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CAMPIONII
MONDIALI

UNIVERSITARI
Al ZILEI

TENIS
Virginia Ruzici (România)

simplu femei
Virginia Ruzici, Florin Segăr
ceanu (România)

' dublu mixt

ÎNOT
Mayumy Yokoyama (S.U.A.)

400 m mixt
Serghei Fesenko (U.R.S.S.)

400 m mixt
Kim Linehan (S.U.A.)

800 m liber

Fază din finala de dublu mixt, cîștigată de perechea română 
Ruzici — Segărceanu

Pe podiumul de premiere : Virginia Ruzici. In planul secund, 
învinsa sa din finală, Lucia Romanov.

PRIMELE TREI MEDALII PENTRU TENISMANII ROMANI
• Aur: Virginia Ruzici (la simplu femei) și Virginia Ruzici - Florin Segărceanu

progres. Rezultatul fi-

italia

SCRIMĂ (la dublu mixt) • Argint: Lucia Romans* (la simplu femei)

sabie echipe
după-amiază a răsunat 
prima oară „Gaudea- 

pe terenul central de la
LUPTE

Toshiaki Ishikawa (Japonia)
- lupte libere, categ. 48 kg

Anatoli Beloglazov (U.R.S.S.)
- lupte libere, categ. 57 kg

Raul Cascaret (Cuba)
— lupte libere, categ. 68 kg 

Vagab Kazbekov (U.R.S.S.)
— lupte libere, categ. 82 kg

Ilia Mate (U.R.S.S.)
- lupte libere, categ. 100 kg.

Luni 
pentru 
mus“_ ______________ _  _.
arena Progresul. în acordurile 
solemne ale Imnului Univer
siadei. tricolorul românesc a 
fost înăltat de trei ori. răsplă
tind frumoasa evoluție a tenis- 
manilor noștri de-a lungul a 
7 zile de întreceri Cinstea de 
a cuceri în premieră absolută o 
medalie de aur intr-o probă fe
minină de simplu i-a revenit 
marii noastre sportive — o a- 
devărată stea în tenisul femi
nin mondial — Virginia Ruzici. 
Si tot ea. împreună cu Florin 
Segărceanu. a obtinut medalia 
din metalul cel mai prețios in 
proba de dublu mixt. Lucia Ro
manov (locul II la simplu fe
mei) a obtinut medalia de ar-

Comentariul zilei

gint Astfel că bilanțul primei 
zile de finale în concursul de 
tenis este de 3 medalii pentru 
culorile românești. Un bilanț , 
care se va îmbogăți — sperăm 
cu metal cit mai strălucitor — 
întrucit Florin Segărceanu este 
finalist în proba de simplu 
bărbați. Virginia Ruzici 
Florența Mihai evoluează 
ultimul act al întrecerilor 
dublu femei. Andrei Dîrzu 
Florin Segărceanu se află 
finala de dublu bărbați. 
Dîrzu joacă (cu Emmrich) pen 
tru locurile 3—4.

Celelalte medalii ale zilei au 
fost cucerite de Kelly Henry 
(S.U.A.) — bronz în proba da 
simplu femei (in meciul pentru 
locurile 3—4 ea a învins-o cu 
6—3. 6—1 pe sovietica Ludmila 
Makarova). Ludmila Makarova 
— Serghei Leoniuk (U.R.S.S.) — 
argint la dublu mixt, iar Kim 
Soo Ok — Jeon Young Dae 
(Coreea de Sud) — bronz la

in 
iar

aceeași probă (in meciul pen
tru locurile 3—4 ei au întrecut 
cu 6—2. 6—2 perechea ceho
slovacă Iva Budarova — Miro
slav Lacek).

Revenind la meciurile dispu
tate azi. este mai întîi de pre
cizat că spectatorii prezenti in 
tribune au asistat cu siguran
ță — în proba de simplu femei 
— la una dintre partidele de 
foarte ridicat nivel tehnic, sus
ținute de Virginia Ruzici. Fap
tul de a fi condus situația De 
teren — în finala sa au Lucia 
Romanov — de la prima si pină 
la ultima minge, faptul că in 
întreaga partidă Ruzici nu a 
greșit decît 4 mingi, faptul că 
serviciile, retururile, pasingu- 
rile și voleurile puternice si 
bine clasate au funcționat ire
proșabil ne arată o Virginia 
Ruzici într-o formă excelentă.

Lucia Romanov, chiar da
că si-a adjudecat doar două 
ghemuri, a arătat si ea un e-

vident 
nalei : Virginia Ruzici — Lucia 
Romanov 6—1, 6—1.

Finală de dublu mixt in care 
Virginia Ruzici (ea a dirijat 
jocul în maniera în care Ion 
Tiriac știa să-1 îndrume, cu 
ani în urmă pe mai tînărul său 
partener. Ilie Năstase) si Flo
rin Segărceanu au acoperit bine 
întregul teren. Rezultatul fina
lei : Virginia Ruzici. Florin Se
gărceanu — Ludmila Makarova, 
Serghei Leonîuk (U.R.S.S.) 6—3. 
6—-3.

O convingătoare probă a ca
pacităților sale actuale ne-a 
dat-o tînărul campion al tării 
noastre. Florin Segărceanu. ieri 
dună amiază, la disputarea se
mifinalelor de simplu masculin. 
Victorie clară — într-o oră si 
iumătate de ioc — asupra re- 
dutabilului_renrezentant al R.D. 
Germane. 
..veteran" 
versiadă. 
proba de

Thomas Emmrich. un 
al tenisului la Uni- 

medaliat cu argint în 
dublu la Sofia. în

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 4—5)

Șl LUNI, FĂRĂ „RELÂCHE"
*j£ **,

în prima zi a finalelor de l-pte libere
Probabil că sportul n-ar avea atîta far

mec fără elementul distinctiv care este re
cordul. Realizarea „nec plus ultra" — atit 
cit rezistă asaltului candidaților la palmare- 
sele sportive — dă culoare unor întreceri 
altfel poate dirze, aspre, pline de drama
tism uneori. Recordul este, cel mai adesea, 
cartea de vizită a competiției de înalt niveL 

punct de vedere, Universiada nu are a seDin acest
plînge. Zi cu zi, în tabelele specialiștilor se adună noi ci
fre desemnînd recordurile stabilite sau depășite de către 
parlicipanții la concursurile cronometrate. ~ 
apoteoză, atletismul își încununa bilanțul 
mondiale universitare, ceea ce nici nu e 
recitim cu atenție lista impresionantă de participants au
reolați cu titluri olimpice sau continentale. Și mal încărcat 
este răbojul înotului. Din cele 21 de probe disputate pină 
acum, doar două nu s-au încheiat cu un nou record al lu
mii în categoria studențească. Adăugind deci cele 19 re
corduri de natafie la cele 17 atletice, avem un total de 36 
performanțe maxime care onorează Universiada bucureșiea- 
nă. Fără a mai pomeni de următoarele 8 probe de înot, 
care pot aduce, teoretic, tot atîtea recorduri !

Asemenea calcule de bilanț nu ar fi posibile fără contri
buția prețioasă a unor sportivi de mare valoare, de care 
Universiada nu duce lipsă. Și e încă prea timpuriu pentru 
a încheia socotelile, de vreme ce sînt încă două zile pline 
de concurs.

Luni, spectacolul masiv, divers și colorat al întrecerilor 
Universiadei a captat și concentrat din nou atenția publi
cului bucureștean (pentru a nu mai vorbi de indefinibila 
cantitate de privitori și auditori de la depărtare, benefi
ciari ai miraculoaselor invenții tehnice moderne). Obișnuiții 
actului artistic, cultural, au prejudecata zilei rezervată 
odihnei, căreia i-au și dat numele de „relâche", prezentă în 
programele tipărite ale cotidianelor de luni. Ei bine. Uni
versiada își țese canavaua de splendide imagini fără răgaz.

Victor BĂNCIULESCU

Duminică, in 
cu 17 recorduri 
de mirare dacă

(Continuare în pag 4—5)

AUREL NEAGU Șl GHEORGHE FODORE - MEDALII DE BRONZ
® Sportivii sovietici au cîșligat trei titluri de campioni mondiali universitari

Studentul Gheorghe Fodore a repurtat o frumoasă victorie in 
partida pentru medalia de bronz cu japonezul Ota Akira

Luni seara, la patinoarul ar
tificial „23 August", au avut 
loc din nou festivități de pre
miere a celor mai buni luptă
tori studenți din lume. De data 
aceasta, a fost rindul să urce 
pe podiumul medaliaților pri
mii clasați la categoriile 48 kg, 
57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg 
din concursul de lupte libere,

Spre satisfacția numeroșilor 
spectatori, în ritului celor care 
au urcat pe podiumul de pre
miere s-au aflat și doi luptă
tori români : AUREL NEAGU 
(57 kg) si GHEORGHE FODO
RE (132 kg) au obținut victorii 
în partidele finale, cucerind 
medaliile de bronz.

Primul care a urcat pe sal-

tea a fost studentul ieșean 
Aurei Neagu. El l-a intilnit pe 
David Cooke (S.U.A.), un spor
tiv care a avut prestații bune 
în partidele anterioare. Prima 
repriză a fost foarte echili
brată, dar prin plusul de insis
tentă in acțiunile ofensive 
Neagu a terminat cu un minim 
avantaj (3—2). In ultima parte 
a meciului, mai bine pregătit 
fizic, campionul român a mal 
realizat trei puncte tehnice, în
cheind victorios întiinirea 
(5—2).

Gheorghe Fodore, cel de al 
doilea sportiv român care a 
evoluat în gala finalelor, a a- 
dus a doua bucurie delegației 
noastre. Brașoveanul l-a domi
nat în permanență pe japone
zul Ota Akira, luînd conduce
rea la puncte (2—0) încă din 
primele secunde. Atent la o 
încercare de „salt" a japone
zului, Fodore l-a „contrat" și 
l-a trecut prin „pod". Cu încă 
două „fixări" reușite, sportivul 
român și-a mărit avantajul la 
puncte, cîștigind în final cu

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 8-a)
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I
I „TRICOLORII" ÎN ÎNTRECERI, AZI

BASCHET
| Palatul Sporturilor și Culturii, oro 13,00 : România — S.U.A. 
* (m) ; ora 16,00 : România - R. P. Chineză (f).
I ÎNOT
I Femei - Mariana Paraschiv, Adina Schuster - 200 m flu

ture, Irinei Pânulescu, Carmen Bunaciu, Carmen Alexe și

■ Carmen Mihăilâ - 4X100 m liber ;
Bărbați - Flavius Vișan, Horia Lucaciu - 200 m fluture, 

Flavius Vison, Stefan Mitu, Zeno Oprițescu, Costin Negrea - 
| 4X100 m liber/
I LUPTE

I Patinoarul „23 August", orele 10-12,30 și 17,30—19,00 : 
Gheorghe Bircu (cat. 52 kg), Traian Marinescu (62 kg) și 
Andrei lanco ( + 100 kg) vor evolua in întrecerile finale.

i POLO
Bazinul Dinamo, oro 19,30 : România - S.U.A.

SĂRITURI
Ștrandul tineretului, de la oro 17,00 : Alexandru Bagiu 

‘ în finala la platformă.
1 SCRIMĂ
I Sala „23 August", orele 9,00-11,00, 11,30-13,30 și 14,00- 

16,00 : echipa de spada o României în tururile preliminare.
I TENIS

Terenurile Progresul, de la ora 14,00 : V. Ruzici, Fl. Mihai 
I — Furuhashi, Yanagi (Japonia) în finala la dublu femei ;

A. Dirzu, FI. Segârceanu - Ricci Bitti, Binaghi (Italia) în fi
nala la dublu bărbați.

| VOLEI

Sala Floreasca, ora 16,30 : România - Cuba (f) ; ora 
| 18,30 : România - Coreea de Sud (m).

I PROGRAMUL ZILEI 
BASCHET

I Palatul Sporturilor și Culturii, de la ora 9,00 : Cuba — 
Mexic (m), turneul loc. 5—8, Canada — Brazilia (m) loc.
5—8, România — S.U.A. (m) loc. 1—4 ; de la ora 16,00 :

1 România — R. P. Chineză (f) finala pentru loc. 3—4, Iugo
slavia — U.R.S.S. (m), loc. 1—4, U.R.S.S. — S.U.A. (f) fi
nala pentru loc. 1—2 ;

Sala Giulești, de la ora 9,00 : Anglia — Japonia (m), Un- 
Igaria — Canada (f), Coasta de Fildeș — Polonia (m) ; de 

la ora 16,00 : Finlanda — Turcia (m), R.P. Chineză — Co
reea de Sud (m);

Sala Politehnica, de la ora 9,00 : Senegal — Spania (fi, 
Mexic — Bulgaria (f), Cehoslovacia — Iugoslavia (f) ; de 
la ora 16,00 ; Irak — Nigeria (m), Libia — Senegal (m) ;

Sala Progresul, de la ora 9,00 : Finlanda — Franța (f), 
Cuba — Polonia (f), Olanda — Egipt (m) ; de la ora 16,00 : 
Belgia — Grecia (m), Somalia — Liban (m).
ÎNOT

Bazinul „23 August", de la ora 10,00 : serii la 200 m fiu- | 
ture (f) Și 200 m fluture (b) ; de la ora 18,00; finale la 200 
m fluture (f), 200 m fluture (b), 4X100 m liber (f) și 4X109 1 
m liber (b).
LUPTE

Patinoarul „23 August", orele 10,00—12,30 șl 17,30—19,00 : 
meciuri finale la cat. 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg și +100 kg. I 
POLO I

Bazinul Dinamo, de la ora 10,00 : Japonia — Mexic și Ca- ■ 
nada — R. P. Chineză ; de la ora 17,00 : Ungaria — Iugo
slavia, U.R.S.S. — Cuba și România — S.U.A. •
SĂRITURI .

Ștrandul tineretului, de la ora 17,00 ; finala la platformă I 
(b). 1

ire IH FINALĂ, ECHIPA DE SABIE A ITALIEI 
aa k ÎNVINS PE CEA A U.R.S.S. LA TUȘ AVERA J!
O Formația României, medaliile de bronz

Scrima a intrat, 
evident, în ultima 
parte a competi
ției, dovadă pe
remptorie fiind- 
faptul că întrece
rile nu mai pro
gramează zilnic 
decît o probă, 
luni fiind cea a 
echipelor de sa
bie, care și-au dis
putat ultimele fa
ze.
Ceea ce nu în

seamnă, însă, că 
gradul de spec
taculozitate al în
trecerilor a scă
zut, ba am putea 
spune că — măr
turie fiind semifi
nalele, precum și 
meciurile pentru 
desemnarea for
mațiilor medalia
te — asalturile au 
dobîndit un plus de îndîrji- 
re, de neprevăzut, obișnuitei 
încărcături nervoase adău- 
gîndu-i-se acum dorința de 
a încununa prin victorii cele 
zece zile de competiție pe 
planșele din sala „23 Au
gust". La pra amiezii au în
ceput eliminările directe, un
de s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — 
Ungaria 9—5. Bulgaria — 
Cuba 9—3, Italia — Franța
8— 6 și România — Polonia
9— 5. Cu campionul mondial 
Dariusz Wodke în formație, 
și alături de el Jablonowski, 
de asemenea component al 
reprezentativei Poloniei, re
cent medaliată cu bronz la 
C.M., partida aceasta n-a fost 
deloc ușoară, dar sabrerii ro
mâni au condus mereu, cu 
3—1, 5—3 și 8—4, calificîn- 
du-se în semifinale cu scorul 
de 9—5, prin punctele înscri
se de Pop 3, Pantelimonescu 
și Mustață cîte 2, Marin 1, 
pentru polonezi punctînd 
Wodke 3, Jablonowski și Ko- 
niusz 1. în meciul următor, 
însă, cu puternica reprezen
tativă a U.R.S.S., care avea 
să desemneze prima finalis
tă, sabrerii antrenați de 
Constantin Nicolae au crezut 
că mizînd pe contraatacuri și 
opriri, în loc să atace, vor 
putea să șe califice pentru 
ultimul act. Tactică greșita, 
întrucît deși au condus în 6

Un moment de vîrf al finalei, asaltul din
tre Alșan (in stingă) fi Arcidiacono

asalturi, uneori chiar cu sco
ruri (aparent...) asigurătoare, 
cum au fost cede dintre Pop- 
Alșan (4—1) sau Marin — 
Kazohin (4—1), ei n-au pu
tut încheia învingători I Așa 
îndt meciul s-a terminat cu 
scorul de 9—4 în favoarea 
echipei U.R.S.S., care și-a a- 
sigurat victoria prin Alșan — 
4, Kazohin — 2, Koriaskin — 
2, Nikișin — 1, pentru echi
pa României punctînd : Pop 
— 3 și Mustață — 1, în timp 
ce Pantelimonescu și C. Ma
rin nu au reușit nici o vic
torie. în cealaltă semifinală. 
Italia a întrecut cu dificul
tate formația Bulgariei,

Așadar, în lupta pentru 
medaliile de bronz, față în 
față echipele de sabie ale 
României și Bulgariei. în 
primul asalt, reprezentantul 
nostru Cornel Marin l-a în- 
tîlnit pe medaliatul cu bronz 
în proba individuală, Vasil 
Etropolski. 5—4 pentru sa- 
brerul român, victorie urma
tă de cele ale lui Marin 
Mustață în fața lui H. Etro
polski (5—1) și Ion Panteli
monescu asupra lui Marin- 
ceski (5—2). Ioan Pop capo
tează, surprinzător, în fața 
lui Ciumakov (5—1), și V. 
Etropolski trece de Mustață 
(5—2), reducînd din handi
cap. De acum încolo, însă, 
sabrerii români își țin la dis
tanță adversarii (chiar dacă

Pop pierde la H. Etropolski 
cu 5—4), și scorul ajunge cu- 
rînd la 8—3. Căpitanul echi
pei noastre, Ioan Pop, para
fează apoi prin victoria sa 
(5—3) în fața lui Marinceski 
succesul sabrerilor noștri 
care, cu scorul final de 9—5. 
și-au asigurat medaliile de 
bronz, în fața echipei care, 
recent, la C.M. (în aceeași 
componență) s-a clasat pe lo
cul 4. Au punctat: C. Marin 
3, Pantelimonescu, Pop, Mus
tață cîte 2, respectiv II. E- 
tropolski 2, V. Etropolski și 
Ciumakov cîte 1.

