 
viitoarei ediții — cana
diene — a Jocurilor 
mondiale universitare...

— Sînt prezenți aici, la 
București, nu mal puțin 
de 60 de specialiști ca
nadieni, care se lnfor-

mează asupra probleme
lor organizatorice, in 
scopul de a-și îmbogăți 
experiența pentru ediția 
de la Edmonton. Au cu
les date interesante, uti
le, de la organizarea sa
tului la chestiunile de 
ordin tehnio pe fiecare 
ramură de sport sau la 
activitățile extrasportive 
care au menirea să a- 
propie și mai mult tine
rii veniți din toate col
țurile lumii. După cîte 
am aflat, a stirnit inte
res computerizarea in
formațiilor și modul de 
utilizare a bazelor spor
tive... Toți se vor întoar
ce în Canada cu o bună 
experiență.

— Cu ce impresii rămî- 
neți despre competițiile 
propriu-zise ?

— Sint mai multe as
pectele care m-au im
presionat. In primul rinei 
corectitudinea desăvîrșită 
a întrecerilor șl entuzi
asmul publicului, apoi — 
din ce am văzut la tele
viziune, in puținul timp 
disponibil — virtuozita
tea gimnastelor, în frun
te cu această stea care 
a fost și rămîne Nadla 
Comăneci, performantele 
deosebite realizate Ia na-

atație, valoarea ridicată

turneelor de baschet și 
a celor de volei. La acest 
sport pe care l-am vă
zut în detaliu sînt șl la 
fete, și la băieți cîteva 
echipe de clasă, între 
care aș aminti pe cele 
ale României, Braziliei, 
Cubei, R.P. Chineze...

— Mulțumindu-vă pen
tru amabilitatea cu care 
ați răspuns întrebărilor, 
aș vrea să închei cu în
că una privind ediția vi
itoare, organizată peste 
doi ani de țara dv : ca
re va fi cea de a 10-a 
disciplină pe care Cana
da, prin dreptul său de 
gazdă, o va include ală
turi de cele 9 stabilite de 
F.I.S.U. ?

— Desigur, alegerea ți
ne seamă, ca și în cazul 
organizatorilor români, 
care au optat pentru lup
te, de popularitatea res
pectivei discipline. După 
cîte știu, Canada optează 
pentru ciclism...

Aurelian BREBEANU

medalii de argint obținute în probele Individuale de Petru 
(ca și la „mondialele4* de la Clermont-Ferrand) și Aurora 

medaliile de aur Incununîndu-i efortul In pregătire, talentul

două 
Kuki
Dan, _________ _______
și credința în forțele proprii. Pe banca antrenorilor nu se mai 
aflau acum antrenorii emeriți Alexandru Csipler sau Andrei Vîlcea, 
cei care au format „floretele de aur** de ieri, ci doi tineri spe
cialiști, nu de mult încă mari performeri și el, Ștefan Haukler și 
Ștefan Ardeleanu, care au dat un suflu nou și finalitate pregă
tirii unei echipe în plină construcție, tinere în care alături de mai ex
perimentatele Aurora Dan, Viorica Țurcan, Marcela Moldovan, au 
introdus cu curaj și intuiție două foarte tinere talente, Elisabeta 
Guzganu și Csila Ruparcsics. Prima dintre aceste speranțe este 
creația prodigioasei pepiniere sătmărene, unde lucrează cel doi 
antrenori ai lotului reprezentativ, cealaltă este eleva (premiantă I) 
a bucureștencelor Maria Teodoru șl Olga Szabo, care, iată, urcă 
din nou pe treapta cea mai înaltă a podiumului, ca în tinerețe, 
prin tînăra el elevă. „Mă bucur din toată inima pentru excelenta 
performanță a fetelor noastre, pentru inspirația de adevărat me
seriaș a lui Haukler, care și-a dat seama exact la momentul o- 
portun că stilul ofensiv și dinamic al Ellsei (Guzganu — n.n.) 
are eficiență deosebită In fața trăgătoarelor sovietice", mi-a spus 
Olga Szabo, după victoria echipei noastre. Iar Maria Vicol a apre
ciat în mod special valoarea înaltă, tehnică și spectaculară, a 
finalei, capacitatea Vioricăi Țurcan de a-și asuma rolul de șoc 
(neînvinsă în finală !) chiar dacă fusese bolnavă în ajunul fina
lei, omogenitatea echipei, asigurată în special printr-o disciplină 
tactică fără fisuri.

Din mers, echipa „floretelor de aur** a primit mereu noi aspi
rante la marea performanță, alaltăieri Ecaterina Iencic-Stahl și 
Ileana Gyulai-Jenei, ieri Viorica Draga-Țurcan șl Magdalena Bar- 
toș-Chezan, azi Elisabeta Guzganu și Csila Ruparcsics. Tinerețea 
este doar seva sportului, cea care dă durată afectivă timpului.

Paul SLAVESCU

SUCCESE PREJIOASE
AIE ECHIPELOR NOASTRE DL VOLEI

(CTrmare din pag. 1)

Maria Enache. Cu același elan șl 
eficacitate a început sextetul 
român și setul următor, superio
ritatea sa materializîndu-se în 
șapte puncte consecutive ! Toată 
lumea vedea ® detașare la fel 
de rapidă și concludentă a echi
pei României, dar parcă avanta
jul sus-amintit a dus la scăderea 
elanului și concentrării în terenul 
nostru, ceea ce a dat curaj ja
ponezelor. Acestea au aruncat 
în luptă întreaga energie, coor
donatoarea de joc Yuko Mitsuya 
reușind să ofere pase utile tră
gătoarelor Chisa Kaashinge și 
Mieiko Sakaki. care au punctat 
fără ezitare. Și... egalitate la 
seturi : 1—1.

La reintrarea sextetelor în te
ren locul Crinei Răuță este luat 
de Liliana Văduva (evident, pen
tru a se întări blocajul). Român
cele acționează din nou cu multă 
decizie. Victoria Georgescu re
capătă verva de joc, Maria Ena
che și Victoria Banciu se orien
tează foarte bine la blocaj, în 
timp ce Ileana Dobroschi si Iulia- 
na Enescu au intervenții saluta
re în linia a doua, cea dintîi ju
cătoare dovedind și o eficiență 
deosebită în atac. Astfel român
cele preiau inițiativa, domină 
lupta la fileu și cîștigă fără emo
ții cu 3—1 (3. —13, 7, 8).

Indiferent de rezultatul meciu
lui de azi, cu Brazilia, echipa 
României va juca în semifinala

Spirale AUri
.\\\\\\\\\\\\xy n i l rt DREPTATE „GRĂMĂTICti

multe păreri au-realizat, după
mai fantastică ascensiune sub 

că

Voleiul a 
torizate, cea ___ _________ _________
raportul spectaculozității. îmi amintesc 
valorosul om de litere, Camil Petrescu 
cronicarul sportiv „Grămătic** din anii de 
dinaintea războiului și nelipsit spectator la 
marile meciuri de volei șl baschet din pe
rioada ’50 și mai tîrziu — îmi spunea : „N-aș 
fi crezut ca voleiul să ajungă așa de fru
mos. O partidă foarte bună atinge cotele 
maxime ale valorii întrecerii sportive". Ob
servația unui statornic prieten al sportului 
era făcută în perioada cînd voleiul străbă
tuse abia prima etapă a structuralei sale 
„schimbări la față". Dar el nu s-a oprit 
la primele inovații. Și Îndrăznesc să spun 
că noutățile apar la fiecare mare competiție, 
înainte de orice, voleiul a reușit să elimine 
vechea stereotipie a aspectului său. Se știa 
că — de pildă, în vechea și celebra echipă 
a Medicinii București — Miron Georgescu, u- 
nul dintre „zburătorii liniei a doua", va 
pasa ridicătorului Melon de Popescu care nu 
avea decît două variante: pasă pentru tră
gătorii Dumitru Medianu sau pentru Niki 
Dragomirescu. Atît și nimic mal mult. Ui- 
tați-vă acum cîte „variante" și „subvariante" 
și „extravariante** are la dispoziție un ridi-, 
cător. Intrările din linia a doua, apoi acele 
mișcări înșelătoare efectuate de toți cei a-

va trage facflap 
din _________
lui un moment 
vații n-au mal 
cu două mtlnl, 
riscul „dublei”, 
tuția efectuării _________ r___ __ ___
rată cu neîntrerupta căutare șl frămîntare 
pentru același procedeu din tenisul de masă. 
S-au creat chiar procedee cu numele unor 
celebri jucători care au inovat aici: „Servi
cii plutitoare", „servicii — bombă", „servicii 
înalte”, „servicii razante cu flleul”. Rafina
mentul tactic merge pînă acolo îneît sînt 
căutați, de cei ce execută serviciul, jucătorii 
cunoscuți pentru inamicițla lor cu preluări
le. ȘI cîte șl mal cîte ! Voleiul a știut să 
limiteze, la un moment dat, și rolul excesiv 
de mare al arbitrului în fazele de la fileu. 
Lupta „în zonele înalte” ale blocajului n-a 
avut decît de cîștigat.