Finala, disputată între e- 
chipele Italiei și Uniunii So
vietice a atins cote înalte de 
spectaculozitate și dramatism, 
pe care evoluția scorului pî- 
nă în ultima treime a me
ciului nu le lăsa să se între
vadă. După ce s-a mers 
„grupat" (scor 4—4), echipa 
sovietică s-a distanțat la. 
8—5, prin revanșa luată de 
Andrei Alșan în fața învin
gătorului său din finala in
dividuală, Giovanni Scalzo 
(5—2). Se părea că meciul 
este jucat, dar Dalia Barba 
și Arcidiacono (revenit în e- 
chipa reprezentativă a „az- 
zurri-lor" după o absență de 
peste 2 ani) își înving adver
sarii (Koriaskin și, respectiv, 
Nikișin) cu 5—0 1 Scorul de
venise 8—7 pentru echipa 
U.R.S.S. și învingătorul ulti
mului asalt, dintre Meglio și 
Kazohin avea să aducă și 
succesul echipei sale (întru
cît în caz de egalitate, echi
pa Italiei cîștiga la tusave- 
raj). A condus mai întîi sa- 
brerul sovietic (2—0), a re
venit Meglio spectaculos, prin 
dobîndirea a două serii con
secutive de priorități (3—2). 
s-a ajuns la scorul de 4—4 
și tensiunea era maximă. Au 
urmat alte trei simultane și, 
în sfirșit, Meglio își valori
fică din nou prioritatea, cîș- 
tigind asaltul cu 5—4 și, im
plicit, medaliile de aur pen
tru echipa sa. Scor final : 
Italia — U.R.S.S. 8—8 (63— 
59 t.d.). Au punctat pentru 
Italia : Giovanni Scalzo, Gian
franco Dalia Barba, Angelo 
Arcidiacono și Dino Meglio 
cîte 2 ; pentru U.R.S.S. : An
drei Alșan 3, Serghei Koriaz- 
kin și Aleksandr Nikișin cî
te 2, Serghei Kazohin 1.

Paul SLAVESCU

SCRIMA
Sala „23 August", orele 9—11, 11,30—13,30 și 14,00—16,00 : 

tururi preliminare la spadă echipe.
TENIS

Terenurile Progresul, de la ora 14,30 : V. Ruzici, Fl. Mi
hai — Furuhashi. Yanagi (Jap.) — finala la dublu femei ; 
A. Dirzu, FI. Segârceanu — Riccl Bitti, Binagh (Italia) — 
finala la dublu bărbați.

J VOLEI
Sala Floreasca, de la ora 9.00 ; Grecia — Franța (m), Po- 

I lonia — Turcia (m) ; de la ora 15,00 : Bulgaria — Ceho
slovacia (m), România — Cuba (f), România — Coreea de 

1 Sud (m);

PASCALE TRINQUET:

„STĂRUINȚA - alături de talent și muncă -
DEFINEȘTE 0 MARE CAMPIOANĂ!..."

Sala Dinamo, de la ora 9,00 : Irak — Sudan (m), Belgia — 
Egipt (m), Libia — Venezuela (m) ; de la ora 15,00 : Snania
— Mexic (m), Japonia — Cuba (m), R. P. Chineză — Olan
da (m) ;

Sala Agronomia, de la ora 9,00 : Liban — Iordania (m), 
U.R.S.S. — S.U.A. (m), de la ora 15,00 : Elveția — Dane
marca (f), Japonia — S.U.A. (f), R. P. Chineză — Brazilia 
(fi;

Sala Olimpia, de la ora 9,00 : Siria — Congo (m), Italia
— Canada (m) ; de la ora 15,00 : Belgia — Turcia (f), Spa
nia — Canada (f), Bulgaria — Mexic (f).

I

Ora 9 — transmisiuni direc- 
Ite, alternative, de la tenis (fi

nala dublu mixt), lupte libere, 
Înot șl polo (meciurile Japo
nia — Mexic șl Canada — 

IR.P. Chineză) ; ora 14 —
transmisiuni directe, alterna
tive, de la tenis (finalele de 
simplu bărbați șl dublu fe- 

Imei), polo, sărituri (finala 
probei platformă bărbați), 
lupte libere (ultimele 5 finale), I baschet, înot (finalele la 200
m fluture șl la ștafeta 4X100 
m liber) ; ora 19,40 — baschet 
femei (repriza a doua a fi
nalei) ; ora 23 — rezumatul 

| întrecerilor zilei.

Ora 7 : principalele rezul
tate ale zilei precedente și 
programul zilei curente ; de 
la ora 11 : transmisii direc
te alternative de Ia baschet, 
înot, lupte, polo, sărituri, 
scrimă, tenis si volei : de la 
ora 22.30, în cadrul radio- 
programului „O zi într-o 
oră" rubrica „Sport" consa
crată Universiadei.

Doi dintre aureolați! 
Jocurilor Olimpice de 
Ia Moscova, floretista 
Pascale Trinquet și 
spadasinul Johan Har- 
menberg, prezenți, la 
București, la cea de a 
Xl-a ediție a Univer
siadei, n-au reușit să 
mai repete strălucita 
lor performanță din 
1980. La exact un an 
distanță, intre „Marea" 
și „Mica Olimpiadă", 
prestațiile lor n-au mai 
avut vigoarea aștepta
tă...

Pascale Trinquet, e 
drept, a încercat să se 
repete: „Am avut, poa
te, prea repede senza
ția că voi deveni cam
pioană mondială uni
versitară, după elimi
nările directe. Românca 
Ruparcsics, cu care am 
tras la inceput, in con
diții oarecum egale — 
avem aproximativ ace
eași alonjă — s-a inti
midat de prezența mea, 
am simțit-o. Știu din- 
tr-o experiență proprie 
că nu-i ușor să-ți stă
pânești emoția in fața 

unei adversare cu o 
bună carte de vizită... 
Apoi, am trecut și de 
Dimitrenko, ceva mai 
greu, cu o victorie la 
limită. Mă calificasem 
direct in turneul fi
nal...*

Pascale face o pau
ză. îi este greu — se 

vede — să-și continue 
șirul ideilor: „După a- 
ceea, se știe !... Pe ta
bloul finalei de 8 au... 
sărit fosta mea învinsă, 
Dimitrenko, și, alături 
de ea, o altă româncă, 
Aurora Dan. $i una și 
cealaltă, două mari 
ambițioase, poate cele 
mai stăruitoare în e- 
fortul unei spectacu
loase împliniri. Acest 
atu — care este stăru
ința — definește, ală
turi de talent și mun
că, o mare campioană. 
Poate an: uitat prea 
repede un asemenea a- 
devăr. De fapt, o axio

mă; ceva ce nu mai 
are nevoie de demon
strație... Stăruința a 
stat și la baza victori
ei româncelor asupra 
noastră, pe drumul 
spre medalii. Nu m-am 
așteptat nici o clipă la 
o asemenea dirzenie; 
iar cea mai puțin cu

noscută dintre român
ce, cum este Guzganu, 
s-a comportat cu a- 
plombul unei mari 
sportive, cum sint con
vinsă că va ajunge. 
Româncele au realizat 
in fața noastră un a- 
mețitor 9—1. Din acest 
moment mi-am dat 
seama că ele sint ca
pabile de o performan
tă maximă. Cum au și 
fost!...“

Johan Harmenberg a 
reușit mult mai puțin 
decit Pascale Trinquet, 
el n-a depășit primul 
tur al preliminariilor ! 
„M-am bucurat că mă 

voi întilni cu Kolczo- 
nay, Mojaev și Ion Po
pa, ca și in finala o- 
limpică de la Moscova 
și, in același timp, am 
fost prea sigur că in
tr-o grupă fără sportivi 
de faimă (n.n. practic 
toți adversarii săi au 
fost necunoscuți prin
tre așii spadei mondi
ale) voi îndeplini doar 
o formalitate. S-a veri
ficat la București un 
dublu adevăr: pe de o 
parte acela că spada 
rămîne proba marilor 
surprize și apoi că este 
mult mat lesne să cu
cerești un titlu de 
campion deqît să ți-l 
păstrezi. E adevărat că 
un compatriot al meu, 
Bjoerne Vaeggoe. a 
lost laureatul probei. 
Pe undeva, o mică 
consolare..."

în finalul acestor 
mărturisiri, Pascale 
Trinquet și Johan Har
menberg țin să re
marce reușita marii în
treceri a mușchetarilor 
universitari.

Tiberiu STAMA
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AZI, FINALA BASCHETBALISTELOR: U.R.S.S.-S.U.A.
® Pentra un loc pe podium: România - R. P. Chineză ® La băieți. In semifinale,

România - S.U.A. și (un derby) U.R.S.S. - Iugoslavia
Meciurile desfășurate ieri la Palatul sporturilor 

și culturii au mai încheiat una dintre fazele în
trecerilor de baschet: aceea a semifinailelor com
petiției feminine. Datorită victoriilor repurtate, 
reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A. (țări ale căror 
selecționate dețin titlurile de campioană olimpică 
și, respectiv, campioană a lumii și a J.M.U.) își 
vor disputa astăzi medalia de aur (învinsei i se 
va decerna cea de argint). în finala „mică", echi
pa României va întilni pe cea a R. P. Chineze și, 
în caz de succes, ea va îmbunătăți cea mai bună 
performanță de pînă acum a precedentelor repre
zentative ale țării noastre, care s-au clasat pe lo
cul 4 în anii 1961 și 1965.

La băieți, azi au loc semifinalele. Reprezentativa 
română întâlnește- pe cea a S.U.A., actuala cam
pioană a J.M.U., iar formația U.R.S.S. va juca cu 
cea a Iugoslaviei într-o partidă care poate figura 
oricînid ca finală la Jocurile Olimpice sau la cam
pionatele mondiale. Sâ amintim că în momentul 
de față baschetbaliștii iugoslavi sînt campioni 
olimpici și mondiali, iar cei sovietici au cucerit 
anul acesta campionatul european.

meciurilor femi- ’ 
(echipele masculi-

Rezultatele
nine de ieri , 
ne au avut zi liberă) :

ROMÂNIA — S.U.A. 
(33—34). Reprezentativa 
noastre a dat o reolica 
nică redutabilei selecționate a 
S.U.A., actuala deținătoare a 
titlurilor de campioană a lu
mii și a J.M.U. Evoluind 
încredere în forț-ele lor, 
chetbalistele românce au 
ceput întrecerea cu aplomb 
si eficientă si. ca atare, tabela 
de scor indica 6—2 (min. 5), 
18—14 (min. 16) și 27—21 (min. 
17), în favoarea lor. Sportivele 
americane au reușit, însă, să 
echilibreze'situația și chiar să 
ia conducerea, dar la dife
rențe mici, încheiei-ea primelor 
20 de minute găsindu-le cu un 
avantaj de numai un punct. 
La reluare, întilnirea s-a men
ținut echilibrată : 49—49 (min. 
28). 58—53 (min. 33), după care 
echipa S.U.A.. călită în nume
roase competiții de amploare, a 
izbutit să-și impună plusul de 
experiență și să obțină coșurile 
necesare victoriei și, deci, cali
ficării în „finala mare". For
mația română a făcut un joc 
curajos și, cu mai puține gre
șeli în momentele hotărîloara 
ale partidei, putea (și merita) 
un rezultat mai strîns, poate 
chiar victoria. în general. în
trecerea a fost spectaculoasă șî 
a ținut permanent încordată a- 
fenția publicului, care a aplau
dat deseori frumoasele faze 
create de ambele echipe,. Prin 
meritoria prestație de ieri, lo
tul român 
comportare in meciul de astăzi, 
in „finala mică", în compania

61—îl 
țării 

puter-

cu 
bas- 
in-

promite o bună

Echipa României 
in atac. Carol 
Menken din echi
pa S.U.A. 
că 
din

Diana Bălașa

incear-
s-o oprească 

acțiune pe

reprezentativei R.reprezentativei R. P. Chineze. 
Au înscris : Bădinici 24, Bălaș 
14, Armion 7, Filîp 6. Popa 6, 
Solovăstru 4, Szekely 2, Pall 1 
pentru România, respectiv 
Menken 21, Henry 12, Curry 12, 
Pollard 10, Sacey 10. Walker 3, 
Foster 4, Gulaș 2. Arbitrii S. 
Oblak (Iugoslavia) și K. Na
kano (Japonia) au condus ne
corespunzător. dezavantajind 
formația țării noastre.

U.R.S.S. — R. P. CHINEZA 
78—53 (36—31). în primele mi
nute, tabela electronică din Pa
latul sparturilor și culturii a 
indicat scor favorabil sporti
velor chineze, care au luat con
ducerea și au ajuns la un mo
ment dat să aibă un 
14 puncte (25—11 In 
Apoi, baschetbalistele 
au început să reducă 
dicap și în minutul 18 au reușit 
să egaleze : 28—28. După o pe
rioadă de echilibru în între
cere, echipa U.R.S.S a- început 
să se desprindă șl, treptat, a 
luat un avantaj substanțial r 
care l-a menținut pînă la sfir- 
șiit. Au înscris ; Sukarnova 30. 
Rogozina 
rosteliova 
trofanova 
respectiv 
Fang 10,

Chen 5. Liqing 2. Au arbitrat 
bine H. Topuzoglu (Turcia) șl 
J. Weilland (Canada).

Rezultate. SEMIFINALA PEN
TRU LOCURILE 1—4: România
— S.U.A. 64—74 (33—34), U.R.S.S.
— R.P. Chineză 78—53 (3S—31);
PENTRU LOCURILE 5—3: ceho
slovacia — Ungaria 71—81 (33—44), 
Canada — Iugoslavia 84—78 
(37—33) ; PENTRU LOCURILE 
8—12 : Cuba — Finlanda 64—63 
(35—28), Franța — 
(35—35) ; PENTRU 
13—16: Mexic — Senegal 
(26—20), Bulgaria — Spania 
(41—40).

— Iugoslavia 
PENTRU “—

Cuba — Finlanda 
Polonia 75—82 

LOCURILE 
65—51 
77—76

valo-

în Satul Universiadei

Zeci și zeci de drapele 
flutură încă in fața Pri
măriei, la cea mai mică 
adiere de vînt. Univer
siada continuă... Și to
tuși, Satul pare acum 
mai gol. fără zîm- 
betul cald al Sarei sau 
al Iul Vigneron, fără 
prezența tonică a lui 
Kuula sau Hauck. Cori
feii sportului-sporturilor, 
a căror simplă prezență 
în București a dat stră
lucire festivalului atletic 
și întregii mari competi
ții a universitarilor lu
mii. au plecat — cei mai 
mulți — spre casele lor. 
„Cu amintirea unei în
treceri in care cel care 
cuteza să aibă un vis de 
aur trebuia să fie dc cla
să mondială", opina un 
autorizat purtător de cu- 
vînt al sportivilor din 
R. D. Germană, doctorul 
în filozofie Kiaus Schan, 
conducător al delegației 
acestei țâri. Și continua : 
„Ei, atlețîi, toți sportivii 
sludenți, vor păstra tot
odată multă vreme ima
ginea unui oraș impo
zant, unde se simte Ia 
tot pasul bucuria oame
nilor de a construi, de a 
crea noul. O spune unul 
care a revăzut capitala 
României după 12 ani... 
Organizarea ? Primirea, 
cazarea, activitatea in- 
ierpreților, nivelul in-

avans de 
mln. 12)
sovietice 

din han-

18, Krisevici 16, Ko-
10, Erofeeva 4, Mi-
2 pentru
Xiabo 13, Yuqin 11. 
IJJuan 6, Hanyu 6,

• Clasamentele grupelor 
rlce în întrecerea masculină. 
GRUPA 1—8, SERIA A: 1. Iugo
slavia 8 p, 2. România 4 p, 3. 
Cuba 4 p, 4. Brazilia 4 p; SERIA 
B: 1. S.U.A. 5 p, 2. U.R.S.S. 5 p, 
3. Canada 5 p, 4. Mexic 4 p ; 
GRUPA 9—16, SERIA A : 1. Fin
landa 6 p, 2. R.P. Chineză 5 p, 3. 
Anglia 4 p, 4. Coasta de Fildeș 
3 p; SERIA B: 1. Coreea de Sud 
6 p, 2. Turcia 5 p, 3. Polonia 4 
p, 4. Japonia 3 p; GRUPA 17—23, 
SERIA
6 p, 3. 
SERIA 
3 p, 3. 
SERIA 
3 P. 3.
Senegal 4 p, 2. Nigeria 3 p, 
Iordania 2 p.

A : 1. Olanda 6 p. 2. Belgia 
Congo 4 p, 4. Somalia 3 p; 
B: 1. Grecia 4 p, 2. Egipt 
Liban 2 p; GRUPA 24—29, 
A: 1. Irak 4 p, 2. Libia 
Sudan 1 p; Seria B:

U.R.S.S.,

CU BUCURIA
trecerii, bazele sportiva
— intr-un euvint totul 
poate primi elogii, iar 
oamenii care duc la bun 
sfîrșit această extrem de 
grea sarcină — mulțu
miri. Oferind înaltul său 
patronaj Jocurilor, adre- 
sîndu-se participanților. 
Ia deschiderea oficială, 
in cuvinte simple, ome
nești, dar pline de 
semnificație, tovarășul 
Nicolae C'eaușescu a 
arătat astfel deosebita sa 
grijă fală de sportivi, 
față de tineretul lumii. 
Ne-am străduit, în ce ne 
privește. să contribuim 
la reușita unei asemenea 
grandioase sărbători a 
sportului și a păcii, iar 
victoriile unora — mai 
cu seamă a Petrei Felke 
Și a lui Andreas Hauck
— ne fac să credem că 
intre proiect și faptă nu 
a fost un drum lung".

Pleacă spre casă si a- 
lergătorul mexican Ben
jamin Gonzalez. Ia cu 
el... un nat „Sunetele lui 
imi vor aminti peste ani 
de oameni cu suflet de
licat, de care mă despart 
cu regretul că timpul 
curge atit de repede. Și 
intr-un singur sens". 
Două fete din Brazilia, 
Sheila Oliveira și Jura-

Dumitru STĂNCULESCU
Paul IOVAN

1.
3.

---------------- Spirale ---- ------------

ZILELE JOCURILOR CU MINGEA
Gimnastica și, apoi, atletismul s-au retras din arenă, 

lăsindu-ne multe șl frumoase amintiri. Pe programul 
Universiadei avansează, aproape în același pas, bas

chetul și voleiul. Cele mai mari săli ale Capitalei noastre. 
Palatul sporturilor și culturii și Floreasca, găzduiesc tur
neele finale ale sporturilor prin excelență universitare, știut 
fiind cită răspîndlre au, și unul și altul, printre studenții de 
pretutindeni. Poate este și aceasta o explicație că amlndouă 
figurează între primele cinci discipline ale planetei noastre, 
ca număr de practicanți, ca popularitate.

Turneele Universiadei sînt realmente cele mai tari între
ceri de volei și baschet ale anului și unele dintre cele mai 
bine cotate din ultima perioadă de timp. Avem o primă și 
autorizată opinie, a lui Cornel Ores, căpitanul echipei na
ționale masculine de volei a României : „Turneul masculin, 
ca și cel feminin, dealtfel, n-au fost cu nimic inferioare în
trecerilor olimpice sau mondiale. N-a lipsit aproape nimeni 
din galeria marilor echipe. Iar multe din intilnirile pe care 
le-am urmărit pot primi cu ușurință calificativul excelent. 
Sub raport tehnic, constatări favorabile : tehnică modernă, 
în viteză, caracteristică formațiilor de primă valoare din vo
leiul mondial. Tactic, îmbogățiri substanțiale ale schemelor 
pregătite minuțios la antrenamente și aplicate curajos in 
partide. N-aș vrea să uit satisfacția produsă de comportarea 
arabelor reprezentative române în care antrenorii Nicolae 
Sotir și Sandi Chiriță au promovat curajos multe elemente 
tinere. Șl au avut bucuria de a constata că nu s au înșelat 
in alegerile lor“. Ieri, selecționatele noastre au făcut încă 
un pas bun spre „ultimii metri" al turneului, luptlnd 
exemplar în meciurile cu echipele Braziliei, fetele, și Ja
poniei, băieții, chiar dacă cîștig de cauză a avut numai 
echipa masculină.

„Frumoasă sală ! Demnă de finala unui campionat mon
dial sau olimpic !“ Iată observația baschetbalistului ame
rican Carter la intrarea în Palatul sporturilor șl culturii, 
acolo unde locul imenselor podiumuri cu aparatele gimnas
ticii a fost luat de coșurile de baschet în turneul final le 
aflăm și pe fetele noastre. Ele obținuseră deja o frumoasă 
performanță prin intrarea în „cvartetul" de onoare. Șl, iată, 
elevele Iul Traian Constantinescu nu se împacă cu rolul de 
simple participante la turneul final ! înarmate cu multă am
biție (așa cum îl știam ca jucător pe antrenorul tor de as
tăzi), jucătoarele noastre au intrat decise șl sigure pe ele 
în-erima repriză a meciului cu formația S.U.A., una dintre 
fruntașele baschetului mondial. Ele au condus cea mai mare 
parte a primei reprize, fiind ajunse în ultimele fracțiuni de 
secundă. Poate că dacă Magdalena Szekely, veritabila orga
nizatoare a presingului bun al formației noastre, nu ar fi 
comis repede trei greșeli personale, Întreg angrenajul cvin
tetului nostru ar fi funcționat altfel în întiia parte. Rămine 
însă, acest prim act al partidei cu jucătoarele din S.U.A.. 
momentul cel mai reușit al excelentului parcurs realizat de 
baschetbalistele noastre in prestigioasa întrecere.

Astăzi, „zi de gală" la Palatul sporturilor și culturii Var 
evolua, pe parchetul marii arene, unele dintre cele mai bune 
echipe de baschet din lume, feminine și masculine. Privind 
programul, vă invităm, mai întii, la ora 13, la jocul S.U-A. 
— România. Băieții noștri au obținut piuă la urmă intra
rea în turneul final grație efortului unui Cernat, unui Dan 
Nlculescu, unul Ugiai, în primul rind. Mulți fac de mult 
teoretice calcule unde ar fi ajuns selecționata română, pe 
treptele ierarhiei, dacă ar fi dispus de mai mulți jucători 
înzestrați în lupta la mari înălțimi de sub ambele coșuri. 
După amiază ne propune un joc mai interesant ca altul. 
Mai întii „finala mică" în competiția feminină (România — 
R. P. Chineză). în continuare, nimic altceva decît reeditarea 
finalei campionatului european masculin din acest an, Uniu
nea Sovietică — Iugoslavia, în care vom vedea pe unii din
tre cei mal buni baschetbaliști din lume. Iar „vedeta", fi
nala turneului feminin, cu multipla campioană mondială, 
olimpică și europeană, Uniunea Sovietică, în arenă, alături 
de o altă echipă care are în palmares victorii în proba su
premă, S.U.A.

De astăzi, drumurile duc spre marile săli ale Capitalei, 
Palatul sporturilor și culturii și Floreasca, la „zilele basche
tului și voleiului".

Eftimie iONESCU

SPRE ÎNĂLȚIMILE SUFLETULUI,
DE A TRĂI Șl 

clara Silva, fac o ultimă 
fotografie în Sat, nea
părat pe platoul unde, 
seară de seară, s-au lă
sat purtate de muzică 
„spre înălțimile sufle
tului, cu bucuria de a 
trăi și a fi pace".

Viața merge înainte și 
in Sat. Unii pleacă, alții 
rămîn încă cu speranța 
că cele mai frumoase 
zile vor fi acestea din 
urmă. E, dacă vreți, ca
zul baschetbaliștiior noș
tri. Niculescu, Cernat, 
Opșitaru. Ermurache, Că- 
pușan sînt, simplu, niște 
oameni fericiți, care 
nu-și ascund de fel 
bucuria pentru perfor
manța lor fără prece
dent la noi, în acest 
sport. Sigur, vin partide 
despre a căror dificulta
te inutil mai vorbim, dar 
să nu uităm că a juca 
o semifinală (cu cine 7 
— cu S.U.A. !) într-o 
mare competiție părea, 
mai ieri, de domeniul 
fanteziei... Apropo de 
baschet : Vladimir Ko
los, antrenor al echi
pei Uniunii Sovietice, 
crede că turneul mascu
lin a reunit mari valori, 
iar Universiada însăși 
reprezintă un moment 
de virf al sportului mon-

A FI PACt“
dial. „Dar și al priete
niei !“ ține, neapărat, să 
adauge.

Blandine Roudet, Do
minique Oberti si Annick 
Riff sînt trei tinere din 
Franța. Pînă mai ieri, 
nu știau decît așa, din 
auzite, despre România. 
Acum, pe o terasă, ele 
scriu vederi. Cei de a- 
casă, cei dragi Ie vor 
primi curind, aflind că 
aici, în București, în 
România „viața e fru
moasă, oamenii gentili, 
făcindu-ne. cu zimbetul 
lor, să uităm de depăr
tări".

Colecționarii de insig
ne sînt mereu în... aler
ta. Li Jianxin, voleiba
list chinez, s-a întîlnit pe 
alee cu Maurizio Ninfa, 
Daniele Bcrsclli, tot vo
leibaliști, dar din Italia, 
și cu atletul cubanez 
Jorge Luis Alfaro. Cu 
toții s-au despărțit mul
țumiți. A fost mai mult 
decît un simplu schimb 
de insigne : fiecare din
tre ei are acum prieteni 
în plus.

...A venit seara. De Ia 
sală, de la bazin sau te
ren (sau pur și simplu 
de la o plimbare prin 
București) locuitorii Sa
tului se string din nou

Aceste fete — voleibaliste — s-au oprit, o clipi mai 
devreme, la cutia poștală : imagini ale Bucureștiului 
fi cuvinte de bucurie au plecat spre îndepărtatul 

Mexic...
la dans. Plnă acum s-au 
organizat, in afara pro
gramului, concursuri ad- 
hoc. cîștigate de „echipe" 
din Bulgaria sau Liban.

De această dată, respon
sabilii culturali de la 
„Regie" vor să-1 învețe 
pe oaspeți... Perlnița.

Geo RAEȚCH1



VIRGINIA ATACĂ
„ZIDUL SONIC“

Vadim Borisov (U.R.S.S.), campionul Europei, finalist al probei 
de simplu, în care-și apără titlul cucerit la Mexico

PRIMELE TREI MEDALII 
PENTRU TENISMANII ROMÂNI

r ume multă pe „Progresul”, la tenis. Din toate generațiile.
/ j Veteranii Tenis Club-ului Român, apoi contemporanii lui 

Caralulis ți Schmidt, suporterii lui Gogu Viziru și Ion 
Țiriac din ziua marelui meci cu Noua Zeelandă, care a relan
sat, de fapt, tenisul, într-o zi din vara lui *59 cînd Iliuță avea 
13 ani și umbla de colo pînă colo, Intr-un trening roșu, cu 
litere albastre, spunînd că învață să joace făcînd exact pe 
dos de cum fac cei care dau tn minge ca să slăbească...

Poate că n-a mai fost atîta lume de la meciul acela de la
crimi cu Stan Smith și cu Gorman, cînd Salatiera ar fi vrut 
să rărntnă la București, după cele întîmplate la Charlotte, dar 
n-a fost chip, pentru că Harap Alb obosise, căutînd sălățile 
din grădina ursului, tocmai la Forest Hills, așa cum i s-a în- 
timplat acum o lună și lui McEnroe care, reîntors de la Wim
bledon, a pierdut, la fel ca și Ilie, în fața lui Lendl.

Lume multă pe Centralul care va rămîne, în memoria ge
nerațiilor care vor veni, „al lui Țiriac și Năstase”, și care, 
în aceste zile, încearcă să deslușească viitorul lui Florin Se
gărceanu, care a luat — spun cei mai mulți — liftul lui Borg, 
dar mai are de luat focul din privirea „frumosului nebun”, 
adică ceea ce l-a permis lui Ilie sd dea buzna în toate ca
sele mari ale tenisului, să tragă draperiile șl să rîdă tn gura 
mare, „cu toată claviatura”, ctim ar fi spus Tudor Mușatescu.

S.U.A.-SING
PÎNĂ ACUM

(Urmare din pag. 1)

1977. O victorie mai ușor obți
nută decît ar fi sperat chiar cei 
mai optimiști.

Jocul a început intr-o notă 
de dîrzenie deosebită, cu schim
buri prelungite de mingi, cul
minate adesea cu spectaculoase 
rezolvări tactice ale disputei. 
Segărceanu amenință cu break 
De adversar, chiar din ghemul 
al 2-lea. dar Emmrich se apără 
cu tenacitate salvîndu-se prin 
prime servicii puternice. Apoi, 
fiecare iucător îsi valorifică 
ghemurile de serviciu, echilibrul 
menținîndu-se în continuare. în
că de la jumătatea primului set. 
linsă, se vădesc unele slăbiciuni 
in iocul viitorului învins. El 
este mai lent în deplasările în

DUPĂ AUHUL DE IERI
Virginia Ruzici : „Avind 

o foarte îndelungată ca
rieră în tenis, nu credeam 
că o victorie mă poate e- 
moționa în așa măsură. 
Dar judecind bine situa
ția, îmi dau seama că fap
tul se explică prin aceea 

la încheierea con- 
de simplu 

Universiadei, 
o victorie 

că

din 
am 

totală, 
unui

că azi, 
cursului 
cadrul 
obținut 
Vreau să spun
jucător de tenis poate să-i 
ofere mulțumire cîștigarea 
unei partide în compania 
unui adversar valoros. Dar 
aici lucrurile stau altfel: 
eu am cîștigat azi UN 
TURNEU, ceea ce este 
mult. Sînt fericită că me
dalia de aur în proba de 
simplu — cea care îmi 
lipsea din colecție — am 
cucerit-o acasă, în fața 
publicului propriu, căruia, 
trebuie să-i spun cu acest 
prilej, îi datorez o parte 
din victorie. Am in vede
re nu finala mea cu Lu
cia Romanov, ci meciurile 
disputate in zilele anteri
oare, cînd efectiv simțeam 
nevoia să fiu încurajată. 
Sper să mai cuceresc 
și alte medalii și gîn- 
desc că, împreună 
Florența, buna mea 
tenă, avem prilejul < 
în finala de dublu".

Florin Segărceanu : 
premieră absolută, j 
mea de dublu cu Virginia 
Ruzici a fost și o ocazie 
de a aduce tenisului nos
tru, la această ediție a 
Universiadei, o medalie 
de aur. Mărturisesc că am 
dorit nespus acest lucru, 
nu atît din orgoliu, cit ca 
o confirmare a faptului 
că am muncit mult să o 
obținem, am pregătit mi
nuțios fiecare partidă. Es
te o bună ocazie pentru 
mine să spun că sfaturile 
primite de la Virginia, ci
tit înainte 
cit și în 
mentelor, 
real folos, 
pot juca in compania a- 
cestei valoroase jucătoare 
a noastră și a lumii. Simt 
că am forma un cuplu 
bun, deoarece avem mul
te afinități în joc și ne 
putem completa reciproc. 
Mulțumesc pentru încre
derea ce mi s-a acordat".

teren, ajunge cu greutate la 
stopurile abil puse de tenis- 
manul nostru, dar mai ales a- 
rată nesiguranță în lovitura de 
dreapta, cu care greșește mult, 
în al 10-lea ghem. Emmrich 
servește cu toată forța si cîsti- 
gă la zero : 5—5. Urmează Se- 
gărceanu la serviciu, are 30—0. 
apoi 40—30. dar este egalat si 
luptă contra trei mingi de 
break, pierzînd la ultima. 6—5 
pentru jucătorul oaspete si mo
ment dificil pentru campionul 
nostru, care ne scutește însă de 
orice emoții egalînd imediat. în 
tie-break Segărceanu evoluează 
cu mult aplomb, conduce de la 
cap la cap. distantîndu-se la 
7—3.

Al doilea set are o istorie 
mult mai scurtă. Break al lui 
Segărceanu în ghemul 3. urmat 
de un al doilea care urcă sco
rul la 4—1. în acest moment. 
Emmrich. care dăduse deja 
semne evidente de oboseală, ri
dică brațul anuntînd că accep
tă înfrîngerea si abandonează. 
Scor : Fi. Segărceanu — T. Em
mrich 7—6, 4—1 ab.

Mult mai liniară a fost cea 
de-a doua semifinală, opunînd 
pe primul favorit al probei so
vieticul Vadim Borisov, celui 
de al doilea reprezentant al tă
rii noastre. Andrei Dirzu. A- 
cesta din urmă nu a putut face 
fată jocului rapid, foarte inci
siv. al puternicului său adver
sar. care a dominat destul de 
categoric întîlnirea. După 55 
minute de joc. pe foile de ar
bitrai a fost consemnat rezul
tatul : V. Borisov — 
6—2.

Azi vor avea __
pentru locurile 3—4 
bărbați : Saltz, Arons _______
— Borisov. Leoniuk si la du
blu femei : Makarova. Ghișian 
(U.R.S.S.) — Ruegg. von Planta 
(Elveția) — de la ora 9. fina
lele de dublu bărbați : Dîrzu, 
Segărceanu — Ricci Bitti. Bi- 
naghi (Italia) si dublu femei : 
Virginia Ruzici. Florența Mihai
— Fumiko Furuhashi. Masako 
Yanagi (Japonia).