Toate aceste cîștigurl ate sportului „cu 
mingea peste plasă” le puteți din plin ad
mira în aceste zile cînd turneul de volei al 
Universiadei străbate perioadele sale de vîrf. 
Mai cu seamă că ia București sînt prezente 
multe „celebrități" ale voleiului masculin și fe
minin. Ale unui sport cu adevărat mondial. 
F’”'’că. as*ă"i, toate continentele lumii au 
ajuns să albă echipe redutabile, răpind Eu-

la fileu de nu știi cine __ _
momentul premergător efectuării atacu- 

foarte gustat... Dar cîte ino- 
intervenit ! Preluarea de jos, 
spre a reduce pe cît posibil 
trasul din linia a doua. Evo- 
servlciulul poate fi compa-

ropei dominarea autoritară din urmă cu ani. 
Lingă reprezentativele puternice ale bătrlnu- 
lul nostru continent — așa de bine cunos
cute — s-au ridicat selecționate foarte tari 
în ambele continente americane, în Asia; A- 
frlca începe să urce și ea spre prima gru
pă valorică. Deci nu numai numeric, unde 
ocupă un Ioc între primele trei discipline 
sportive practicate pe glob, ‘ 
zentare valorică, pe planeta 
a făcut un mare pas înainte.

Turneul Jocurilor Mondiale 
ta București este o perfectă 
a acestei iubite șl populare ramuri 
Foarte îndreptățit să facă o apreciere asupra 
„momentului voleibal’stlc” al Universiadei ml 
se pare reputatul nostru tehnician Ghcm-chc 
Constantinescu, fost jucător de mare valoare 
și, mai departe un antrenor cu mari con
tribuții la ridicarea voleiului nostru, căruia 
l-a închinat patru decenii de viață: „Stnt 
ineîntat că Bucureștiul reunește elita voleiu
lui mondial. Voleiul nostru — prezent mereu 
in zonele înalte ale marilor competiții — 
merita o asemenea întrecere. Am văzut mn>- 
te jocuri de înaltă clasă. Am convingerea că 
echipele României voi continua frumosul lor 
traseu de pină acum”. Ne alăturăm gînduri- 
lor lui Gheorghe Constantinescu.

Eltimie IONESCU

ci și ca repre- 
noastră, voleiul

Universitare de 
imagine actuală 

sportive.

simplă, avînd de pe acum asigu
rat un loc în primele patru echi
pe. Să sperăm, însă, că fetele 
noastre vor lupta cu aceeași dă
ruire pentru o medalie...

Aplauze la scenă deschisă a 
primit apoi formația noastră 
masculină care a făcut un joc 
excelent in fața „squadrei azzur- 
ra**. Lăudabilă în acest meci, care 
se anunța dificil, mobilizarea per
manentă a întregului sextet, con
lucrarea bună atît în fazele ofen
sive cît și în cele de apărare. 
Românii au început cu aplomb, 
au efectuat tot timpul servicii di
ficile, cu care au dezorganizat 
pur și simplu activitatea de con
strucție a atacului advers, au 
blocat cu siguranță și eficiență 
toate căile de acces spre terenul 
lor, astfel îneît echipa Italiei n-a 
mai găsit soluții de redresare 
spre disperarea antrenorului A- 
driano Pavlica. Cu 
bările efectuate de 
parcurs, dominarea 
noștri se menține ,_____
Mina este necruțător la fileu, ca 
și Enescu, Vrîncuț sau Stoian ; 
Gîrleanu păzește atent zona cen
trală a fileului (unde „azzurri* 
încearcă combinații rapide) și 
blochează cu siguranță; Căta- 
Chițiga dirijează cu precizie (șl 
uneori corectează cu finețe) ac
țiunile ofensive. Pe parcursul me
ciului jucătorii noștri au condus 
autoritar în fiecare set, cu ex
cepția celui de al treilea. Scorul: 
3—0 (15—7, 15—4, 15—6), arată clar 
diferența dintre cele două echipe.

toate schim- 
acesta pe 

voleibaliștii oi 
copleșitoare.

REZULTATE TEHNICE: mascu
lin. Turneele semifinale pentru 
locurile 1—8, grupa I: România
— Italia 3—0 (7, 4, 6), Japonia — 
S.U.A. 3—1 (3, 13, —5, 5); grupa 
a n-a: Cuba — Coreea de Sud 
3—0 (9, 11, 13), U.R.S.S. — Cana
da 3—0 (6, 12, 10). Locurile 9—10. 
grupa I: Bulgaria — Olanda 3—0 
(4, 10, 0), Polonia — Spania 3—0 
(10, 8, 10); grupa a H-a: Mexia
— Turcia 3—1 (10, —16, 5, 4),
R.P. Chineză — Cehoslovacia 3—1 
(—9, 12, 5, —13, 4). Locurile
17—24 grupa I: Grecia — Irak
3—2 (—12, 11, —12, 3, 10), Belgia
— Libia 3—0 (3, 2, 7); Grupa a
n-a: Egipt — Sudan 3—0
(4, 3, 0), Franța — Venezuela
3—0 (6, 14, 14). Locurile 25—28 :
Congo — Iordania 3—1 (8, 5, —10, 
12), Liban — Siria 3—0 (14, 8, 12). 
Feminin: Turneele semifinale pen
tru locurile 1—8, grupai: R.P. Chi
neză — Bulgaria 3—0 (4,10, 2), Cu
ba — S.U.A. 3—0 (0, 4, 6); grupa a 
2-a: România — Japonia 3—1 (3, 
—13, 7, 8), Brazilia — Mexic 3—0 
(11, 8, 12). Locurile 9—15, grupa 
I: Elveția — Spania 3—2 (5, 13, 
—8, —14, 14), Belgia — Liban 3-0 
(1, 1, 8); Grupa a Il-a: Canada
— Turcia 3—0 (6, 6, 11).



VICIORII BOMÂNEȘTI IA REGATA DUISBURG | ANCHETA NOASTRĂ:
Concursul feminin al celei de-a 

12-a ediții a regatei de canotaj a- 
cademic de la Duisburg (R.F.G.) 
a prilejuit un remarcabil succes 
al sportivelor românce ciștigătoa- 
re In majoritatea probelor. La 
achif simplu, campioana olimpica 
Sanda Toma a terminat detașat 
pe locul lntil cu timpul de 3:49,56.

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI PE PODIUM 
IN „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS

CIMPINA, 26 (prin telefon). A- 
junsă la a 4-a etapă, „Cupa Prie
tenia" la motocros — ediția 1981 
—, desfășurată duminică în lo
calitate, a atras pe traseul de 
pe Dealul Mușcel peste 20 000 de 
spectatori, care au fost pe deplin 
satisfăcut! de spectacolul oferit 
de alergători din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. șl România, a- 
llniați la startul celor două clase 
din program: 250 cmc — seniori 
șl 125 cmc — tineret.

Spre surprinderea generală, un
gurul Komel Nemeth, a reușit 
să-și depășească adversarii șl să 
ocupe primul loc in clasamentul 
etapei. Cum s-a comportat re
prezentativa noastră de seniori I 
SImbătă, la antrenamentul ofi
cial, alergătorul nostru nr. 2 Ion 
Plugaru s-a accidentat șl, prac
tic, echipa noastră națională a 
rămas doar In doi oameni, cam
pionul țării, Ernest Miillner și, in 
mai mică măsură Gheorghe O- 
prolu, reușind să se ridice Ia 
nivelul oaspeților. Dar, după ce 
a ocupat locul 4 in prima manșe, 
In cea de a doua, cind se afla, 
de asemenea pe o poziție frun
tașe, Iul E. Miillner i s-a rupt

Turneul international feminin de șah

MELAȘVILI, VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE
Facultatea de matematică a U- 
niversității din București) și o 
răsplată binemeritată a muncii și 
eforturilor pe care le depune pe 
tărîmul perfecționării sale șa- 
histe.

înaintea ultimei reuniuni, „a- 
pele s-au limpezit" în Turneul 
internațional feminin de șah al 
României, care se desfășoară la 
Băile Herculane, Katino Melașvili 
a cîștigat în runda a 10-a la 
Gabriela Olteanu, și cu un avans 
de iya p, este virtuală cîștigătoa- 
re a concursului. Pentru locul 
doi, însă, lupta se menține strîn- 
să, între Margareta Mureșan și 
Marina Pogorevici. Mureșan a 
remizat cu Judita Kantor, iar 
Pogorevici a învins-o pe Viorica 
Ilie, realizînd, astfel, punctajul 
necesar pentru obținerea celei de 
a doua norme de maestră inter
națională, cu care își adjudecă 
acest titlu. Este, fără îndoială, 
un remarcabil succes al tinerei 
Jucătoare (20 de ani, studentă la

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE CĂLĂRIE ALE ROMÂNIEI
CRAIOVA, 2G prin telefon). Un 

numeros public a urmărit ultime
le dispute din cadrul Campio
natelor internaționale de călărie 
ale României, dispute care au o- 
fcrit un frumos spectacol spor
tiv. o luptă pasionantă pentru 
cî.șigarea primului loc în pro
bele programate. Pentru călăreții 
noștri, aceste întreceri au consti-

$ 1 ÎNCHEIAT COMPETIȚIA 
BALCANICA de judo

PEvCNIK, 26 (prin telefon). 
Competiția balcanică de judo a 
continuat duminică, în sala Mi
nier din localitate, cu întrecerile 
pe echipe. Deoarece în confrun
tări!^ individuale 3 dintre cei 7 
tite, n ai formației noastre. Da
niel'Radu, Mihalache Toma și 
Mircea Frățică s-au accidentat, 
tara noastră nu a putut partici
pa. Iată clasamentul acestor în
treceri : 1. Bulgaria, 2. Iugosla
via, 3. Turcia si Grecia.

CONCURS DE TIR
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 26 (Agerpres). — 
In concursul internațional de 
tir de la Budapesta, proba de 
armă liberă calibru redus pozi
ția culcat a fost cîștigată de 
Adrian Karel (Cehoslovacia) cu 
597 puncte, urmat de Roger Jan
sen (Suedia) — 597 puncte șl
Mihai Dumitrescu (România) — 
595 puncte. In proba de armă 
standard femei, cîștigată de 
Eva Florian (Ungaria) cu 535 
puncte, Dumitra Matei (Româ
nia) s-a situat pe locul 5 cu 
579 puncte.

ILLEX o TELEX o TELEX • TELEX I
ATLETISM ® Proba de 1500 

m ; at din cadrai concursului 
internațional atletic de la Berna 
a fost cîștigată de Mike Boit 
(Kenia) în 3:35,53. Alte rezultate : 
înălțime (f) — Louise Ritter
(S.U.A.) 1,94 m : 100 m (b) —
Emmit King (S.U.A.) 10,38 ; 100
m (f) — Rose Aimee Bacoul
<:■ na) 11,39 p.

s Pugilistul american 
J’i i: Chandler și-a păstrat titlul 
do campion mondial la catego
ria cocoș (versiunea WBA) z în- 
vingînd prin k.o. în repriza a 
^-a pe portoricanul Julian Solis, 
în meciul disputat la Atlantic 
City (S.U.A.).

CICLISM ® Turul Scoției s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
cehoslovac Milan Jurko. urmat 
de coechipierul său Jiri Skoda, 
la 4:13. Jurko a cîștigat 3 din 
cele 6 etape ale competiției. O 
După 8 etape, în Turul Portuga

urmată de Sue Foster (Noua Zec- 
landă). Alte victorii pentru cu
lorile românești au fost obținute 
de Elena Horvat si Rodica Puș- 
catu la schlf doi fără cîrmaci, 
Adriana Chelarlu si Valeria Răci- 
lă la dublu schlf de echipajul 
României în proba de schif 4 cu 
vlsle.

lanțul de la motocicletă și apoi, 
numai după un tur, 1 s-a defec
tat din nou mașina, fiind nevo
it să abandoneze. In confruntări
le cadețllor reprezentanții noștri 
au dat randamentul așteptat, ei 
reușind Bă urce echipa de tine
ret a României pe podium.

CLASAMENTELE ETAPEI — 250 
emc — seniori: 1. K. Nemeth 
(Ungaria) 3 p, 2. A. Ofcinikov 
(U.R.S.S.) 5 p, 3. L. Czumyi (Un
garia) 10 p..., 5. Gh. Oprolu (Ro
mânia I) 17 p..., 13. D. Marianov 
(România I) 30 p, 14. I. Mărgărit 
(România II) 35 p; pe echipe: 1. 
Ungaria 13 p, 2. U.R.S.S. 15 p,
3. R.D. Germană 27 p, 4. Româ
nia I 35 p, 5. Bulgaria 39 p, 6. 
Polonia 50 p; 125 cmc — tineret: 
1. A. Zorin (U.R.S.S.) 3 p, 2. P. 
Kovar (Cehoslovacia) 7 p, 3. S. 
Spalek (Cehoslovacia) 8 p..., 5. 
AL Uleș (România I) 11 p..., 10. 
P. Titllencu (România I) 25 p, 
13. L. Dan (România I) 30 p, 14.
T. Dulea (România I) 33 p; pe 
echipe: 1. Cehoslovacia 23 p, 2.
U. R.S.S. 25 p, 3. România I 60 p,
4. R.D. Germană 66 p, 5. Româ
nia n 111 p.

Troian IOANIȚESCU
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Celelalte rezultate: Elena Rădu- I 
canu — Maria Groscli 0—1, Ga- | 
briela Olărașu — Margareta Pe- 
revoznic remiză, Margareta Wise ■ 
— Agrieszka Brustman remiză, I 
Judita Kantor a cîștigat întrerup- | 
ta cu Margareta Wise din runda 
a 9-a. «

Clasamentul înaintea ultimei I 
runde: Melașvili 8J/a, Mureșan, ■ 
Pogorevici 7, Wise 6‘/a, Brustman 
5Va, Perevosnic, Grosch 5, Kantor I 
«Va, lonescu 4, Olărașu, Olteanu I 
3, Răducanu 1. ■ 

tuit un bun prilej de verificare 
a potențialului în vederea apro
piatelor Campionate balcanice, 
componenții lotului demonstrînd. 
în general, a formă bună.

Iată rezultatele înregistrate : 
„Ultima șansă" : 1. Dania Po
pescu cu Ficus 0 p (76,4 s), 2. 
D. Velea cu Jan 0 p (85,1 s), 
3. L. Ristanovici (Iugoslavia) cu 
Right One 0 p (88,5 s), 4. Al. 
Iavorovschi cu Zeița 0 p (91 s) ; 
„Marele premiu al municipiului 
Craiova) — 1. D. Velea cu Fuduî 
4 p, 2. Al. Bozan cu Călin 8 p 
(89,8 s), 3. C. Vlad cu Baical 8 
p (93,5 s), 4. H. Gille (R.D.G.) cu 
Dobrock 8 p (98,5 s).