Țfi lorin a cîștigat ieri la Emmrich. După un prim set crtn- 
JT cen, etnd a fost la un pas de pierdere, la 6—5 pentru

Thomas, după care urma serviciul acela distrugător, se- 
măntnd atit de mult cu „bombarda" Roscoe Tanner. Dar Flo
rin a avut puterea să „întoarcă" breakul, in momentul cel 
mai greu al meciului, și acest lucru ni se pare mai important 
decît setul cîștigat la Vilas — asta dacă ne gîndim la „deslu
șirea viitorului". Apoi a urmat a doua performanță: tie-
break-ul... Un tie-break în care favorit era tot serviciul lui 
Thomas, dar tn care s-a văzut că Florin știe să se și bată, 
nu ca tn meciul cu Clerc, cînd s-a sufocat la gîndul că tl 
conduce cu 4—1 pe ciștigătorul de la Foro Italico.

La 1—4 în setul doi, Emmrich a abandonat. De fapt, pier
duse meciul la începutul setului doi, cînd 
posibil la 1—0. A părut obsedat de decizia 
tabilă. Una din celebrele obsesii ale lui Ilie 
costat un Wimbledon și multe alte turnee...

întîlnirile din turneul final 
al întrecerii de polo ce se 
desfășoară la bazinul Dinamo 
devin tot mai dramatice, cu 
surprize tot mai mari, pe mă
sura apropierii de... sosire. 
Din păcate, echipa României 
nu a reușit nici ieri să e- 
volueze la nivelul așteptări
lor, la valoarea pe care o are 
realmente, fiind învinsă de 
reprezentativa Cubei. în fe
lul acesta echipa S.U.A. ră
mîne — înaintea meciului de 
azi, cu formația României — 
principala favorită la locul I,

fost dor 
doua de 
distanțai 
a treia i 
tră n-a 
că și sc 
eași dif( 
te. în u 
lui polc 
ceput să 
ioși, dai 
nut și e 
Deci, ecl 
la a do 
rul de îi 
Dinamo.

6—1,
loc

A. Dirzu
meciuri 

la dublu
(S.U.A.)

a ratat un break 
la o minge discu- 
Năstase, care l-au

■KȚ-am putut vedea semifinala Borisov — Dîrzu, care s-a
7 V jucat, din păcate, la concurență. în schimb am stat de 

vorbă cu tenismanul sovietic. Pe aleile parcului sportiv 
Progresul, părea un om „de-al casei”. Foarte bine dispus, 
curtenitor — a și învățat să spună „ce fată frumoasă !” — 
Borisov e pus pe șotii — „am 17 ani, așa cum scrie și pe 
tricoul meu” — dar știe să se și oprească, declară că a cîștl? 
gat mult mai greu decît arată scorul, că are un punct comun 
cu Dirzu — „amîndoi l-am bătut pe englezul Feaver” — că 
Ilie Năstase a fost un jucător extraordinar în perioada 1972—74, 
cînd l-a văzut deseori la TV, că Borg e cel mai productiv ju
cător din istoria tenisului... că el, Borisov, e și gazetar, scrie 
tenis la „Sovetski Sport” și „Komsomolskaia Pravda”. La ca
pătul celor cinci minute „pe alee”, l-am întrebat pe Borisov : 
„Cum vezi evoluînd tenisul ?** (Borisov e atît de comunicativ, 
Incit apelativul cu a doua plural se exclude din start). A răs
puns, mimînd îngîndurarea: „Cum va evolua 
știu. Ceea ce știu e că 
fete vor veni la tenis".

(O părere, pe care nu 
dacă Florin Segărceanu 
reporterului să considere această posibilă 
decît „eventul” cu Koch și Kirmayr...).

Trei poloiști cubanezi se opun 
tele). Imagine din meciul

acțiunii lui 
Cuba — R<

tot mai mulți băieți

e neapărat necesar 
il va învinge pe

tenisul ? Nu prea 
și tot mai multe

să o împărtășiți: 
Borisov, 
viei orie

îngăduițî-i 
mai mare

de un „sfert lademn ,, .
la Paris", Virginia Ru- 

situează peste cota obiș- 
jucătoare din lume. Nu

j-r inala fetelor a oferit un meci 
['■ Wimbledon" și de o „semifinală 

zici a fost într-o vervă care o 
nultă în clasamentul primelor zece 
este exclus ca Virginia să fie tn perioada premergătoare mo
mentului de virf al carierei sale. Scorul zdrobitor (6—1, 6—1) 
împotriva unei jucătoare de o tenacitate recunoscută sugerează 
o reală perfecționare a mijloacelor tehnice și confirmă apre
cierea celebrei Chris Evert, care o consideră pe noua cam
pioană mondială universitară a doua jucătoare din lume pe zgură. 
Sau, cum spune Dumitru Hărădău: „Virginia n-a reușit să bată 
doar trei jucătoare în lume: Evert, Navratilova 
două match-ball-uri) șl Austin. In momentul In 
acest «zid sonic», va putea realiza orice...“.

Festivitate de premiere... Virginia Ruzici e 
aplaudă și Lucia Romanov, tnvingătoarea... Mandlikovei. Cineva 
șoptește, la Gaudeamus: „Și cînd te gîndești că podiumul e 
exact pe linia pe care Ion șl Iile îșl țineau cu greu lacrimile, 
în seara aceea de neuitat...".

De acord. Dar poate că fără seara aceea n-ar fi apărut „mi
cul Roland Garros" de pe dr. Staicovici... Și nici Virginia 
Ruzici...

(la care a avut 
care va sparge

ovaționată. O

dacă nu cumva șansele vor 
surîde poloistilor din Cuba 
sau U.R.S.S.

ROMÂNIA — CUBA 10—12 
(2—2, 1—3, 4—4, 3—3). După 
înfrîngerea suferită în fața 
echipei iugoslave, ne așteptam 
ca formația noastră să abor
deze întîlnirea de ieri cu dîr
zenie, cu hotărîrea de a de
pune toate eforturile pentru a 
cîștiga. Ea a avut, însă, în 
reprezentativa Cubei un ad
versar deosebit de dificil, 
ambițios — în multe cazuri 
în afara limitelor admise de 
regulament, fără a fi sancțio
nați, mai ales de arbitrul 
Samu (Ungaria) — jucînd 
om la om și trăgînd la poar
tă cu precizie. Elevii antre
norilor Grințescu, Szabo și 
Rusu au întîrziat mult în tra
gerea la poartă, căutînd me
reu pe Hagiu și Schervan, dar 
aceștia nu au fost în forma 
pe care au etalat-o la înce
putul turneului. După ce au 
încheiat prima repriză la e- 
galitate, sportivii noștri au

3, Garofi 
Costrăș, I 
echipa r 
Rodrigue: 
Benitez 1 
la cuban 
mu (Ung 
(Spania).
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rul John 
forte al 
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fel: 1—0 
— Berger 
4—0 — 1 
drickson. 
plică — 
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eliminat, 
mul gol

i cu 
prie- 
chiar

: ,Jn 
finala

de fiecare meci, 
timpul antrena- 
mi-au fost de 

Sper să mai

Șl LUNI, FARA „RELACHE
V A

//

(Urmare din pag. 1)

Luni, mii și mii de oameni au luat din nou drumul mari
lor săli și bazine, arene ale „dramelor'1 cu deznodămînt 
neprevizibil și prin aceasta, pînă la un punct, calitativ su
perioare spectacolelor regizate.

Luni, fără „relâche", heralzii Universiadei au mai che
mat la întreceri in nu mai puțin de 8 discipline sportive, la 
evenimente cu nimic mai prejos de cele precedente. După 
încheierea concursurilor de gimnastică și atletism — 
două culmi ale programului Jocurilor Mondiale Universitare 
— nu a scăzut, în ciuda previziunilor, interesul pentru dis
putele în alte ramuri. Ieri, patrulaterul de gradene de la 
Progresul era bine ticsit și am avut din nou confirmarea 
pasiunii bucureștenilor, pentru „sportul alb“. Nu-i vorbă, 
nume ca Virginia Ruzici, Florin Segărceanu, Vadim Borisov 
sau Thomas Emmrich sînt oricînd capabile să stîrnească ad
mirația publicului. Și încă, la tenis, trebuie să adăugăm 
stoicismul cu care zile întregi mii de oameni au suportat 
căldurile toride fără să dezerteze din tribune

Mult mai răcoare (chiar răcoare bine, datorită instalațiilor 
de aer conditional) a fost ieri la Palatul sporturilor și cul
turii unde baschetul și-a făcut un strălucit debut, onorat 
de entuziasmul unui public tînăr, căruia locul îi era mult 
mai familiar cu aparatele de gimnastică ordonate în tradi
ționale poziții sau cu porțile de handbal, ba chiar și cu 
ringul de box al atîtor „Centuri de aur". Și totuși, parche
tul lăcuit în culori nete, cu liniile geometrice ale spațiilor 
de sub coș, a dat mult farmec marii săli în care jucătoa
rele de baschet au adus prospețimea unui joc pur, fără 
contact fizic.

La urmă, dar r.u în ultimul rind, un cuvin!, despre neîn
treruptul succes al sportivilor români care adaugă zil
nic noi medalii in panoplia încărcată a mișcării noastre 
sportive. Cu performanțele de ieri, totalul delegației noastre 
se ridică la 57 de medalii, dintre care 25 de aur, 15 de 
argint și 17 de bronz ! Acest tablou face onoare sportului 
universitar al României socialiste și confirmă justețea ale
gerii sale ca gazdă a celei de a Xl-a ediții a Universiadei 
de vară.

loan CHIRILĂ

DOAR 10 SĂRITURI PIN
• Al. Bagiu printre final

Li Hongping (R. P. Chineză) 
liderul săritorilor de la plat

formă înaintea finalei

Odată cu disputarea prelimi
nariilor probei de platformă — 
masculin, întrecerile de sări
turi care se desfășoară la ba
zinul de la Ștrandul tineretu
lui au intrat în linie dreaptă, 
pînă la sosire mai fiind doar... 
10 serii de sărituri finale.

Ca și la precedentele probe, 
și aici am consemnat prezen
ța la start a unor sportivi de 
mare valoare, ceea ce a dat dis
putelor înaltă ținută tehnică, a- 
preciată de către arbitri și spec
tatori.

Prin prisma rezultatelor an
terioare, porneau ca favoriți 
sovieticii Vladimir Aleinik și 
Viaeeslav Troșkin (U.R.S.S.). Li 
Hongping și Liu Henglin (R.P. 
Chineză), Mike Ryan (S.U.A.), 
Dieter Doerr (R.F.G.), care se 
remarcaseră prin performanțe 
bune la marile competiții in
ternaționale din ultima perioa
dă. Și anticipările au fost con
firmate, între aceștia dindu-se 
lupta pentru întîietate. Ei au 
executat sărituri cu coeficien
te de dificultate ridicate, într-o 
manieră care a convins juriul 
să le acorde note mari. Drept 
urmare, aceștia s-au menținut 
permanent în prim-planul con
cursului. între ei existînd un 
constant echilibru, cu un plus 
de partea sportivilor chinezi și 
sovietici.

Prima parte a zilei a fost 
rezervată săriturilor impuse. 
Li Hongping s-a dovedit cel
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1IPA NEÎNVINSA
V£W DE POLO

Clasamentul (grupa 1—6)
1 
o
1 
o 
« 
o

S.U.A. 
Cuba 
U.R.S.S.

1.
2.
3.
4. România
5. Iugoslavia 
S. Ungaria

4 3
4
4
4
4
4

3
2
2
1
0

0 32—24 — 7
1 38—32 = 6
1 36—33 ■= 5
2 34—34 = 4
3 32—39 — 2
4 25—35 = 0

P 
P 
P 
P
P 
P

P. Campbell 6—1, 
Kenesz 6—2, I.

7—2 și, în final, 
Arbitri : A. Ca-

*=:•

?

I

5—1, apoi 
din nou 
Campbell 
Toth 7—3. Arbitri: A. 
puani (Italia) și O. Matsuna- 
ga (Japonia).

U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 
12—10 (3—2, 3—2, 3—4, 3—2). 
Multe goluri într-o întîlnire 
deschisă, plăcută, care men
ține echipa Uniunii Sovieti
ce în lupta 
loc. Poloistii 
U.R.S.S. au 
pul cu un gol-două. Impulsio
nați de abilul Bebici (5 go
luri !) iugoslavii — în 
tere de formă — revin 
fiecare dată și egalează 
cîteva ori : 7—7, 8—8

pentru primul 
reprezentativei 

condus tot tim-

spa-

creș- 
de 
de 
(în 

repriza a treia) și 9—9 în ul
timul „sfert" al meciului. Se 
părea că vom asista la un 
final de partidă incandescent. 
Dar sovieticii, mai iuți, mai 
deciși, au punctat - decisiv, 
desprinzîndu-se la două 
luri : 11—9 și apoi 
Au înscris : Burkov 
menov 2, Zelencev, 
Brens, Zavidziov,

INCA O MEDALIE DE ARGINL
PENTRU ÎNOTUL ROMANESC

iu 2, 
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sa:

go- 
12—10.

3, Klei- 
Krupin, 

Morozov,
Tretiakov, Naumov pentru U- 
niunea Sovietică, respectiv 
Bebici 5, Djuho 2, Vuletici 2, 
Trifunovici.

CANADA — MEXIC 7—7 
(2—1, 2—2, 3—3, 0—1). Pînă 
la ora partidei, Mexic — lo
cul întîi, iar Canada — locul 
2, în clasamentul grupei va
lorice secundare (locurile 7— 
11). Micul „derby" a fost o- 
norat prihtr-un joc dinamic, 
de mare angajament.

R. P. CHINEZĂ — SPA
NIA 10—7 (2—2, 2—2, 3—1,
3—2). Meci vioi, animat de 
spirit ofensiv. De remarcat 
că echipa învingătoare a ra
tat trei lovituri de la 4 m, iar 
învinsa sa una. Marcatori: 
Ai Țianxiong 5 (una din 4 m), 
Wang Xiaotian 2, Zhao Bi- 
long, Ou Țianxiong, Zhang 
Huaguang, respectiv Bertran 
2, Girbal 2 (una din 4 m), 
Cordova, Alonso și Iborra (din 
4 m).

Dimitrie CALLIMACHI 
Viorel TONCEANU 

Ion CUPEN
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e care 
ică în 
aceasta 

ongping 
și mai 

tehnice, 
îărească 
i con- 
Alcinik, 
lin au 
scă cu
, Ale- 
it o mi-
1 seama 
în care 
concurs 
evoluat 

a parte, 
a ce 1-a 
doua a 
se afla, 
calificați 
jam, in- 
înceapă 

j„. Dar, 
it la ca- 
ncentrat

mai mult și a reușit o serie de 
sărituri bine cotate de către ar
bitri. Acest lucru i-a dat po
sibilitatea să urce continuu în 
clasament și la sfîrșit să ocupe 
o poziție meritorie ; al șaselea 
printre cei 12 care își vor dis
puta astăzi (ora 17) locurile de 
pe podium. Este nevoie insă 
ca el să se mobilizeze încă de 
la prima săritură, pentru că, 
intr-un concurs de asemenea 
anvergură fiecare eroare poate 
atîrna greu în balanța notelor.

Așadar, pentru finala probei 
de platformă s-au 
Li Hongping (R. P. 
597,03 p. Vladimir 
(U.R.S.S.) 583,20 p, 
Troșkin (U.R.S.S.) 
Liu Henglin (R. P.
552.57 p. Mike Ryan (S.U.A.) 
534,48 p, Alexandru Bagiu (Ro
mânia) 531,72 p, Dieter Doerr 
(R.F.G.) 529,56 p. Juan Carlos 
Ramirez (Cuba) 514,41 p, Chris- 
top,her Snode (Marea Britanie) 
513.116 p, Miguel Zavala (Mexic)
510.57 p. Lenny Layland 
(S.U.A.) 500,58 p, Cesar Hen
derson (Rep. Dominicană) 497,16 
p. Toți aceștia vor intra In 
concurs în cursa pentru me
dalii fără a beneficia de punc
tajul din preliminarii, ceea ce 
face ca disputa pentru întâie
tate să devină deosebit de in
teresantă și atractivă.

calificat :
Chineză) 

Aleinik 
Viaceslav 
556,95 p, 
Chineză)

Emanuel FÂNTÂNEANU 
Modesto FERRARINI

In sfîrșit, ieri a fost o 
fără caniculă, la piscină, 
la un moment dat, nori cenușii 
amenințau să se reverse din- 
tr-un moment Intr-altul. Dar 
nu au fost decit cîteva picături 
și înotătorii prezenți la startul 
celor trei finale s-au putut în
trece în condiții ideale.