în afară de concurs s-a desfă
șurat și o probă rezervată ju
niorilor și fetelor, cîștigată de 
Gioconda Pinzaru (C.S.M. Iași) 
cu Razbeg, care a terminat par
cursul fără penalizare. (V. PO- 
POVICI — coresp.).

DISCOBOLUL NOSTRU IOSIF NAGY 
PE PRIMUL LOC LA „MEMORIALUL 

ZNAMENSKI"
MOSCOVA, 26 (Agerpres). *- 

Proba masculină de aruncarea 
discului din cadrul concursului 
internațional atletic „Memorialul 
fraților Znamenski" de la Lenin
grad a revenit lui Iosif Nagy 
(România) cu 64,12 m. Alte re
zultate : masculin : săritura cu 
prăjina — Krupski (U.R.S.S.) 
5,70 m ; înălțime — Grigoriev 
(U.R.S.S.) 2,24 m ; 110 m garduri 

— Prokofiev (U.R.S.S.) 13,80 ; fe
minin : 800 m —■ Veselkova 
(U.R.S.S.) 1:56,98 (cea mai bună 
performantă mondială a sezonu
lui) ; lungime — Skaciko 
(U.R.S.S.) . — 6,72 m : disc —
Savenkova (U.R.S.S.) — 68.62 m ; 
400 m : — Bocina (U.R.S.S.)
51.47.
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liei conduce ciclistul portughez § 
Manuel Zeferino, urmat de coe- & 
chipierul său Antonio Fernandes 1 
la 7:25.

FOTBAL @ Reprezentativa Po- S 
loniei, aflată în turneu în R. F. j 
Germania, a învins cu -4—1 (2—1) 3 
formația VfB Stuttgart. • Re
zultate din „Cupa de v.ară“ : g 
Werder Bremen — Malmoe 1—0 ; | 
Hertha — Bohemians 2—0 ; Spar- £ 
tak Pleven — F. C. Zurich 4—1.

TENIS • In turneul de la ■ 
Washington, jucătorul Andres I 
Gomez din Ecuador a furnizat o I 
mare surpriză învingîndu-1 în 
sferturile de finală cu 2—6, 7—6. 
6—4 pe primul favorit, ceho- I 
slovacul Ivan Lendl. Alte rezul- I 
tate : Birner (Cehoslovacia) — fi 
Purcell (S.U.A.) 1—6, 6—3, 6—1 ; 
Vilas (Argentina) — Martinez . 
(Bolivia) 6—2, 6—1 ; Clerc (Ar- |
gen.Vna) — Ramirez (Mexic) 7—6, * 
6-2. i

CREȘTEREA CALITĂȚII JOCULUI OFENSIl

DACĂ AR Fl S O IAU DE LA ÎNCEPUT
AȘ ÎNCURAJA LA COPII POFTA DE GOL...'
• Pelâ. G. Muller, Kempes - fără.,, urmași • Antrenamentele individualizate, o raritate
• F. I. F. A. și.., cheile ei pentru deschiderea „lacătelor" © Ofensivă oricum ? Nu. Ofensivă EFICIENTĂ

— Șteiân Covaci, sînteți vi
cepreședinte al F.R. Fotbal cu 
problemele tehnice, faceți parte 
din comisia tehnică a F.I.F.A. 
Ați ajuns la aceste onorante 
funcții ca urmare a activității 
îndelungate în slujba fotbalului, 
încheind cu dumneavoastră an
cheta noastră pe tema jocului 
ofensiv de calitate, vrem să 
știm, mai întîi, dacă împărtă
șiți opinia potrivit căreia el se 
află în suferință nu numai la 
noi, ci și pe plan mondial 1

— Evident, așa stau lucruri
le. Și cel mai simptomatic fe
nomen în această privință este 
dispariția, în ultima vreme, a 
oamenilor de gol de super-cia- 
să, tip Pele, Gerd Muller, Al- 
lafini, Cruyff, Kempes ș.a.

— Cum vă explicați această 
realitate ?

— Prin înăsprirea replicii de
fensive la majoritatea echipe
lor, preocupate, în primul rind, 
să nu primească goluri. înain
te de a-i marca strict „om la 
om", pe înaintași, acestea așea
ză în fața lor mai multe linii 
de „bariere" prin care este greu 
să te strecori.

— Țin să vă reamintesc că 
înainte chiar de a apare un 
Cruyff sau un Kempes, existau 
aceste metode de apărare la 
la care vă referiți.

— De acord și cu această ob
servație, care trebuie să Supor
te însă, cred eu, un amenda
ment. Copii fiind, Pele, Muller, 
Cruyff și Kempes erau încu
rajați Ia antrenamente să-și 
dezvolte talentul, personalitatea. 
Astăzi însă pregătirea individu
alizată este o raritate, se lu
crează, cu precădere, în colec
tiv. Urmăriți asemenea lecții la 
tinerele elemente : în loc să Ie 
cultive simțul porții, antrenorii 
pun accentul pe... pasa decisi
vă. Bună, necesară și asta, dar 
cine o finalizează ? Dacă ar fi 
s-o iau de Ia început, aș încu
raja Ia copil pofta de gol.

— Dacă, așa cum spuneți și 
dv., spiritul ofensiv este in su
ferință, F.I.F.A., prin comisia 
ei de specialitate, nu discută 
aceasta ? Nu se alarmează ?

— O asemenea importantă 
problemă a stat tot timpul în 
atenția respectivei comisii. Cu 
ani în urmă, F.I.F.A. recoman
dase tehnicienilor folosirea în
tregului arsenal tehnico-tactic, 
menit să disloce „betoanele", 
să dosferece „lacătele". Printre 
aceste mijloace : șutul de Ia 
distanță, pasa înapoi, centrarea 
la colțul opus... Toate acestea 
au fost bune, și continuă să fie, 
desigur, utilizate, numai că, în 
replică, apărătorii au venit cu 
altceva : „ZIDUL" pentru șutul 
de la distanță, chiar cînd nu e 
vorba de o fază fixă ; INTER
CEPȚIA, prin dezvoltarea sim
țului de anticipație, pentru pasa 
înapoi și centrarea la colțul 
opus.

E. C. ARGEȘ 1N BllfiARlA
In prima zl a turneului 

internațional de fotbal ce se des
fășoară în diferite orașe din 
Bulgaria s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Trakla Plov
div — F. C. Argeș Pitești 3—2 ; 
Slavia — Sporting Lisabona 2—2 . 
Levski Spartak Sofia — Dinamo 
Minsk 4—1.
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BANI,AUTOTURISME.EXCURSII

Biletele <Ie 25 lei varianta participă la toate extragerile ! 
NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ PRIN

TRE MARII CÎȘTIGATORI !

— Și-atunci ?
— Mai recent, pentru a as gti- 

ra o EFICIENȚA sporită spiri
tului ofensiv, in afara elemen
telor așa-zise clasice — jocul co
lectiv, constructiv, bazat pe o 
tehnică utilitară, adică in vite
ză, în forță —, comisia F.I.F.A. 
a recomandat antrenorilor de 
pretutindeni folosirea excrciții- 
Ior, a schemelor cu un grad

MECIURI
C. S. TÎRGOVIȘTE — 

MACBEDONIKOS SALONIC 
(GRECIA) 5—1 (3—1). Joc fru
mos, la care au asistat nume
roși spectatori. Golurile au fost 
realizate de Ciceu (min. 5), 
Greaca (min. 25), Economu 
(min. 35 din 11 m și min. 70), 
Margelatu (min. 85), respectiv 
Dradis (min. 40). (M. Avanu,
coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA - 
STAHL RIESA (R.D.G.) 4—0
(2—8). Golurile au fost în
scrise de Gingu (min. 7. min. 
21 din 11 m și min. 61) și Pre
da (min. 89). (Sorin Geornoiu, 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—1 (1—1). Peste 4000 de spec
tatori au urmărit un joc plă
cut. Autorii golurilor : Gălă- 
teanu (min. 20) pentru Petrolul 
și Geolgău (min. 10) pentru 
craioveni. PETROLUL : Ha- 
ralambie — Cojocaru, Negoes- 
cu, Butufei, Toma — Cismaru, 
Cozarek, Pancu — Gălăteanu, 
Toporan, Libiu. Au mai jucat : 
Stanciu, Călin, Simaciu. Ștefă- 
nescu, Jipa. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : Lung — Purima, 
Tilihoi, Ispas, Donose — Geol
gău, Irimescu, Bălăci — Ad. 
Popescu, Cîrțu, Boldur. Au mai 
jucat: Boldici, Cioroianu și Fi- 
rănescu. (I. Tănăscscu, co
resp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
A.S.A. TG. MUREȘ 3—2 (1—1). 
Partida s-a disputat sîmbătă. 
Au înscris : Suciu (min. 29), 
Pop (min. 76), Popa (min. 86). 
respectiv Boloni (min. 38 din 
11 m), Cernescu (min. 76). (L 
Lazăr, coresp.)

I.C.I.M. BRAȘOV — STEAUA 
BUCUREȘTI 1—5 (0—4). Golu
rile au fost marcate de Palfi 
(min. 49), respectiv Sertov (min. 
7 și 13), Udrică (min. 33), Stoi-

Ați procurat bilete cu 
numerele preferate ?

Astăzi și mîine 
sînt ultimele zile 
de participare !

Cu fiecare variantă ju
cată vă sporiți șansele 
de a obține :

O AUTOTURISME „Da
cia 1300“ și „Skotla 120 L"

O MARI CÎȘTIGURI IN 
BANI, sume variabile și 
fixe, în frunte cu cele 
de 50.000 Iei.

0 EXCURSII 
HOTARE, în 
sau R.D.G

PESTE 
U.R.S.S.

mare de dificultate. Și, în afa
ră de asta, a reactualizat dri
blingul...

— Un exemplu de asemenea 
exerciții ?

— De pildă, joc (cu o anu
me durată) 5X5 ; una dintre 
aceste „mini-echipe" o împî '.i- 
că pe cealaltă să pătrundă, să 
dribleze și să șuteze la poartă. 
După care, roluri’ se schimbă. 
Gradul de difict..,ate rezultă 
lin folosirea marcajului strict, 
din obligativitatea de a pasa 
fără preluare ș.a.m.d.

..Asta înseamnă, a concluzio
nat Stefan Covaci, să dezvolți 
spiritul ofensiv la o anume c- 
ehipă. Să ți-1 ÎNSUȘEȘTI prin- 
tr-o pregătire adecvată în con
dițiile joc lui actual, aspru, 
competitiv. Altfel, a te declara 
doar de acord cu el, cu acest 
spirit ofensiv, nu poți obține 
victoria.

Și cum tricolorii au jucat o- 
tensiv, dar fără eficiența dori
tă. în ultimul joc cu Norvegia, 
ne gîndim că, de aci înainte, 
se va face mai mult în această 
direcție. La echipele noastre de 
club, ca și la națională...

Gheorghe N1COLAESCU

AMICALE
ca (min. 40) și Balinț (min. 
73). (C. Gruia, coresp.)

F. C. BAIA MARE — 
C. F. R. CLUJ-NAPOCA 3—3 
(0—2). Autorii golurilor : Roz- 
nai (min. 61 și 83), Dragomires- 
cu (min. 86) pentru F. C., Be- 
rindei (min. 28), Hotico (min. 
39, autogol), Cristoltan (min. 
47) pentru C.F.R. (V. Săsăranu, 
coresp.)

CARAIMANUL BUȘTENI - 
RAPID BUCUREȘTI 0—3 
(0—0). Au înscris : Iancu (min. 
56) și Manea (min. 71 și 82). 
(V. Zbarcea, coresp.)

„CUPA CONSTRUCTORI
LOR DE MAȘINI". în ultima 
zi a competiției de la Oradea, 
au avut loc două partide. în 

- prima, F. C. M. Brașov a între
cut pe înfrățirea Oradea cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin golu
rile marcate de Șulea (min. 65 
din 11 m) și de Cramer (min. 
85).

în al doilea meci. F. C. M. 
Reșița a dispus de Universitas 
Debrețin cu 3—0 (3—0), prin 
golurile înscrise de Matefi 
(min. 3 și 13) și Mărgineanțu 
(min. 4). Turneul a fost cîș
tigat de F. C. M. Brașov cu 4 p 
(golaveraj : 7—1), urmată de
Universitas 4 (3—4), înfrățire;' 
2 (3—4) și F. C. M. Reșița 2 
(3—9). (I. Ghișa, coresp.)

GLORIA BUZĂU — F. C. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Ba
laur (min. 89). Miercuri, de la 
ora 17,30, Gloria va juca in 
compania formației Massry din 
Egipt. (D. Soare, coresp.)

CUPROM BAIA MARE — 
MINERUL CAVN'IC 2—1 (0—0).

ADMINISIRAJIA DE STAI 
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
GEREA LOTO 2 DIN 2S IULIE 
1981

Extragerea I : 9 63 41 58
Extragerea a II-a : 24 32 54 7
Extragerea a Hl-a : 13 27 8 19
FOND TOTAL DE ClST U s 

594.437 lei din care 12r 
port la categoria 1.

REZULTATELE CONU TISULUI
PRONOSPORT DIN 26 IULIE 1981

I. Ceahlăul — Cristalul 1
II. C. S. Botoșani — Relonul 1

III. Laminorul — Cet. 7'g. N. 1
IV. S.N. . Brăila — Oțelul GI. X
V. C.S.U. Gl. — Luc. Adj. 1

VI. F.C.M. Br. — Vict. Tecuci 2
VII. Amonll — Viit. Chirnogi 1

VIU. Constr. Căi. — Rapid Fet. 1
IX. C.F.R. Cv. — Lotru Brz. 1
X. Explormin — Unir. A. I. 1

XI. Aurul Brad. — Dacia Or. 1 
xn. C.T.L. Blaj — C.P.L. Sebeș 2

XIII. Min. Lupeni — Min. Par. X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

164.684 LEI.
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IFNISMANII ROMÂNI CALIFICAȚI
ÎN PATRU FINALE

lU’iwiie clin pag. 1) 

nia sovieticei Ludmila Maka
rova. Clasa superioară a lui 
Ruzici s-a văzut incă de Ia pri
mele schimburi de mingi, ea 
dominîndu-si adversara prin- 
tr-o mare varietate de proce
dee tehnice, ca și printr-un 
ritm foarte rapid impus parti
dei. Ludmila Makarova, o bună 
luptătoare, a avut momente 
cind părea că poate prelua ini
țiativa, dar de fiecare dată Ru
zici îi intuia intențiile și i la 
spulbera. Rezultat final : Virgi
nia Ruzici (România) — Lud
mila Makarova (U.R.S.S.) 6—2, 
6—1. Calificată și. ea în 
finală, Lucia Romanov a trecut 
prin multe și grele momente 
în disputa sa cu reprezentanta 
tenisului american, Kelly 
Henry. Aceasta din urmă, 
după ce a cedat primul set, a 
dominat mult timp în al doi

de foarte bună calitate. înce- 
pînd de Ia așezarea pe teren 
(ambii în jumătatea din dreap
ta a suprafeței de joc) și ter- 
minînd cu dezinvoltura de 
care au dat dovadă în disputa
rea fiecărei mingi, principalul 
autor al punctelor fiind Angelo 
Binaghi, cei doi italieni nu pu
teau fi învinși duminică. In 
partea de sus a tabloului, pri
ma semifinală i-a opus lui An
drei Dîrzu și Florin' Segărcea- 
nu pe americanii Danny Saltz 
și Jeff Arons. Perechea română 
— care ne convinge din ce în 
ce mai mult că formează un 
cuplu redutabil — a trecut 
peste toate „capcanele" întinse 
de adversari (mingi scurte, lo- 
buri, mingi „tăiate''), ieșind 
mereu bine, și, în cele din 
urmă, învingătoare cu G—3, 
G—2. în finala de marți după 
amiază îi vom vedea, așadar, 
pe Dîrzu — Segărceanu și pe