Foarte interesantă și cu un 
deznodămînt mai puțin așteptat 
a fost cursa de 400 m mixt a 
fetelor. Reprezentantele S.U.A., 
Anne Tweedy și Mayumi Yo- 
koyania, porneau mari favorite, 
dar pentru cel de-al treilea loc 
pe podium se anunța o dispu
tă echilibrată între cana- 
dianca Lisa Dixon, vest-ger- 
manca Barbara Selter, polone
za Malgorzata Rozycka și repre
zentantele țării noastre Maria
na Paraschiv și Irinel Pănu
lescu. Americancele s-au dis
tanțat încă de la primii metri, 
confirmînd pozițiile lor actuale 
în top-ul mondial al tetratlo- 
nistelor. 
au înotat 
eași linie, 
ducerea.
fluture și spate, în urma repre
zentantelor S.U.A. angajate în- 
tr-un pasionant duel se aflau

Celelalte finaliste 
aproximativ pe ace- 
luînd pe rind con- 
După lungimile de

Dixon și 
românca 
teren, în timp ce în partea cea
laltă a bazinului, Pănulescu și 
Seller au început să avanseze 
serios.

înaintea lungimilor de craul, 
Yokoyama și Tweedy (care 
însă la întoarcere a atins pere
tele cu o singură mină I) a- 
veau un avans substanțial, 
fiind urmate de Dixon, Pănu
lescu, Selter, Rozycka și Para
schiv. Din acest moment, Pă
nulescu a sprintat irezistibil și 
la capătul unui efort deosebit 
a reușit s-o depășească pe ca- 
nadiancă, sosind pe locul trei, 
învingătoare — Mayumi Yoko
yama cu 4:55,45.

Un splendid succes pentru tî- 
năra noastră inotătoare (crono
metrată cu 5:03,78). care după o 
absență destul de lungă și-a 
reluat antrenamentele cu nu
mai două luni înaintea com
petiției. O splendidă perfor
manță care i-a adus întîi in 
mod mai puțin așteptat meda
lia de bronz, transformată apoi 
— după ce juriul le-a desca
lificat pe Tweedy și Selter, 
pentru greșeli tehnice — în 
medalie de argint. Este cea

Paraschiv. La bras, 
a început să piardă - M

Irinel Pănulescu a obținut cel mai mare succes din cariera sa
— medalie de argint la 400 m mixt

Sovieticul Serghei Fesenko la al doilea succes la actuala ediție

mai frumoasă performanță din 
cariera tinerei noastre înotă
toare. Medalia lui Irinel este 
cea de a 4-a obținută de înotă
toarele românce, 
zent, la actuala < 
versiadei.

Cursa similară 
revenit, conform 
rilor, sportivului sovietic 
ghei Fesenko, 
olimpic al probei 
și cu acest prilej 
l-au proiectat în 
lor campioni, el 
cum la al doilea 
zile. Fesenko, cu 
rezultat deosebit de valoros, 
i-a devansat pe canadianul Pe
ter Dobson (4:31,65) și ceho
slovacul Daniel Macek (4:32,16).

Cea mai lungă probă rezer
vată craulistelor (300 m) i-a o- 
ferit sportivei Kim Linehan din 
S.U.A. posibilitatea unui succes 
facil. Fosta recordmană a lu
mii, medaliată cu argint la ul
timul campionat mondial, veri
tabil „motoraș" în apă. cu o 
mișcare elegantă dar și foarte 
eficace, a acoperit cele 16 lun
gimi în 8:37,50. Surprinzător, 
craulista sovietică Irina Larice- 
va (8:45,01) a reușit s-o depă
șească pe cea de a doua re
prezentantă a S.U.A., Sherri 
Hanna (8:46,57). Pe locul 5 — 
singura înotătoare româncă în 
concurs, Carmen Mihăilă, cu 
0:27,22.

pina in pre- 
editie a Uni
a băieților a 

pronoslicu- 
Ser- 

Vicecampionul 
a demonstrat 
calitățile care 
galeria mari- 
aflindu-se a- 
succes în trei 

4:25,53. un

Adrian VASILIU
Călin ANTONESCU

Serghei Fesenko, medaliat cu 
aur la J.O. de la Moscova in 
proba de 400 m mixt este pu
țin vorbăreț, dar foarte net în 
exprimarea opiniilor. De aceea 
o discuție cu el are durata și 
ritmul unei curse de 100 m 
liber... Iată concretizate, pe 
scurt, opiniile sale : „Pentru 
mine această ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare este cea 
mai importantă competiție du
pă Jocurile Olimpice. M-am 
pregătit special, pentru că do
resc să realizez performanțe cit

mai bune. Nu vă pot spune cu 
cite medalii de aur voi pleca 
de la București, dar să știți 
că aș dori să fie cit mal multe 
Condițiile de concurs sînt bu
ne, de pregătit — cum v-am 
spus — m-am pregătit, așa că 
sînt optimist".

Intrebîndu-1 care este spor- 
care l-a irr.pre- 

Serghei 
foarte

tivul român 
sionat cel mai mult, 
Fesenko ne-a vorbit 
frumos despre Carmen Buna- 
tiu : „Are toate calitățile 
ajungă și la recordul lumii!

Rezultate tehnice — eliminatorii. 
400 m mixt (f) — seria I : 1. Ma
yumi Yokoyama (S.U.A.) 5:00,49
R.M.U. ; 2. Lisa Dixon (Can.) 
5:08,65 ; 3. Barbara Selter (R.F.G.j 
5:08,67 ; seria a II-a : 1. Anne 
Tweedy (S.U.A. 5:03,60 ; 2. Maria
na Paraschiv (România) 5:10,84 ; 
3. Irinel Pănulescu (România) 
5:11,64 ; 4. Malgorzata Rozycka 
(Pol.) 5:13,68; 400 m mixt (b) — 
«eria I : 1. Daniel Machek (Ceh.) 
4:38,75 ; ‘ ~ ‘
4:39,50 ; 
4:41,05 ;
landa) 
Serghei 
4:34,14 ; 
4:35,63 ; 
4:42,04 ; 
4:44,19 ; 
4:48,64 ;
ria I : _______  _____
2. Canada 3:39,52 ; 3. Cehoslovacia 
3:42,15 ; «eria a Ii-a : 1. S.U.A.

2. Monte Brown (S.U.A.)
3. Tizoc Guemez (Mexic)
4. Gerard De Kort (O- 

4:42,57 ; seria a Il-a: 1.
Fesenko (U.R.S.S.) 
Peter 
Jeff 
Kozo 

Ștefan

2.
3.
4.

5.
4X100 m

1. U.R.S.S. 3:29,88 R.M.U.

Dobson
Riddle
Tatsumi (Jap.) 
Mitu (Româniaj 
liber (b) — se-

5 minute cu campionul olimpic ALEKSANDR PORTNOV

PENTRU A FI IN FRUNTE
TREBUIE SA MUNCEȘTI

a
__ *»* w xy

FARA SA
Cînd la startul unei 

competiții se prezintă o 
veritabilă constelație de 
valori este greu să te 
hotărăști cui să-i a- 
corzi mal multă aten
ție. Flecare sportiv, 
prin performanțele în
registrate, merită să se 
afle în prim-plan. De 
această dată l-am pre
ferat pe campionul o- 
llmpic, la trambulină 
3 m, sovieticul Alek
sandr Portnov, un tî- 
năr blond, cu ochi al
baștri, mereu zîmbltor, 
care nu are nimic Inac
cesibil. Dimpotrivă, este 
gata să răspundă ori
căror întrebări.

— De data aceasta, 
campionul a trebuit să 
încline steagul...

— Este drept, 
făcut-o în fața 
coleg de echipă r, ... 
că in fața unuia care 
s-a prezentat, aici la 
București, intr-o formă 
deosebită. Dacă imi 
pare rău ? Firește, nu

dar a 
unui 

și tn-

(Can.) 
(Can.)

SIMȚI OBOSEALA
■4

este ușor să cedezi al
tuia întâietatea, dar mă 
văd obligat să recunosc 
că am avut un adver
sar mai bun dectt mine. 
De data aceasta, Ser
ghei mi-a fost, superior,

— Cum ți s-au pă
rut întrecerile Univer
siadei la sărituri ?

— Sincer să fiu, nu 
mi așteptam la o con
curență atit de valo
roasă. Au fost prezenți mal 

ai a-
ceea

unii dintre cei 
buni specialiști 
cestel discipline, ___
ce a făcut ca întreaga 
competiție să se ridtce 
la un nivel valoric 
foarte ridicat. Orice e- 
zitare a fost greu plă
tită, pentru că tntre 
concurenți a existat un 
pregnant echilibru,

— Ce te-a impresio
nat mai mult în timpul 
șederii la București 7

— Îmi este dificil să 
aleg. Stnt încă sub Im
presia unor lucruri ca-

fe au lăsat și vor lă
sa amintiri de neuitat. 
De la întreaga organi
zare, pe care o consi
der excelentă, și pină 
la posibilitatea schim
bului de experiență cu 
alți - -..........................
re. 
del, 
tul 
Am
concurs extrem de fa
vorabile realizării unor 
performanțe ridicate. 
Arbitrii au răsplătit e- 
voluțiile noastre cu no
te mari, tar publicul 
— cu generoase aplau
ze fiecare săritură. Asta 
înseamnă că am reușit 
să satisfacem exigen
țele.

— Mulți dintre cole
gii tăi de generație au 
fost zi de zi în tribu
ne pentru a urmări 
„baletul aerian” al să
ritorilor. Ce le poate 
spune lor un campion 
olimpic 7

sportivi de valoa- 
In Satul Universia- 
aici la bazin, to- 

a fost ireproșabil, 
avut condiții de

— Am observat că la 
dumneavoastră în țară 
tinerii îndrăgesc mult 
sportul. Am văzut la 
Ștrandul tineretului, 
dar mi~au spus 
colegi care au 
rat pe celelalte 
Ce pot să le 
Un lucru foarte 
bine cunoscut, dar care 
nu trebuie uitat nicio
dată: pentru a fi în 
frunte trebuie să mun
cești mult, fără răgaz, 
pentru că altfel notele 
— pe teren, la faculta
te sau în viață — vor 
fi întotdeauna mici. 
Un premiu nu se obți
ne privind la alții... 
Sportul te învață acest 
lucru și încă multe al
tele care pot face din 
tine un om tntre oa
meni. Dar, cine vrea să 
le descopere îl invit pe 
stadion sau la bazinul 
de înot...

și alți 
concu- 

baze. 
spun ? 

simplu,

Em. F.

3:34,54 ; 2. Brazilia 3:35,22 ; 3. Ja
ponia 3:36,91 ; 4. România 3:39,17.

Finale — 400 m mixt (f) : 
MAYUMY YOKOYAMA -----
4:55,45 R.M.U. ;
nulescu (România) 
Ma Igorzata Rozycka
5:07.49 ; 4. Mariana
(România) 5:12,58 ; 400 m 
(b) : 1. SERGHEI FESENKO
(U.R.S.S. 4:25,53 R.M.U. : 2. Pe
ter Dobson (Canada) 4:31.65 ; 3. 
Daniel Macek (Cehoslovacia) 
4:32.16 ; 4. Monte Brown (S.U.A.) 
4:38,08 : 5. Kozo Tatsumi (Japo
nia) 4:39,36 : 6. Tizoc Guemez 
(Mexic) 4:39,43 ; 7. Gerard De 
Kort (Olanda) 4:42,19 ; 8. Jeli 
Riddle (Canada) 4:42,59 : 800 n» 
liber (I) : 1. KIM L.................
(S.U.A.) 8:37,50 R.M.U. :
na Lariceva (U.R.SS..) 
Sherri Hanna (S.U.A.) 
Renata Janik (Polonia) 
Carmen Mihăilă 
9:27,22 ; 6. Xu Yan (R. 
ză) 9:34,01 ; 7. Anna 
(Polonia) 9:41,18 : 8.
Colin (Mexic) 10:00.89.

2.

1.
(S.U.A.) 

Irinel Pă- 
5:03,78 ; 3.

(Polonia) 
Paraschiv 

mixt

1 , OVV *•’
LINEHAN

Iri- 
: 3. 
; l 
: 5.

. 2. 
8:45,01 
8:46,57 
9:19,83 
(România) 
p. Chine-
Michalak 

Alejandra

IRINEL
fost cei 

și considerau în 
„copiilor mi*

...Nu puțini au 
care o 
fruntea listei 
nune" care nu au reușit sâ 
confirme, la vîrsla juniora
tului, sau a senioratului. In 
1978 a plecat la campiona
tele europene de 
pentru a cuceri o 
deși avea numai 14 ani. dar 
nu a izbutit decit califica
rea in citeva finale. La J.O. 
de la Moscova și-a încercat 
din nou șansa, dar nu a 
reușit sâ treacă de serii. 
Jar in ultimul sezon de iar
nă, fiind suferindă, a tre
buit să părăsească piscina 
timp de citeva luni. Cine 
mai credea oare că vom re
vedea aceasta fată frumoasă 
cu părul negru, ca pana 
corbului și ochi jucăuși, re
venind, parcă atrasă ca de 
un magnet,......................... '
înot ?

Irinel s-a 
mai tare 
luna mai a 
capăt, revenind, pentru in-' 
ceput, la întrecerea solitară 
cu cronometrai.

Primul start la întrecerile 
Universiadei nu a fost prea 
norocos ; i-au lipsit mai pu
țin de 20 de sutimi de se
cundă pentru a se număra 
printre finalistele probei de 
sprint 
cursa de 200 m mixt nu a 
reușit să se apropie de re
cordul personal, clasindu-se 
abia a ă-a. Dar Pănulescu 
nu s-a descurajat. A sim
țit-o tot timpul aproape pe 
antrenoarea sa, Cristina 
Șoptereanu, care nu și-a 
pierdut nici un moment în
crederea. Iar prietena și 
colega sa de antrenament, 
Carmen Bunaciu, i-a spus 
înaintea finalei de 400 m 
mixt: „De data aceasta tre
buie să reușești !“

...Și am revăzut-o, ieri, 
pe Irinel de acum trei ani, 
pe acea fată care spulbera 
recorduri cu o ușurință ui
mitoare. Am revăzut-o în 
luptă cu adversare la fel de 
valoroase, dar mult mai ex
perimentate. A înotat cu 
o ambiție rar intilnită, fă- 
cînd apel și la 
mă resurse. Și 
final o medalie 
de atita timp, 
care răsplătește încrederea 
in propriile forțe și dărui
rea totală sportului pe care 
l-a îndrăgit. „Este prima, 
dar nu șt ultima medalie" 
— afirma după premiere 
sportiva plecată cu ani în 
urmă din orașul „aurului 
negru". Bravo Irinel !

juniori 
medalie.

califica-

in bazinul de

insă
în

dovedit 
decit toți, 
luat totul de la

(160 m). Nici in

cele din ur- 
a obținut in 
la care visa 
O medalie

- o. v. -

Fotografiile din acest numărau 
fost realizate de :
Drago? NEAGU, Ion MIHÂI- 
CA, Vasile BAGEAC, Zsigmond 
BAKCSI și Virgil ONESA



S-a încheiat Turneul international feminin de șah

MARINA POGOREVICI-MAESTRĂ INTERNAȚIONALĂ!
Kiîlino ridiișvili (II. n. S.S.) a cîșfigat concursul
Ultima rundă a Turneului 

internațional feminin de șah al 
României, desfășurat sub cele 
mai bur.e auspicii in sala de 
festivități a hotelului ,,Roman“ 
din Băile Ilerculane, nu mai 
putea produce modificări prea 
mari în configurația finală a 
clasamentului. Detașată la un 
punct și jumătate, tînăra jucă
toare din U.R.S.S., Katino Mc- 
lașvili, a remizat cu Marii 
Grosch. adiudeeîndu-si De merit 
primul loc. cu un procentaj ex
celent — 8 victorii. 2 remize, 
o înfrîngere.

Același rezultat s-a înregis
trat în partidele Gabriela Ol- 
teanu — Margareta Wise, A- 
grieszka Brustman — Margare
ta Mureșan, și Margareta Pere- 
voznic — Elena Răducanu. Ga
briela Olărașu a invins-o pe 
Viorica Ilie, iar Jud.la Kantor 
pe Marina Pogorevici. în ciuda 
acestei înfringerl. Marina I*o-

gorcvici realizează a doua nor
mă de maestră internațională 
— urmlnd să i se atribuie a- 
cest titlu —. iar JutUta Kantor 
obține prima normă de maestră 
F.I.D.E.

Turneul de la Băile Hercu- 
lane a fost fructuos și pentru 
cite va din jucătoarele de peste 
hotare: Mclașvili șl Wise au 
obtinut o normă de maestră in
ternațională, iar Brustman și 
Grosch pe aceea de maestră 
F.I.DE..

Clasamentul final: 1. KATI- 
NO MELAȘVILI (U.R.S.S.) 9 p, 
2. Margareta Mureșan T/z, 3—1. 
Marina Pogorevici, Margareta 
Wise (Polonia) 7. 5 Agrieszka 
Brustman (Polonia) 6, 6—8.
Margareta Perevoznic. Judita 
Kantor, Maria Grosch (Unga
ria) ă'/j, 9—10. Gabriela Olăra
șu, Viorica Ionescu 4, 11. Ga
briela Olteanu 3’/i, 12. Elena 
Răducanu l'/j puncte.

IMPORTANTE MODIFICĂRI
AEE REGULILOR DE JOC ALE HANDBALULUI

La data de 1 august 1981 intră 
în vigoare modificările de regu
lament aprobate în iulie 1980 cu 
•cazia congresului Federației In
ternationale de Handbal.

Aceste modificări urmăresc un 
dublu scop, și anume :

— să simplifice și să facă mai 
accesibile prevederile regulamen
tului de joc :

— să se sancționeze mai dras
tic abaterile în comportarea 
fată de adversar sL mai ales, 
manifestările nesportive.