PARTIM DEOSEBIT DF DISPUTATE
ÎN CONCURSUL DE LUPTE LIBERE

Virginia Ruzici (stingă) și sovietica Ludmila Makarova la cîteva 
momente după terminarea semifinalei de simplu

lea. conducînd cu 2—0 și 3—2. 
Dirijînd foarte bine jocul, răs- 
punzînd mingilor adversarei cu 
crosuri scurte, alternind jocul 
de pe fundul terenului cu ve
niri la fileu, a pus-o în difi
cultate pe Lucia Romanov. Cal
mul și stăpînirea de sine de 
care a dat dovadă Romanov, 
retururile trimise, în ultimele 
două ghemuri, mai mult pe 
partea stingă a lui Henry, jo
cul de regularitate — iată cu 
ce a reușit, în cele din urmă, 
s-o scoată din ritm pe ameri
cancă. hotărînd victoria. Re
zultat final : Lucia Romanov 
(România). — Kelly Henry
(S.U.A.) 6—1, G—4. Vom asis
ta, deci, azi după amiază, la 
o finală românească în proba 
de simplu femei.

La dublu bărbați vom înce
pe succintele comentarii cu 
partida în care favorițiî hr. 2 
de pe tablou, sovieticii Vadim 
Borisov și Serghei Leonink, au 
trebuit să se recunoască în
vinși, ieșind din cursă. învin
gătorii lor, cu rezultatul final 
de G—3, 5—3 sînt italienii Ricci 
Bitti, Angelo Binaghi. învin
gători nescontați, dar cîștigălorl 
Pe merit, ei practicînd un tenis

Riccî Bitli-Binaghi. în prima 
semifinală de dublu femei Vir
gini» Ruzici-Florenta Mihai au

FLORIN SEGARCEANU 

parcurs cu succes penultima c- 
tapă dinaintea... podiumului, 
întrecîndu-Ie cu 6—2, G—0 pe 
sovieticele Ludmila Makarova
— Elena Ghișian. în cealaltă 
semifinală : Fumike Furuhashi, 
Masako Yanagî (Japonia) — 
Ana Maria Ruegg, Anina von 
Planta (Elveția) 6—4, 1—0 ab. 
In finală (programată marți 
după-amiază) : Ruzici. Mihai — 
Furuhashi, Yanagi. în finala de 
dublu mixt (care va avea loc 
azi după amiază) : Virginia Ru
zici, Florin Segărceanu — Lud
mila Makarova, Serghei Leo- 
niuk (U.R.S.S).

Programul de azi este bogat 
și interesant. De la ora 9, pe 
terenul central vor avea loc 
meciuri pentru locul 3 la sim
plu femei (Ludmila Makarova
— Kelly Henry) și la dublu 
mixt (Budarova, Lacek — Kin 
Soo Ok, Jeon Young Dag). De 
la ora 14, pe „central" și tere
nul 1 semifinale de simplu 
bărbați (Segărbeanu — Emmrich 
șl Borisov — Dirzu), finala de 
simplu feminin (pe terenul 
central) în jurul orei 15,45, ur
mată de finala de dublu mixt.

Ion GAVRILESCU

LA PROGRESUL
Că bucureșteanul este iubitor de tenis, o știam de multă 

vreme. Ne-am convins de aceasta incă o dată, din primele zile 
ale întrecerilor de la Progresul, văzînd cum sînt luate cu asalt 
tribunele, chiar la meciuri care nu s-ar recomanda drept capete 
ie afiș ale turneului. Numai „centralul", cu jumătatea sa fe
rită de sulițele fierbinți ale soarelui, asigură plnă acum locuri 
fiecăruia, în timp ce pe celelalte terenuri anexe tribunele sînt 
aproape permanent ticsite de lume. 8 500 ! La atlt se ridică, după 
noile amenajări, capacitatea maximă a frumoasei noastre baze 
din parcul cu arbori seculari și această cifră nu s-a dovedit nici 
un moment exagerată, față de marele interes arătat de public 
pentru așii universitari ai rachetei.

Ieri, la primele semifinale, pe „central" au urcat aproape 4 500 
oameni în tribune și de azi, la finale, se așteaptă ca numărul 
celor prezenți se va mări considerabil. Fapt semnificativ, mai 
ties dacă ne gîndim că există și aportul masiv al televiziunii 
care ne aduce tenisul acasă.

Așadar, lume multă la Progresul. Ne bucură aceasta și pentru 
că vom avea nevoie de sprijinul efectiv al spectatorilor la im
portantele întîlniri decisive, care vor desemna pe laureaȚi. Un 
sprijin exprimat prin aplauze și încurajări, dar — bineînțeles 
— numai în limitele „fair-playului" admis unor adevărate tri
bune de tenis. Să facem totul ca jucătorii noștri să beneficieze 
realmente de cele mai bune condiții de susținere a unor grele 
partide, față de adversari a căror prezență ne onorează.

Radu VOIA

0 DESTINDERE PREMATURĂ SI... 
IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 10 8, LA POLO

Turneul final al întrecerii po- 
loiștilor a început pasionant, ară- 
tînd marele echilibru valoric al 
celor șase formații calificate. Din 
păcate, nu și în mod favorabil 
pentru echipa noastră care a 
pierdut — surprinzător — în fața 
Iugoslaviei, creditată doar cu șan
sa unui outsider. Joc egal între 
U.R.S.S. și S.U.A.. două formații 
candidate la podium și o victo
rie la limită a poloiștilor din 
Cuba asupra celor din Ungaria.

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 
10—-8 (3—2, 2—3, 2—1, 3—2). Sub
impresia suitei impresionante de 
succese din grupa preliminară 
scontam o victorie românească 
în partida cu poloiștii iugoslavi, 
cu atît mai mult cu oît aceștia 
nu se dovediseră pînă ieri a fi 
în măsură a ataca podiumul U- 
niversiadei. Dar. iată, „tricolorii" 
au abordat meciul din prima zi 
a turneului final cu superficia
litate. crezînd, probabil, că vic
toria vine de la sine... Orice mo
ment de slăbiciune se plătește 
insă scump, lucru resimțit, din 
plin, de poloiștii noștri, ieri 
obosiți si debusolați, fapt inexpli
cabil dacă avem în vedere fru
moasele lor evoluții anterioare, 
dintre care aceea din partida cu e- 
chipa Uniunii Sovietice a stîrnit

mult și justificat entuziasm. Cum 
altfel am putea explica cele trei 
goluri primite în... superioritate 
numerică ! Sigur faza de apărare 
a fost tratată extrem de superfi
cial. Dar atacul 7 Nici el nu a 
mai funcționat... ceas. Hagiu (2 
goluri) nu a mai zburdat în ba
zin, fiind marcat strîns de ru
tinatul Trifunovici, ceea ce l-a 
deranjat vădit. Singur Costrăș a 
avut o zi mai bună, ca și porta
rul Doru Spînu. De la iugoslavi, 
același Bebici (jucător de clasă). 
Avramovici și Vuletici au fost 
cei mai buni. Au marcat : Be
bici — 3, Avramovici — 3, Vu
letici — 2, Trifunovici, Djuho, 
respectiv Costrăș —3, Hagiu — 2, 
Gordan, Moiceanu, Schervan.

Arbitri : II. Mihat (Turcia) șl 
W. Vanderpool (Canada).

CUBA — UNGARIA 9—8 (2—1, 
3—3, 4—2, 0—2). Joc de mare 
luptă, fără virtuți tehnice -deose
bite, dominat de poloiștii din 
Cuba, care au cîștigat meritat, 
deși în ultima secundă sportivii 
unguri au fost pe punctul de a 
egala. Au înscris : Rodriguez — 
5 (cel mal bun om al întîlnirii), 
Ruiz — 2, Diaz, Dominguez, res
pectiv Pinter — 3 (unul din 4 m), 
Kenesz — 2, Keszthelyi, Muller, 
Gyulavari. Arbitri : A. Capuani

(Italia) și J. Marsolais (Canada).
S.U.A. — U.R.S.S. 8—8 (2—3, 

1—1, 2—0, 3—4). Disputînd un
meci pe care fiecare dintre echi
pe l-a considerat, pe bună drep
tate, Important pentru Ierarhia 
clasamentului, poloiștii americani 
și sovietici au jucat, în general, 
reținut, pîndind mai mult greșe
lile adversarului și dezvoltînd mal 
puțin propriile calități. Meciul a 
înaintat „din aproape în aproa
pe0, fără desprinderi decisive, 
pînă la jumătatea ultimei repri
ze, cînd poloiștii americani au 
reușit să ia un avans de două 
goluri. Soarta partidei părea pe
cetluită dar jucătorii sovietici 
revin cu ultimele eforturi și reu
șesc egalarea pe fondul unor în- 
tîmplări dramatice care au ridi
cat tensiunea tribunelor. Le enu
merăm : min. 25,16 Kleimenov 
ratează o mare ocazie din apro
pierea porții, pentru ca imediat, 
pe contraatac, Bergeson să expe
dieze mingea în bara porții lui 
Krîlov ; min. 26,41. McAndrew 
recuperează, „tăind0 un atac so
vietic, vrea să trimită mingea 
propriului portar, dar același 
Kleimenov, demarcat, intercep
tează și înscrie (8—8) ; min. 27,14 
echipa americană pierde mingea 
în atac ; în ultima secundă de

In cea de a doua zi a Întrece
rilor de lupte libere, disputate la 
Patinoarul „23 August- din Ca
pitală, au intrat în concurs si 
luptătorii de la categoriile 52 kg, 
62 kg, 74 kg, 90 kg Si +100 kg, 
in rîndul lor aflîndu-se si repre
zentanții noștri Gheorghe Bîriu, 
Traian Marinescu, Dumitru Buta, 
Gheorghe Broșteanu si Andrei 
Ianko.

Reuniunea de dimineață, cu un 
program foarte încărcat, a ofe
rit partide deosebit de dinamice, 
de un nivel valoric apreciabil. 
In rîndul concurentllor care au 
obținut victorii prețioase se află 
și multi dintre sportivii români. 
Dintre cei ale câtor întreceri se 
vor încheia astă-seară, trebuie 
să remarcănj evoluțiile lui Aurel 
Neagu (57 kg) si Gheorghe Fo- 
dore (02 kg), care au obtlnut 
victorii șl în turul 3, păstrîndu-ș! 
șansele* pentru clasarea pe locuri 
fruntașe. A. Neagu l-a înttlnit 
pe bulgarul Gh. Kalcev, un spor
tiv foarte puternic.’ In această 
confruntare Insă studentul ieșean 
a luptat bine repurthld un fru
mos succes la puncte : S—3. 
Și tînărul student brașo
vean Gheorghe Fodore a înche
iat victorios cea de a treia par
tidă, da data aceasta el depășind 
un adversar dintr-o tară cu • 
frumoasă tradiție tn luptele libe
re, turcul Kemal Ettyn. Meciul, 
extrem da disputat, s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 îa favoarea 
sportivului nostru. Ceilalți dai 
luptători români care au început 
concursul sîmbâtă. Ian Lungo 
(08 kg) șl Vasile Pușcașu (100 kg), 
au suferit înfrfngeri, primul fiind 
chiar eliminat. L Lungo (acciden
tat) a abandonat In disputa cu 
3. Masan (IL P. Mongolă), Iar 
V. Pușcașu a fost depășit clar 
la puncte (0—12) de sovieticul 
Ilia Mate (campion european, 
mondial șl olimpic).

Ca șl cel care au început con
cursul simbătă, ceilalți 5 repre
zentant! al tării noastre (care au

intrat duminică în competiție) 
n-au fost avantajați de „sorti". 
Dimpotrivă ! Majoritatea lor sa 
află in grupe cu sportivi valo
roși. misiunea lor fiind, deci, 
foarte dificilă. Tr. Marinescu l-a 
Învins la puncte (6—3) pe polone
zul M. Jedrzeyczak, într-un meci 
viu disputat, in care românul a 
avut inițiativa. Lipsit total de o- 
rientare tactică, D. Buta (74 kg) 
a pierdut o partidă în care, pînă 
in ultima secundă, era cîștigător I 
Neatent, el i-a oferit posibilitatea 
lui B. Renkcn (Canada) să mal 
realizeze un punct șl să obțină 
victoria, exact cînd gongul anun
ța sfirșltul întîlnirii. tn schimb, 
Gh. Broșteanu (90 kg) a luptat 
bine în compania lui S. Nalma 
(Irak), pe care l-a învins cu 

5—0. Un succes prețios a repur
tat în primul tur greul A. Ianko. 
După ce l-a condus la puncte cu 
7—0 pe polonezul R. Wroklawski 
(medaliat cu bronz în concursul 
de greco-romane). A, Ianko a 
fost declarat învingător prin des
calificare (min. 4,23).
Reuniune a doua, la fel de dis

putată și interesantă, a adus re
prezentanților noștri cîteva vic
torii prețioase, dar și înfrîngeri 
nescontate. In rîndul primelor se 
situează succesul deosebit de va
loros realizat de Gheorghe Bircu 
(52 leg) în fata sovieticului A. 
Guiahmedov. După ce a fost con
dus cu 2—0, scor stabilit prin 
procedee specifice acestui stil,' 
Gh. Bircu a executat ireproșabil 
un „tur de cap" și-a fixat adver
sarul în „pod" și nu l-a slăbit 
pînă ce n-a finalizat tușul (min. 
2.57). Gheorghe Fodore (82 kg) a 
ebtlnut ai 4-lea succes consecutiv. 
De data aceasta, el l-a învins la 
diferență (10—0) pe ungurul 3. 
Toth. Traian Marinescu (62 kg).1 
extrem de decis șl eficace, l-a 
fixat cu umerii pe saltea pe 
Guo Bu Xiang (R. p. Chineză) 
în min, 2,20, după ce 11 scăpase 
dintr-o poziție periculoasă cu 
cîtgva secunde înainte.

REZULTATE TEHNICE
REUNIUNEA I, turul 3 : eat. 

48 kg — gr. „A* : A. Sanolan 
(U.R.S.S.) b.p. Son Gab-Do (Co
reea de Sud) ; gr. „B“ : T. Ishi
kawa (Japonia) b.p. Gao Wen He 
(R.P. Chineză) ; eat. 57 kg — gr. 
„A“ : M. Barry (Canada) b.p. 
S. Kaygusuz (Turcia), H. Toml- 
yama (Japonia) b. tuș J. Olvera 
(Mexic) ; gr. „B“ : A. Neagu b.p. 
Gh. Kalcev (Bulgaria), R. Torres 
(Cuba) b. super. G. Meszaros 
(Ungaria) ; cat. 68 kg — gr. „A“r: 
You In-Tak (Coreea de Sud) b.p. 
B. Budaev (U.R.S.S.), T. Nugu- 
ent (S.U.A.) b. super. Mel X! 
Huai (R.P. Chineză) ; gr. „B“ : 
O. Aktas (Turcia) b.p. J.M. Gour- 
din (Franța), R. Cascaret (Cuba) 
b.p. M. Kamlmura (Japonia), J. 
Masan (R. P. Mongolă) b. ab. I. 
Lungu ; cat. 82 kg — gr. „A" : 
J. Scheer (S.U.A.) b.p. F. Scha
ller (Canada), S. Sukaebator 
(R.P. Mongolă) b.pi. O. Aklra 
(Japonia) ; gr. „B«: J. Toth (Un
garia) b. tuș J. Flores (Mexic), 
Gh. Fodore b.p. K. Ettyn (Tur
cia) ; cat. 100 kg — gr. „A" :
I. Mate (U.R.S.S.) b. super. V. 
Pușcașu, S. Wilbur (S.U.A.) b.p.
J. Bor (R.P. Mong.) ; gr. „B“ : 
V. Atanasov (Bulg.) b.t. I. Abdul- 
karin (Irak) ; turul I : cat. 52 kg 
— gr. „A" : A, Guiahmedov 
(U.R.S.S.) b.t. J. Rodrîguez 
(Cuba), Gh. Bircu b.p. Kim Iong- 
Kyu (Coreea de Sud). B. Olvera 
(Mexic) b.t. Esam Abd Elminen 
(Egipt) ; gr. „B" : M. Sato (Ja
ponia) b.ab. D. Filipov (Bulg.), 
Ra Takahashi (Canada) b.p. A. 
Javhlantok (R.P. Mongolă) ; cat. 
62 kg — gr; „A" : S. Bajrami 
(Iugoslavia) b. super. Guo Bu 
Xiang (R.P. Chineză), Tr. Mari
nescu b.n. M. Jedrzyczak (Polo-