Iată modificările — de fond — 
care au fost hotărîte :

I. Timpul de joc pentru toate 
echipele cu jucători peste 18 ani 
este de 2 X 30 minute ; această 
prevedere a fost aplicată în ca
dru! competițiilor F.R.II. începînd 
cu sezonul compctitional 1980—81 
(»i la jocurile feminine se joacă 
2 X 30 minute) :

2- Nu se mai face nici o dis
tincție Intre degajarea mingii de 
către portar (aruncarea executa
tă tn cazurile în care mingea a 
fost prinsă de portar în spațiul 
de poartă) si aruncarea de la 
poartă (aruncare executată In 
cazurile în care mingea a trecut 
peste linia de poartă in afara 
cadrului porții) :

3. Aruncarea de la colt se 
transformă In aruncare de la 
margine si se execută de la li
nia de margine. lingă intersecția 
cu linia de poartă î

4. Executantul aruncării de ia 
margine trebuie să stea cu un 
picior pe linia de margine ; cel 
de a! doilea picior poate să ia 
contact cu solul atit în interiorul 
cit sl în exteriorul terenului do 
joc.

5. Mingea de arbitru se execu
tă ca la baschet, prin aruncarea 
mingii vertical. în sus î alături 
de arbitru se așează cîte un ju
cător din fiecare echipă, așezat 
pe partea porții sale, acești ju
cători puțind interveni la minge 
în momentul cînd aceasta tncepe 
să coboare după ce a atins punc
tul culminant.

6. Din orice aruncare se poate 
marca direct un gol (pînă tn 
prezent din aruncarea de la 
poartă, aruncarea de începere 
si aruncarea de la margine nu 
se nulea marca gol în poarta ad
versă).

7. Portarul devenit jucător de 
cîmo prin părăsirea spațiului de 
poartă, poate să participe la joc 
si in jumătatea de teren adver
să (pînă acum el nu avea drep
tul să depășească linia de mij
loc). Ca urmare el are dreptul 
să execute si aruncarea de la 
7 m

8. Schimbarea portarului cu un 
jucător se face cu anunțarea 
cronometrorului (șl nu a arbi
trului ca pînă in prezent).

9. Pentru folosirea spațiului de 
poartă se acordă aruncarea de 
Ia 7 m numai în cazurile în care 
prin aceasta apărătorul obține a- 
vantaj față de jucătorul în pose
sia mingii.

10 în cazul abaterilor comise 
de coechipierii executantului a- 
runcării de la 7 m se acordă în
totdeauna aruncare liberă împo
triva echipei în atac (pînă tn 
rrezent se repeta aruncarea do 
la 7 m. dacă se marcase gol).

II. La executarea unei aruncări 
de (a 7 m. portarul, care arc un 
picior în contact cu solul în 
spatele liniei de ta 4 m. poate 
depăși în aer această linie. cu 
celălalt picior sau cu orice par
te a corpului (pînă în prezent 
acest lucru, respectiv apropierea 
la mai nutin de 3 m de execu
tant. nu era permis sub tiici o 
formă)

12. Toate schimbările greșite se 
sancționează cu eliminarea tem
porară pe 2 min. (pînă în pre
zent sanctionarea eu eliminare 
temnarară se acorda numai în- 
cenînd cu a doua schimbare gre
șită)

13. Abaterile grosolane în com
portarea fată de adversar se 
sancționează cu eliminarea tem
porară pe ? min. cumulată cu 
descalificarea jucătorului.

14 Comportarea nesportivă 
grosolană a unui jucător dc te-

renul de Joc se sancționează cu 
eliminarea temporară pe 2 mi
nute cumulată cu descalificare.

13. In cazul tn care, după o 
decizie de eliminare temporară, 
jucătorul sancționat protestează 
vehement sau insultă pe arbitru, 
jucătorul va 11 descalificat.

16. Descalificarea se Indică ce
lui In cauză prin arătarea unul 
cartonaș roșu tinut tn mina ri
dicată deasupra capului.

17. Eliminarea definitivă se *- 
cordă numai In caz de violentă 
(bătaie) comisă pe terenul de 
joc.

Ea se Indică celui tn cauză 
prin încrucișarea brațelor arbi
trului deasupra capului.

18. In cazul unei decizii împo
triva echipei în posesia minați, 
jucătorul aflat in posesia mingii 
trebuie să lase imediat mingea 
pe sol. în caz contrar el este 
eliminat temporar pe 2 minute, 
fără avertisment prealabil.

19. Un jucător poate fi aver
tizat o singură dată intr-un foc, 
iar .Împotriva jucătorilor unei 
echipe se pot dicta maximum 3 
avertismente într-un joc.

împotriva grupului de 4 ofi
ciali care au dreptul să ia loc pe 
banca rezervelor se poate dicta 
un singur avertisment : acest a- 
vertisment nu se ia în conside
rare la numărătoarea celor 3 a- 
vertismente care se pot dicta 
împotriva unei echipe.

20. Jucătorii dc schimb ca șl 
oficialii de pe banca rezervelor 
nu pot intra pe terenul de ioc, 
chiar dacă timpul de joc a fost 
întrerupt, decît cu acordul arbi
trilor.

Jucătorul de rezervă intrat pe 
terenul de joc fără aprobarea 
arbitrilor este sancționai cu eli
minare temporară (se consideră 
că s-a efectuat o schimbare gre
șită). tn timp ce oficialii intratl 
pe terenul de joc sînt avertizat!.

21. Intrarea unui al 8-lea jucă
tor (cu drept de participare la 
joc. deci Înscris pe raportul de 
joc) pe teren se asimilează cu 
schimbarea greșită si se sanc
ționează ca atare, cu eliminare 
temporară. -

22. Intrarea pe teren a locato
rului care a fost eliminat tempo
rar înainte de trecerea celor 2 
minute de eliminare se asimilea
ză cu schimbarea greșită si. deci, 
se sancționează cu eliminarea 
temporară.

23. Numai oficialul înscris ca 
responsabil de echipă în rapor
tul de joc are dreptul să se a- 
dreseze juriului de la masa ofi
cială.

24. Orice Încercare de împiedi
care neregulamentară a execu
tării unei aruncări de care bene
ficiază echipa adversă se sanc
ționează cel puțin cu avertis
ment.

Sportul

Ctiiticișlii $i canoișiii au plecat la Nottingham

smCiTm !
Ieri a plecat lâ Nottingham, 

in vederea participării la cea 
de a 16-a ediție a campionate
lor mondiale de caiac-canoe, 
lotul sportivilor noștri. Din de
legație fac parte următorii 
sportivi:

Caiac: Ion Bîrlădeanu, Vasi- 
Ie Dîba, Ion Geantă, Mihai Za- 
fiu, Alexandru Giura, Nicolae 
Ticu, Petrică Dimofte, Nicușnr 
Eșeanu, Gheorghe Nițu. Florin 
Marinescu, Marian Ciobanu, 
Sorin Alexe.

Caiac fete: Agafia Buhaev, 
Maria Ștefan, Culina Popov, 
Elisabeta Băbeanu, Nastasia 
Buri, Amfisa Avram.

Canoe: Ivan Patzaichin, To
ma Simionov, Gheorghe Titu, 
Gheorghe Lungu, Mihai Mar- 
cov, Gheorghe Simiocenco.

Echipa noastră este Însoțită 
de tehnicienii Corneliu Birsă-

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI [junioare]

Timp de trei zile (vineri 24, 
simbătă 25 și duminică 26 iu
lie) s-a desfășurat la Bacău un 
turneu internațional de volei cu 
participarea reprezentativelor de 
junioare din Bulgaria, Ungaria, 
Polonia șl, firește, România. In 
meciul decisiv, echipa de ju
nioare a țării noastre, care a 
pornit favorită în întrecere, a 
cedat în fața junioarelor bulga
re cu scorul de 2—3 (—7, 11, 
8, —10, —4), după o partidă 
foarte frumoasă. Iată celelalte 
rezultate: Bulgaria — Ungaria 
3—0, România — Polonia 3—0, 
Ungaria — Polonia 3—1, Bul
garia — Polonia 3—0, România 
— Ungaria 3—0. Clasamentul: 
1. Bulgaria, 2. România, 3. Un
garia, 4. Polonia, (Hie IANCU- 
coresp.).

ncscu (antrenor coordonator al 
lotului), Aurel Vernescu, Ale
xandru Skurka, Serghei Filip, 
medicul Constantin Novac, a- 
sistenții medicali Traian Florca 
și Coriolan Lalu.

întrecerile campionatelor
mondiale incep joi pe apele 
canalului Holme Pierrepont din 
Nottingham și se vor desfășura 
de-a lungul a patru zile. în 
programul campionatelor figu
rează 18 probe pe distantele de 
500, 1 000 și 10 000 m: KI, K2, 
K4, Cl. C2, Kl F, K2 F, K4 
F (500 m), Kl, K2, K4, Cl, C2 
(1 000 m) Kl, K2, K4, Cl, C2 
(io ooo m).

Joi dimineața, în prima reu
niune, vor avea loc seriile 
curselor de 1 000 m, după a- 
miaza fiind programate recali
ficările. Vineri dimineața au 
loc seriile probelor de 500 m, 
urmate de recalificări. Simbătă 
dimineața se vor disputa semi
finalele la 1 000 m, după amia
za fiind programate FINALE
LE acestor probe. Duminică di
mineața se desfășoară semifi
nalele la 500 m, după amiaza 
FINALELE probelor de viteză, 
după care vor avea loc cursele 
de fond.

Reamintim că la ediția tre
cută a campionatelor lumii, 
desfășurată în 1979 la Duisburg, 
caiaciștii și canoiștii noștri au 
cucerit două medalii de aur 
prin echipajele Ivan Patzaichin 
— Petre Capusta (C 2 — 500 m) 
si Ion Bîrlădeanu — Nicușor 
Eșeanu (K 2 — 10 000 m). Nu
trim speranța că și de data 
aceasta componenții flotilei 
noastre se vor număra printre 
fruntașii campionatelor, că se 
vor comporta la înălțimea re- 
numelui de care se bucură tn 
lumea caiacului și canoei mon
diale școala românească, la 
înălțimea așteptărilor noastre. 
Succes! (VI. M.)

AGENDA SĂPTĂMÎNII
27. VIL TENIS : Turneul de la North Conway (S.U.A.), se în

cheie la 2.VIII.
28. VIL CAIAC-CANOE : campionatele mondiale, la Nottin

gham, se încheie la 2.VIII.
29. vn. ATLETISM : concursuri internaționale la Formia șl

Budapesta.
30. VII. TENIS DE MASA : campionatele europene pentru Ju

niori, la Topolcany (Cehoslovacia).
31. VII. ATLETISM : concurs international la Londra.

1—2.VIII. ATLETISM : finala „B“ a Cupei Europei (bărbați), la

2.Vin. ATLETISM : finala „B- a Cupei Europei (femei), la 
Pescara.
MOTOCÎCLISM : „Marele premiu al Marii Britanii*, la 
Silverstone.

„CUPA PRIETENIA" EA MOTOCROS, 
ÎNTR-0 ORGANIZARE EXCELENTĂ

Duminică s-a desfășurat la 
Cîmpina „Cupa Prietenia" la mo- 
tocros. întrecerea s-a bucurat de 
buna organizare a federației ro
mâne de specialitate, asociației 
sportive Poiana Cîmpina si a al
tor factori cu atribuții din loca
litate. Subliniem meritele orga
nizatorilor, doarece asigura
rea condițiilor de concurs 
la motocros presupune — 
mai mult ca la alte discipline spor
tive — un mare volum de muncă 
și servicii. Parcul de mașini, star
tul mecanic, Instalațiile turnului 
de arbitraj, aparatura traseului, 
drumurile de aoces — toate au 
fost bine puse la punct, oaspeții de 
peste hotare cu care am stat de 
vorbă fiind tn unanimitate de 
părere că organizarea întreceri
lor a fost excelentă. Și încă 
ceva : intensa propagandă făcută 
evenimentului a atras pe traseul 
de pe Dealul Muscel peste 20 ooo 
de spectatori, record de public la

o manifestare sportivă in Cîmpi
na. Toți cei care au contribuit 
mal mult sau mai puțin la reu
șita concursului merită felicitări, 
clar In mod deosebit se cuvine 
să subliniem munca depusă de 
maestrul sportului Ștefan Chițu, 
antrenorul motocicliștllor cîmpi- 
neni, de mecanicii Constantin Go
ran și Nicolae Murgoci, precum 
și de Gheorghe Burlacu, ing. E- 
duard Dumitrescu șl Petre Negu- 
țoiu, din conducerea asociației Po
iana Cîmpina, care n-au precupe
țit nici un efort. (Tr. I.)

• Un nou concurs internațional 
de motocros. Alergătorii din 
R.D. Germană, Polonia și Unga
ria care au participat la „Cupa 
Prietenia” se vor alinia alături de 
cel mai buni motocicllști români, 
la startul tradiționalului concurs 
dotat cu trofeul „Cupa Mobra”, 
care va avea loc astăzi, pe traseul 
de la Zărneștl, cu începere de 

la ora 16,30.

Am ascultat-o. nu demult, cu îneînta- 
re. pe apreciata si talentata noastră ar
tistă Gabi Luncă, solistă a ansamblului 
folcloric ..Chindia" din Tirgoviște. solis
tă a radioteleviziunil cintind pe o săr
bătorească scenă amenajată pe stadio
nul Dinamo. în parcul Dinamo din Ca
pitală. competiția sportivă națională 
„Daciada" se împletea cu festivalul na
țional '..Cîntarea României" într-o sărbă
toare a tinereții iar Gabi Luncă oferea 
iubitorilor de sport din repertoriul ei. 
citeva creații ale muzicii populare. Si o 
făcea cu o vibrație aoarte în glas care 
îi este specifică

Ne-am gîrtdit atunci că. cu siguranță, 
putini dintre miile de ascultători erau 
aceia cate știau că acel plus de frumu
sețe din cîntec se datora dragostei ar
tistei pentru sport, pe care l-a iubit și 
l-a practicat de mică pe care-1 iubește 
Si-1 practică si acum. Sportul este a doua 
pasiune, după muzică în familia Gabi 
Luncă — Ion Onoriu. soțul, solist al ra-

CANOTOARELE NOASTRE
AU DOMINAT

„REGATA DUISBURG*-
A 12-a ediție a Regatei inter

naționale Duisburg a fost do
minată de canotoarele românce. 
Astfel, după victoriile înregis
trate la simplu (Sanda Toma), 
2 rame f c. (Elena Horvat, Ro- 
dica Pușcatu), 2 vîsle (Adriana 
Chelariu, Valeria Roșea), șl 
4+1 vislc, echipajele României 
au mai obținut locul I șt in 
probele de 4+1 rame (3:26,91), 
schit 8+1 (3:11,47) și 2 vîste 
(cu Adriana Chelariu și Maria 
Ciobanu) 3:27,44.

ECHIPA R. F. G.
A CÎȘTIGAT

„CUPA GALEA"
PARIS, 27 (Agerpres), — 

Competiția internațională de 
tenis (echițfe tineret masculin) 
pentru „Cupa Galea" a fost 
cîștigată de selecționata R.F. 
Germania. în finala progra
mată la Vichy (Franța), teniis- 
manii vest-germaini au întrecut 
cu 5—0 echipa Australiei. Lo
cul trei a revenit echipei Fran
ței, urmată de cea a Ceho
slovaciei.

„PREMIUL BUDAPESTA»
LA ATLETISM

Pe „Nepstadion" din capitala 
Ungariei are loc astăzi con
cursul internațional de atletism 
dotat cu „Premiul Budapesta". 
La întreceri vor lua parte șt 
cîteva atlete românce: Fița Lo
vin. Natalia Mărășescu, Mari- 
eica Puică. Anisoara Cușmir, 
Doina Melinie si Vali Ionescu.

• TELEX ©
ATLETISM 9 Maratonul inter

național de la Helsinki a fost 
cîștlgat de atletul vest-gerraan 
GUnther Nielke, care a acoperit 
clasica distanță de 42,195 km în 
2ti 23:35. Pe locurile următoare 
s-au clasat Paul Eales (Anglia) 
2h 25:21 și Ari Mustaia (Finlan
da) 2h 33:20.

BOX 9 Campionul mondial la 
categoria cocoș (versiunea WBC) 
mexicanul Guadalupe plntor și-a 
apărat cu succes centura. In gala 
care a avut loc la Las Vegas, 
Pintor l-a Învins prin abandon in 
repriza a 7-a pe Jovito Renglf® 
(Venezuela).

CICLISM 9 Turul Portugaliei a 
continuat cu desfășurarea etapei 
a 9-a : contracronometru indivi
dual (37,200 km). Etapa, care s-a 
disputat la Agueda, a revenit 
portughezului Manuel Zeferlno 
în 53:01,0, care conduce în clasa
mentul general individual.

FOTBAL 9 tn preliminariile 
campionatului mondial, la Bogota, 
echipele Columbiei șl Perului au 
terminat la egalitate : 1—1.