CLASAMENTUL LA ZI 
(1N TURNEUL FINAL 1—6)

1. S.U.A 3 2 1 0 25-21 5 P
2. Cuba 3 2 0 1 26-22 4 P
3. România 3 2 0 1 24-22 4 P
4. U.R.S.S. 3 1 1 1 24-23 3 P
5. Iugoslavia 3 1 0 2 22-27 1 P
S. Ungaria 3 0 9 3 22-28 0 P

joc Krupin ratează un penalty și 
odată cu el o prețioasă 
victorie. Au marcat : Ber
geson — 3, Mouchawar — 2, Bo
yer — l, 3. Campbcli pentru 
S.U.A. și Morozov — 3, Trctia- 
kov — 2 (unul din 4 m),
Burkov, Naumov, Kleimenov, 
pentru U.R.S.S. Arbitri : E. A- 
scncio (Spania) șl P. Panagacos 
(Grecia). -

MEXIC — SPANIA 9—7 (0—2,
4—1, 3—1, 2—3). Au înscris pentru 
Mexic: Aranzabal — 3, Beristain — 
2, Zuniga — 1, Dîaz — 1, Iniguez 
— 1, Coste — 1 ; pentru Spania: 
Alonso — 4, Girbal — 2, Merino.

R.P. CHINEZA — JAPONIA 
8—6 (2-1, 1—1, 3-1, 2-3). 
Punctele au fost Înscrise de: 
Cai Tianxiong — 3, Wang 
Xiectian — 2, CI Jlaming — 2, 
Zu Baowal — 1 pentru R. P. 
Chineză, respectiv Hideyuki — 2, 
Masahiro — 2, Yashifunl — 1 șl 
Yasuahl — 1.

D. CALLIMACHI 
I. CUPEN

V. TONCEA-MU

nia), G. Dente (Italia) b.p. A. 
Gokdogan (Turcia), V. Alekseev 
(U.R.S.S.) b.p. J. Oiunbold (R.P. 
Mong.) ; gr. „B« : M. Land 
(S.U.A.) b.t. B. Robînson (Cana
da), I. Maad (Irak) b.p. J. Su- 
warto (Indonezia), S. Goltsuka 
(Japonia) b.t. H. Thiel (R.D.G.), 
Gh. Valceanov (Bulg.) b. super. 
P. Naboulet (Franța) ; cat. 74 kg 
— gr. „A* : Gh. Makasarașvtii
(U.R.S.S.) b. super. E Er Hemu 
(R.P. Chineză), G. Sabev (Bulg.) 
b.p. L. Lacaze (Franța), B. Ren- 
ken (Canada) b.p. D. Buta, R. 
Klro (lug.) b.t. J. Limonta (Cu
ba) ; gr. „B« : R. Hunisch
(R.D.G.) b.p. P. Krolewiak (Po
lonia), Ko Jin Won (Coreea de 
Sud) b.p. S. Kischimoto (Japo
nia), D. Schultz (S.U.A.) b.t. P. 
Tatar (Ungaria), D. Baira (R.P. 
Mong.) b. super. G. Kyriakos 
(Grecia) ; cat. 90 kg — gr. „A“ : 
A. Batarku (R.P. Mong.) b.t. J. 
Zadrag (Polonia), D. Clarke (Ca
nada) b.t. N. Altinoluk (Turcia), 
A. Bodo (Ungaria) b.t. A. Sbrana 
(Italia) ; gr. „B« : V. Batnla 
(U.R.S.S.) b. super. Fr. H. Peter 

« (R.D.G.), M. Huli (S.U.A.) b.p.
Gomez (Cuba), Gh. Broșteanu 
b.p. S. Naima (Irak) ; cat. +100 
kg — gr. „A“ : A. Ianko b. dese. 
R. Wroklawski (Polonia), S. Stol- 
cev (Bulg.) b.p. P. Hiepe (R.D.G.); 
gr. „B« : N. Skrlpkin (U.R.S.S.) 
b. neprez. H. Hassan (Egipt), B. 
Baumgartner (S.U.A.) b.t. K. 
Szucs (Ungaria). *

REUNIUNEA A II-a, tur 4 : 
cat. 57 kg — gr. „A“: D. Gdoke 
b.t. S. Kaygusuz, H. Tomlyama 
b. super. M. Barry; gr. „Bfl: A. 
Beloglazov b. super A. Neagu, 
Gh. Kalcev b. super. R. Torres; 
cat. 68 kg — gr. „A“: You In-Tak 
b. super. L. Renken, B. Budaev 
b.p. T. Nugent; gr. „BH: j. Ma
san b.p. O. Aktas; cat. 82 kg — 
gr. „A“: L Iorgov b.t. S. Sukae
bator, O. Akira b.t. J. Scheer; gr. 
„B«: V. Kazbekov b.t. K. Ettyn,' 
Gh. Fodore b. diferență p. J. 
Toth; cat. 100 kg — gr. „A“: L 
Mate., b. super. S. Wllbur; turul 
2: cat. 52 kg — gr. „A“: Gh.
Bircu b.t. A. Guiahmedov, J. Ro- 
driguez b.p. B. Olvera, Kim Jong- 
Kyu b. neprez. E. Elminen; gr. 
„B“: R. Takahashi b. super. G. 
Genova, M. Sato b. super. A. 
Javhlantok; cat. 62 kg — gr. 
„A“: J. Mendieta b.t. S. Bajrami, 
Tr. Marinescu b.t. Guo Bu Xiang, 
M. Jedrzejczak b. super. A. Gok
dogan, A. Oiunbold b.t. G. Den
te; gr. ,.B“: B. Robînson h. su
per. I. Maad, M.Land b.t. J. 
Suwarto, G. Valceanov b. super. 
H. Thiel, S. Goitsuka b. super. 
P. Naboulet; cat. 74 kg — gr. 
„A”: G. Makasarașvili b. super. 
L. Lacaze, G. Sabev b.t. E Er 
Nemu, J. Limonta b.p. B. Ren
ken, R. Kiro b. super. D. Buta; 
gr. „B“: S. Klshimoto b.p. R. 
.Hunisch, Ko Jin-Won b.t. P. Kro
lewiak. G. Kyriakos b.p. P. Tatar, 
D. Schultz b.p. D. Baira: cat. 
90 kg — gr. „A“î I. Doinov b.t. 
J. Jadrag,. D. Klarke b.p. A. Ba
tarku. N. Altinoluk b.p. A. Sbrana; 
gr. ,.B“: V. Batnia b. super. R. 
Gomez, F.H. Peter b. super. S. 
Naima. M. Huli b.p. Gh. Broștea
nu; cat. +100 kg — gr. ,,AW: R. 
Wroklawski b.p. S. Stoicev. A. 
Ianko b. dese. K.P. Hiepe: gr, 
„B“: N. Skriokin b.t. K. Szucs.

Mihai TRANCA 
Costin CHiRIAC