TENIS 9 Turneul masculin de 
la Hilversum (Olanda) a revenit 
jucătorului Balazs Taroczy (Un
garia). tn finală Taroczy l-a în
vins cu 6—3, 6—7, 6—4 pe elveția
nul Heinz Guenthardt. 9 In pri
ma semifinală la Washington, ar
gentinianul Jose Luis Clerc l-a 
învins cu 6—1, 6—3 pe cehoslo • 
cui Stanislav Birner. tn fina» 
Clerc 11 va întilni pe învingăto
rul din meciul Vilas (Argentina) 
— Gomez (Ecuador) 9 Turneul 
feminin de la Monte Carlo a fost 
clștigat de jucătoarea vest-germa- 
nă Sylvia Hanika care în finală 
a lnvlns-0 cu 2—6, 6—3, 6—5 (a- 
bandon), pe cehoslovaca Hanna 
Mandlikova 9 La Blois au luat 
Sfîrșit campionatele europene 
pentru copii șl cădeți. Titlurile 
au fost clștigate la copii de 
Carlsson (Suedia) iar la cădeți 
de Graaf (R.F. Germania).

SPORTUL - LIMPEDELE IZVOR
DE FRUMUSEȚE FIZICĂ Șl MORALĂ
dioteleviziunii si al ansamblului dîmbo- 
vițean ..Chindia".

— Exercițiul fizic, întrecerea sportivă, 
te fac să iubești mai mult viata si să o 
trăiești cu chipul luminat dc optimism, 
ele cultivă frumusețea fizică si morali, 
alimentată ca de la un limpede izvor, 
pe care le caută orice om — ne mărtu
risește Gabi Luncă. Iar Ion Onoriu con
tinuă gîndurile soției sale :

— Sportul creează și menține acea tine
rețe si voie bună de care un artist are 
nevoie odată în plus. Să faci artă cu 
voia bună a sportivului si să cauți în 
sport inspirație pentru artă. iată. așa 
gîndesc eu.

Gînduri frumoase, mărturisiri care ne 
îndeamnă sâ solicităm celor doi populari 
artiști amănunte despre viata lor dincolo 
de scenă, si anume ce arena de sport.

— Dacă iubirea pentru cîntec am de
prins-o de la ai mei din sat — un ex
celent conservator — dragostea de sport 
mi am culfival-o in școală. praclicînd 
atletismul, gimnastica si înotul. acesta

din urmă un sport complex, oe care ar 
trebui să-l practice orice om al zilelor 
noastre.

— Si acum ce sport faceți. Gabi 
Luncă ?

— Am rămas credincioasă gimnasticii 
de inviorare-întretinere. pe care o prac
tic impreună cu cele trei fetite si cu 
băiatul meu. Si remarc urmările ei in 
dezvoltarea copiilor. Iar cînd scap de 
obligațiile scenei si ale familiei „fug" Ia 
bazinul de înot

— Iar dv. Ion Onoriu ?
— Am practicat in copilărie si ado

lescentă boxul. Stiti ce am ciștigat de 
la box pentru viată ? Ambiția de a în
vinge. în fair-play. Iar acum sînt în to
nul... familiei : tac gimnastică, inot și 
ne disputăm preferințele pentru echipele 
de fotbal. Gabi cu Dinamo și Dumitru, 
eu cu F.C. Tirgoviște si Dobrin...

— Si disputele acestea, in afara artei, 
pe arena sportului, ne spune Gabi Lun
că. ne fac viata mai frumoasă...

Dumitru MORARU SLIVNA

F.I.DE


Pregătirile divizionarelor ,.A‘ 
pentru noul campionat

AZI, IA PLOIEȘTI, PPIfltLE JOCURI 
IN „EEPA MUNICIPIULUI li'JflîltȘIi ‘

„DINAMO '81" PRIVEȘTE NOUL SEZON
DE LA ÎNĂLȚIMEA (dar și cu nerniiliumirea) LOCULUI 2...

Este bine cînd o echipă e ne
mulțumită de ea însăși. de 
randamentul său. înseamnă că. 
avînd gîndurile îndreptate spre 
viitor va căuta să înlăture in
satisfacțiile. dorind o compor
tare cit mai bună pentru ca să 
poată încheia noul sezon cu 
truntea sus.

Aceasta este starea de spirit 
cu care Dinamo s-a retras la 
Bistrița pentru a pregăti în li
niște campionatul national nr. 
64. Un campionat în care „vom 
căuta să ne revanșăm asupra 
Craiovei. care ne-a luat trei 
puncte din patru" (Dinu) si „să 
avem o linie de mijloc care să 
nu-i mai nemulțumească ne ga
zetari. si nici ne noi" (Multes- 
cu).

Iată, așadar, două puncte de 
plecare pentru noul seoen. 
Două puncte de plecare care 
pot avea si cite va subpuncte. 
ce nu pot ignora cîteva idei cu 
care a demarat Dinamo : a) 
mai multi reprezentanți ai e- 
chipei la lotul national, ca o 
dovadă a calității muncii de 
pregătire : b) atenția cuvenită 
meciului cu Levski-Spartak 
Sofia, o formație puternică, bi
necunoscută pe plan internatio
nal. în Cupa U.E.F.A. ; c) lan
sarea cîtorva jucători pentru 
celelalte loturi reprezentative ; 
d) readucerea în prim-olanul 
Diviziei „A“ a cunoscutilor (și 
dotatilor) Multescu șl Dudu 
Georgescu, multă vreme absenți 
din echipa lor. cu repercusiuni 
în economia „ll“-lui dinamo- 
vist dar si. de pildă a lui D. 
Zamfir, aflat — cam de la con

tactul cu Capitala — într-o pre
lungită eclipsă de formă.

Dinamo mai aduce la rampa 
apropiatului campionat cîteva 
noutăti. si anume în conduce
rea tehnică, unde D. Nicolae- 
Nicușor i-a succedat lui Valen
tin Stănescu. acesta din urmă 
trecînd la F.R.F. (în perioada ca
lificărilor), unde are în grijă pri
ma reprezentativă a tării. Noul 
(...vechi) antrenor al lui Di
namo va fi ajutat de Cornel 
Dinu, de Marin Andrei (fostul 
goal-keeper al formației din 
Sos. Stefan cel Mare are în gri
jă pregătirea portarilor) si de 
medicul Mircea Cristea. Un 
stat-major cu experiență, care 
Si-a demonstrat calitățile si al
tădată.

Desigur, interesează lotul cu 
care alb-rosii vor porni pe dru
mul celor 34 de etape. Iată-1 : 
PORTARI — Speriatu si Efti- 
mescu ; FUNDAȘI — Mărgi
nean. Gh. Dumitrescu. Dinu. 
Bumbescu. Pană Ivan (de la 
tineret). Stredie. Stănescu, 
Vlad (de la F.C.M. Galati) : 
MIJLOCAȘI — I. Marin (revi
ne pe postul care l-a consa
crat). Augustin. Dragnea. Mul
tescu (refăcut complet). Custov, 
Săndoi : ATACANTI — Tălnar, 
Dudu Georgescu (se menține în 
forma bună demonstrată la fi
nele trecutului campionat). 
Iordache D. Zamfir. Orac (fost 
la F.C.M. Galati). Guda (de la 
tineret-sperante). După cum se 
vede, puține noutăti în lot. în 
afara celor doi proveniiti de la 
echipa de speranțe. Vlad si O- 
rac. doi jucători talentati de la 

care se așteaptă foarte mult, 
în locul lor. Ghită si Mânu 
(promovat tot de la speranțe) 
au plecat la F.C.M. Galați.

Așadar. ..Dinamo ’8î“ privește 
campionatul viitor de la înăl
țimea (dar si cu nemulțumirea) 
locului 2 ! N-a mai cîstigat ti
tlul din 1977. iar Cupa Româ
niei din 1968 în ultimii ani fi
ind prezentă doar în cea de a 
treia (ca importantă) competi
ție europeană. Cupa U.E.F.A.

„îmi place această "ceartă» 
cu ei înșiși a jucătorilor. în
seamnă că vor mai mult, că 
sint capabili de mai mult. Iar 
exemplul cel mai bun de urmat 
îl dau Dinu si Dudu. Ei sint 
•«tinerii» care-i angajează în 
pregătire si De ceilalți. La an
trenamente nu se vede nici o 
diferență de vîrstă între ei si 
restul jucătorilor. Din acest 
motiv, am încredere în toti". 
ne spunea Nicusor. cel care de 
mai bine de trei decenii. ca 
jucător și apoi ca antrenor, 
poartă tricoul clubului.

Din partea federației a înso
țit echipa, la Bistrița antre
norul Bazil Marian. A sinteti
zat antrenamentele de Dină a- 
cum în cîteva cuvinte : ..Co
rectitudine si conștiinciozitate 
din partea tuturor, intr-o pe
rioadă foarte Importantă de 
pregătire fizică si tehnico-tac- 
tică".

Să-i vedem pe dinamoviști 
la fapte ! Intențiile prezentate 
6înt frumoase.

Mircea TUDORAN

Astăzi după-amiază. stadio
nul din Ploiești găzduiește pri
mele jocuri din cadrul tradi
ționalei competiții doiată cu 
„Cupa Municipiului București", 
ediția a XV-a. organizată de 
C.M.E.F.S. București. După 
mulți ani, la startul acestei 
atractive întreceri se reunesc 
numai formații divizionare 
„A“ din Capitală, ceea ce mă
rește și mai mult interesul 
spectatorilor, de data aceasta, 
ploieșteni. Este vorba de par
ticipanta în Cupa U.E.F.A. Di
namo București, revelația se-

ȘTIRI..1 ȘTIRI...
„CUPA ROMÂNIEI" EDIȚIA 

1981—1982. Federația română 
de fotbal a stabilit ca în ziua 
de 16 august să se dispute o 
etapă a ..Cupei României", edi
ția 1981—1982. care se desfă
șoară sub egida „Daciadei". In 
program figurează 116 partide, 
în care se vor întîlni echipele 
calificate în etapele județene și 
divizionarele „C“. Federația 
a mai stabilit ca în cazul in 
care după scurgerea a 90 de 
minute rezultatul va fi egal, 
meciul se va prelungi cu două 
reprize a cite 15 minute, iar 
dacă egalitatea se va menține, 
se vor executa lovituri de la 
11 m pentru departajare.

SCHIMBĂRI DE NUME ALE 
UNOR ECHIPE. Proaspăta 
promovată în Divizia „B“ Oțe
lul Galați va activa la Tecuci 
sub numele de Victoria Tecuci. 
De asemenea, și-a schimbat 
numele și Oltul Sf. Gheorghe, 
din seria I a Diviziei „B“, care 
se va numi C. S. M. Sf. Gheor
ghe. 

zonului primăverii trecute de 
Sportul studențesc, Steaua <i 
Progresul Vulcan toae aflate 
în febra pregătirii anro niatului 
sezon fotbalistic Evident, an
trenorii tuturor a -e=tor forma
ții vor aduce în teren (exclu- 
zîndu-i pe jucătorii de la lot) 
formațiile sfanda-d

Programul întîlnirilor este 
următorul : ora 16 : Steaua — 
Progresul Vulcan: ora 18 : Di
namo — Sportul studențesc, 
învingătoarele vor evolua la 
București, pe stadionul ..23 Au
gust". în ziua de 30 iulie, in 
cadrul festivităților care vo- 
marca încheierea Jocurilor 
Mondiale Universitare.

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI 

ȘCOLILOR GENERALE
La Tg. Jiu, între 21 și 25 

iulie, s-a desfășurat turneul 
final al campionatului republi
can al școlilor generale (echi
pe formate din copii în vîrstă 
de 13 și 14 ani). La această 
ediție, a 2-a. au participat 8 
echipe, reprezentînd județele 
Alba, Bacău, Botoșani. Con
stanța, Argeș, Satu Mare, Ti
mișoara și Giurgiu. Pe locul 
întîi în cele două grupe s-au 
clasat Școala generală nr. 22. 
Timisoara (5 p. golaveraj 26—1); 
Școala generală nr. 16 Con
stanta (5 p, golaveraj 7—1) si 
Școala generală nr. 11 Pitești, 
în finală Școala generală nr. 22 
(antrenor Eugen Isfănescu) a 
întrecut cu scorul de 3—0 (1-0) 
echipa Școlii generale nr. 11 
Pitești (antrenor Corneliu 
Georgescu).

MECIURI AMICALE

SPORTUL STUDENȚESC ÎNVAȚĂ..., ÎNVAȚĂ MEREU JOCUL
Pe revelația sezonului de pri

măvară Sportul studențesc, am 
vizitat-o la Poiana Brasov. A 
urcat la munte la 15 iulie pen
tru a lucra în aerul înmires
mat de cetina brazilor, după ce 
mai întîi „alb-negrii" si-au fă
cut cura helio-marină de refa
cere. Studenții bucureșteni s-au 
antrenat aici, de două *>ri pe 
zi — oe pantele dificile ale 
Poienii sau. jos. pe terenul de 
la Rișnov. unde crampoanele 
se înfigeau adine în... arena 
de nisip. La ora vizitei compo
nenta lotului arăta astfel : 
Lazar. M. Marian. Iorguîescu, 
Constantinescu. Cătoi. A. Mun- 
teanu. O. loncscu. Tănăsescu, 
Serbănică, Stroe. B. Grigore — 
complet restabilit si apt de a 
candida în acest sezon, la un 
post în echipă —. Bucurescu, 
M. Sandu, revenit de la lotul 
,.A“ si Iepure, din echipa de 
speranțe (a debutat la seniori 
în meciul victorios de la Rm. 
Vîlcea). Noutăți : mijlocașul
Smărăndoiu. fundașul central 
„larinescu (ambii crescuți la 
fostul Liceu cu profil de fotbal 
din Pajura, patronat de Sportul 
studențesc) si Caiianu. revenit, 
după perioada de împrumut, 
de la Gloria Buzău. Absenți 
motivați : FI. Grigore. Chihaia 
si I. Munteanu — la echipa 
națională Absent nemotivat : 
portarul Moraru. care — dună 
etapa pregătitoare cu ..tricolo
rii". la Sinaia — a făcut calea 
întoarsă către Capitală. El 
si-a manifestat dorința să ioace 
Ia o altă formație bucurestea- 
nă. conducerea clubului medi- 
tînd. acum, la o soluție ca si 
la altele privind clarificarea 
unor transferări de la eșaloa
nele inferioare. Ca noutăți ar 
mai fi prezenta tînărului teh
nician Marin Titeica (fostul ju

cător al echipei Știiinta Bucu
rești) ca ..secund" al antreno
rului Ion Voica ; și... înfrigu
rata așteptare a lui Bucurescu, 
care a dat examen de admitere 
la Agronomie.

Atmosfera de muncă — exi
gentă si responsabilă ! N-am 
auzit ca cineva să se fi văi- 
tat de ..încărcătura" programu
lui : patru jocuri în 10 zile de 
stagiu montan cu divizionare 
„B“ si „C“ + antrenamentele 
de rigoare. „Ne simțim exce
lent. afirma Iorguîescu. Acu
mulările au rămas acumulări 
si trecerea de la un sezon la 
altui este neobservabilă pentru 
noi. în tot timpul am repetat 
părți ale ideii de joc. Muncim 
intens nentru ca să începem 
turul in forță ; nu ca in alte 
ediții cînd perioada de— încăl
zire in campionat se prelungea 
pînă în primăvară". Deci. .,li- 
bero“-ul Sportului studențesc 
avansa ideea că echipa sa 
este hotărîtă să repete ..mar
șul spectaculos" din primă
vara trecută, că ei i-ar fi 
venit. în sfîrsit. rîndul de a 
urca în clasament mai sus de- 
cît... Cupa Balcanică. La rîn
dul său. Octavian loncscu. că
pitanul formației. remar
ca : „Condiția de a aspi
ra în continuare la mai 
bine este de a păstra ace
lași spirit de echipă. Cînd 
am simții ..cuțitul Ia os" toa
te interesele personale au _ tre
cut în planul îndepărtat; fieca
re am aruncat în joc toate re
sursele. Iată demonstrația con
cretă a reușitei noastre și nu 
mă îndoiesc că va fi așa și in 
apropiatul campionat".

Gîndurile jucătorilor izvorăsc 
din gîndurile și preocupările 
...neliniștitului antrenor Ion 

Voica. care nu se aruncă nici 
acum în anticipări. „Nu avem 
obiective cifrice. SÎNTEM TOT 
LA CAPITOLUL ÎNVĂȚĂRII 
JOCULUI! Am arătat ceva în 
retur, dar trebuie să spun că 
mai avem multe de învătat. 
Căutăm mereu soluții La box 
soluția este simplă : „unul con
tra unul". In fotbal lucrurile se 
complică, deoarece sintem „11 
contra 11". Mai concret, medi
tăm la ideea cum să dăm mai 
multe goluri si să primim mai 
puține. Aceasta, cred cu, este 
singura și marea filozofie a 
fotbalului spectaculos pe care 
vrem să ne-o însușim cit mai 
bine..."

în încheierea vizitei noastre, 
președintele clubului, dr. arh. 
Mac Popescu, după ce mărtu
risea că „ar fi bine ca Sportul 
studențesc să repete comporta
rea din returul campionatului 
trecut, consolidindu-și stilul de 
joc într-o expresie proprie" 
ne-a dat și unele amănunte 
organizatorice: „întreaga bază 
sportivă de la Regie se află, in 
prezent, în condiții de compe
titivitate; avem ca anexe 2 te
renuri cu zgură și 2 gazonate, 
totul este bine compartimentat 
și dotat: cu sprijinul Centrului 
universitar, vor lucra la centrul 
de copii și juniori patru cadre 
didactice cu specializarea fot
bal, printre ei și cunoscutul 
antrenor prof. Gh. Ola. Toate 
la un Ioc dau clubului nostru 
un „caracter uzinal" de fotbal 
și, evident, speranțe în crește
rea schimbului de mîinc. Pen
tru că există un vad cu tra
diție în fotbal în acest cartier 
muncitoresc din Regie".

Stelion TRANDAFIRESCU .

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — U.T. ARAD 1—0 
(0—0). A marcat : Murar — 
min. 75, din 11 m, după ce Du
mitru a ratat, în mln. 4, un 
alt penalty. Formații folosite: 
„POLI" : Moise — Șunda, Șer- 
bănoiu, Păltinișan, Vișan — 
Manea, Vlătănescu, Dumitru — 
Anghel, Ncdelcu, Cotec. Au 
mai evoluat: Svihoschi, Nadu, 
Murar, Dogan și Rotar; U.T.A.: 
Ducadam — Bîtea, Kukla, Hir- 
mler, Giurgiu, — Kaizer, 
Vaczi, Coraș — Cura, Vesa, 
Csordaș. Au mai fost folosiți : 
Lovaș, Marcu, Bodi, Mușat. 
(C. CREȚU, — coresp.).

• IN ZILELE DE 24—26 IU
LIE s-a desfășurat la Bistrița 
tradiționala competiție „Cupa 
Municipiului Bistrița", organi
zată de clubul Gloria din 
localitate. Au participat di
vizionara „B“ Reșovia (din Po- 
lonia), divizionarele „A“ Di
namo București și F.C. Olt 
și, evident, divizionara „B" 
Gloria Bistrița. Jocurile au 
fost urmărite de peste 7000 de 
spectatori. în prima zi au fost 
obținute rezultatele ; F.C. Olt
— Reșovia 2—0 (0—6), Dinamo
— Gloria Bistrița 4—0 (2—0). 
După aceea s-au desfășurat 
partidele finale, cîștigătorii fi
ind deciși abia după executarea 
penaltyurilor : Gloria Bistrița
— Reșovia 5—7, Dinamo — 
F.C. Olt 4—1. La sfîrșitul com
petiției, echipei Dinamo i s-a 
înminat „Cupa Municipiului 
Bistrița". (L TOMA — coresp.).

DELTA TULCEA — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 3—1 
(0—1). Au înscris: Ionescu, Pe- 
lea, Ingea pentru gazde, res
pectiv Ene. (P. COMȘA — 
coresp.).

• SC. BACÂU — F.C.M. 
GALAȚI 2—1 (1—0). Au mar
cat : Andrieș — min. 33, din 

penalty. Fișic — min. 86, res
pectiv Oprea — min. 65. Bă
căuanii au folosit formația : 
Mangeac (Ursachi) — Andrieș, 
Lunca, Cărpuci, Elisei — C. 
Solomon, Soșu (I. Solomon), 
Vamanu (Penoff) — Șoiman, 
Botez, Antohi (Verigeanu). (C. 
NENIȚÂ — corosp.).
• CORVINUL HUNEDOA

RA — CELIK ZENICA (IU
GOSLAVIA) 2—0 (2—0). Golu
rile au fost realizate de Tirno- 
veanu (min. 16) și Nicșa (min. 
32). Corvinul va mai juca cu 
Stahl Riesa (R.D.G.) — miercuri, 
cu Șoimii I.P.A., la Sibiu — 
vineri, și cu A.S.A. Tg. Mureș 
— duminică.

ADMINISTRAȚIA Of STAT 
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• ASTZZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! Numai astăzi se 
mai pot procura bilete cu nume
rele preferate pentru tragerea 
specială Pronoexpres de miercuri 
29 iulie 1981, organizată cu prile
jul Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară de la București. Se 
reamintește că, în cadrul a șase 
extrageri în trei faze, cu un to
tal de 38 de numere, se pot ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ și 
,,Skoda 120 L“, cîștiguri în bani 
variabile și fixe, începînd cu 
cele de 50.000 lei, precum și ex
cursii în U.R.S.S. sau R.D.G. Bi
letele de 25 lei varianta au drept 
de cîștig la toate extragerile. în
cercați și <lv. șansa de a vă nu
măra printre marii cîștigători ! 
Avantajele deosebite ale acestei 
trageri sînt ilustrate elocvent de 
tragerea similară anterioară, des
fășurată în urmă cu zece zile, 
ale cărei cîștiguri sînt publicate 
în rubrica de față. (Tragerea va 
avea loc la ora 16,30 în sala Clu
bului „Finanțe-Bănci“ din Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2).

ORIUNDE Șl ORICÎND 
JUCAȚI LA

Alergarea principală a reu
niunii de duminică a fost 
„Premiul de consolare". Aș
teptat cu legitim interes, acest 
premiu nu a corespuns din 
punct de vedere tehnic. Toată 
cursa s-a desfășurat într-o 
trenă falsă, fapt care s-a re
flectat în cronometrajele in
credibil de slabe. Majoritatea 
concurenților au realizat va
lori inferioare celor din Derby 
cu 4—5 secunde. Cîștigătoarea 
cursei. Garanta, a parcurs ki
lometrul în 1:31,4. Cele două 
reprize ale premiului „Ialomi- 
cioara" au fost cîștigate de 
Vigu, energic susținut de I. 
Oană, care prin aceste victorii 
s-a detașat in clasamentul dri-

G. POPESCU,
verilor, iar în cel al formațiilor 
a trecut pe locul 3. G. Popescu, 
după maniera în care a obținut 
victoria în cursa rezervată mîn- 
iilor. cu Salomeia, a lăsat să se 
întrevadă că aceasta va fi o 
serioasă candidată la șef:a ge
nerației. Ultima cursă din aus
triac, care a însemnat și ultima 
triere, a revenit lui Organist, 
foarte inspirat condus de ace
lași G. Popescu. Cursa rezer
vată amatorilor a revenit Odi- 
liei, transformată total în mina 
conducătorului său. întrebuin- 
țîndu-se cu o docilitate neaș
teptată și-a ameliorat recordul 
de la 1:31,8 la 1:28.5. Toate 
meritele îi revin lui Haralam- 
bie Șerban care a reușit la a 
treia încercare să realizeze a-

ÎNVINGĂTOR ÎN DOUĂ CURSE
ceasta metamorfoză. Octavian 
Matei, cu Polux, care și-a co
rectat recordul la 1:26,1, și-a 
continuat „seria ghinionistă", 
sosind la luptă al doilea. Așa e 
la curse ! Rezultate tehnice : 
Cursa 1: 1. Robust (I. R. 
Nicolae) rec. 1:49,6. 2. Hărțuit. 
Simplu 4, ordinea 33. Cursa
2- a : 1. Salomeia (G. Popescu) 
rec. 1:38,1. 2. Olăraș. Simplu 7, 
ordinea 158. event 33. Cursa
3- a : 1. Odilia (H. Șerban) rec. 
1:28,5. 2. Polux. Simplu 18, or
dinea 48, event 79, triplu 1537. 
Cursa 4-a : 1. Vigu (I. Oană) 
perf. 1:29. 2. Gong. 3. Heral- 
dina. Simplu 2, ordinea 4, event 
32, triplă 41. Cursa 5 a : 1. Do
robanț (A. Brailovschi) rec. 
1:32,7. 2. Aldina. Simplu 2,

ordinea 31, event 4, triplu 185. 
Cursa 6-a : 1. Garanta (T. Ma
rinescu) perf. 1:31,4. 2. R gu- 
ros. 3. Hublou. Simplu 2, or
dinea 25, event 8, triplă 121. 
Cursa 7-a : 1. Vigu (I. Oană) 
perf. 1:28,5, 2. Gong. Simplu 
1,60, ordinea 2,60. event 3, tri
plu 27. Cursa 8-a : 1. Organist 
(G.' Popescu) perf. 1:31,6. 2.
Rigoarea. 3. Jovmir. Simplu 8, 
ordinea 75. event 13, triplă 
1450. Cursa 9-a : 1. Bărdița (I. 
Florea) perf. 1:30,8. 2. Crainic. 
3. Stăvilar. Simplu 3, ordinea 
105. event 33, triplu 120. triplă 
600. Pariul austriac ajuns la 
Suma de lei 33.740 a fost ciști- 
gat de un buletin cu 7 cai și 
16 combinații cu 6.

Sandi IONESCU

© 1N ATENȚIA PARȚICIPAN- 
ȚILOR ! Datorită faptului că tra
gerile speciale Pronoexpres pre
iau reporturile tragerilor obișnui
te anterioare și transmit even
tuale reporturi tragerilor obișnui
te următoare, cîștigurile de la 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
din 22 iulie 1981 se vor omologa 
miercuri 29 iulie și vor fi publi
cate în ziarul de joi 30 iulie 1981.

H I P I S M



Competiția voleibalistică a in
trat în faza finală, aseară des- 
fășurîndu-se ultimele întîlniri din 
cadrul turneelor semifinale. Pro
gramul cel mal atractiv s-a des
fășurat în sala Floreasca, unde 
au evoluat șase dintre cele 8 
echipe feminine și masculine ca- 
re-și dispută astăzi și mîine me
daliile puse în joc. A fost șl 
motivul pentru care un public 
numeros a ținut să fie martor 
la aceste partide care se anun
țau interesante (și, intr-adevăr, au 
fost). în prima întîlnire au evo
luat două dintre principalele pre
tendente la prima treaptă a po
diumului, echipele feminine ale 
Cubei și K.P. Chineze. Cu ser
vicii deosebit de dificile, cu blo
caje înalte și eficace, voleiba
listele cubaneze au reușit să con
tracareze jocul acrobatic, com- 
binativ al sportivelor chineze șl 
să se impună, contrar așteptări
lor, în numai trei seturi.

Meciul dintre reprezentativele 
feminine ale României și Bra
ziliei se anunța important pentru 
configurația clasamentului gru
pei. Ambele echipe au aruncat 
în joc toate resursele lor teh- 
nico-tactlce șl, mal ales, fizice. 
Faptul că victoria n-a revenit 
studentelor noastre nu reduce 
șansele acestora în lupta pentru 
medalii. Primul set este cîști- 
gat relativ .ușor de sextetul 
român, în care Victoria Geor
gescu a punctat cu siguranță, 
blocajul a funcționat bine (Do- 
broschi-Enache), iar linia a n-a 
a fost inexpugnabilă. Prea sigure 
de succesul obținut cu ușurință, 
fetele noastre au abordat setul 
următor cu oarecare ușurință, 
ceea ce a făcut ca adversarele 
să cîștige 8 puncte (avînd tot 
timpul în Jacqueline Silva o ri- 
dicătoare-coordonatoare de excep
ție, care a dat pase ideale Iza- 
belei Alancar șl Martei Silva). 
Mobilizarea echipei noastre a fost 
tardivă (de la 0—8 la 7—9); bra- 
ziliencele s-au desprins în cîș- 
tigătoare. Cel mai frumos șl e- 
chilibrat set a fost al treilea, 
în care s-a mers umăr la umăr, 
jucătoarele furnizînd faze de joo 
îndelung aplaudate de public, un 
set palpitant, cu un final elec
trizant aparținînd fetelor noas
tre. în setul al IV-lea. brazili- 
encele conduc copios (13—5), 
după care asistăm la o revenire 
puternică a echipei noastre care 
egalează la 13, fiind la un pas 
de a ciștiga setul șl meciul. E- 
fortul depus s-a resimțit însă în 
setul decisiv cînd voleibalistele 
noastre au cedat mai ales fizic, 
pierzînd meciul : 2—3.

O splendidă prestație au avut 
și în ultimul joc al turneelor 
semifinale voleibaliștii români

Campionul olimpic, mondial și european Ilia Mate (U.R.S.S.) 
fi-a învins toți adversarii înainte de limită. Jată-l intr-un atac 

la picioare in finala cu bulgarul Valentin Atanasov

în prima zi a finalelor de lupte libere

A. NEAGU Șl GH. FODORE - MEDALII DE BRONZ
i Urmare din pag. 1)

5—2. A lipsit extrem de puțin 
ca să urce și Vasilc Pușcașu 
(100 kg) pe podiumul de pre
miere. Citeva greșeli ale sale 
în primul minut de luptă au 
fost „sancționate" prompt da 
cubanezul Luis Miranda, dar și 
arbitrii l-au defavorizat pe 
sportivul român, neacordindu-i 
o acțiune valabilă de două 
puncte. Și astfel, Pușcașu s-a 
văzut condus cu 4—0. în repri
za secundă, campionul nostru 
l-a dominat in permanență (cu
banezul. fiind evident pasiv) 
pe Miranda, l-a „fixat" de pa
tru ori și a egalat situația, dar 
victoria a fost atribuită cuba
nezului. care avea o actiuna 
mai valoroasă.

Multe dintre partidele pro
gramate în reuniunea de dimi
neață deosebit de disputate, 
au fost decisive pentru confi
gurația clasamentelor în gru

UN PRIM PAS SPRE PODIUM 
AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI

care, în fața valoroasei garni
turi nipone, au dovedit că aspi
ră cu îndreptățire la una dintre 
medaliile Universiadei. Echipa 
antrenată de N. Sotir șl Șt. Tu
dor a manifestat aceeași sigu
ranță în toate compartimentele, 
dominîndu-șl însă adversarii prin 
servicii îngreuiate, prin bloca
je agresive șl, ca da obicei, efi
ciente, prin atacuri fulminante. 
Jucătorii noștri au dominat de 
la un cap la altul. Scorul (3—0), 
contînd șl în turneul final, în
seamnă un prim și important pas 
spre treapta cea mai înaltă a 
podiumului. Iată lotul folosit : 
Căța-Chițiga, Mina, Vrîncuț, E- 
nescu (P. lonescu), Stolan, Gâr- 
lcanu (Grădinaru). Au arbitrat : 
J.F. Marty (Franța) șl J. Torres 
(Venezuela).

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN. Turneele semifina

le pentru locurile 1—8, grupa I : 
România — Japonia 3—0 (6, 8, 8),

Mina „sparge" blocajul echipei Japoniei cu o puternică lovitură.
Italia — S.U.A. 3—0 (13, 6, 9).
Clasamentul grupei : 1. România 
6 p, 2. Japonia 5 p, 3. Italia 4 p,
4. s.u.A. 3 p ; grupa a n-a : Cu
ba — canada 3—1 (—11, 13, 6, 11), 
Coreea de Sud — U.R.S.S. 3—0 
(14, 10, 10). Clasament : 1. Cuba 
6 p, 2. Coreea de Sud 5 p, 3. 
U.R.S.S. 4 p, 4. Canada 3 p.

Turneele semifinale pentru locu
rile 9—16, grupa I : Bulgaria — 
Spania 3—1 (11. 7. —13, 12). O- 
landa — Polonia 3—1 (7, —14, 10, 
12). Clasament : 1. Bulgaria 5 p 
(8:4), 2. Olanda 5 p (6:4), 3. Po
lonia 5 p (7:5), 4. Spania 3 p ; 
grupa a n-a : Cehoslovacia — 
Turcia 3—0 (4, 7, 12), R. P. Chi
neză — Mexic 3—1 (—11, 8, 5, 2). 
Clasament : 1. R. p. chineză 6 p.

pele care și-au încheiat con
cursul aseară si chiar pentru 
categoriile ai căror campioni 
vor fi cunoscut! astă-seară. In 
riadul acestora din urmă, re
prezentantul nostru la catego
ria 52 kg. studentul brașovean 
Gheorghe Bircu. a mai făcut 
un pas hotărîtor în tentativa 
sa de a se clasa pe primul loc 
în serie. După ce în prima zi 
și-a învins principalii adver
sari. campionul nostru l-a ÎD- 
tilnit luni dimineața pe cuba
nezul Jose Rodriguez. Partida 
a fost mult mai dificilă decit 
ne așteptam, cubanezul luînd 
conducerea la puncte cu 1—0. 
încă de la început. Gh. Bircu 
a egalat cu greutate si intr-un 
final în care s-a dovedit su
perior din punct de vedere fi
zic. el a mai reușit o „fixare", 
cistigind cu 2—1. Astfel, repre
zentantul tării noastre va lupta 
astă-seară pentru locurile 1—2. 
Traian Marinescu (62 kg) a

2. Cehoslovacia 5 p, 3. Mexic 4 p,
4. Turcia 3 p.

Turneele semifinale pentru locu
rile 17—24, grupa I : Grecia — 
Libia 3—1 (—6, 2, 4, 5), Belgia — 
Irak 3—0 (5, 5, 3). Clasament :
1. Belgia 6 p, 2. Grecia 5 p, 3. 
Irak 4 p, 4. Libia 3 p ; grupa a 
Il-a : Franța — Egipt 3—2 (—14.
5, 12, —9, 10), Venezuela — Su
dan 3—0 (1, 8, 3). Clasament: 1. 
Franța 6 p, 2. Egipt 5 p, 3. Ve
nezuela 4 p, 4. Sudan 3 p.

Turneul pentru locurile 25—28: 
Liban — Iordania 3—0 (10, 5, 9), 
Siria — Congo 3—0 (10, 10, 12). 
Clasament : 1. Liban 6 p, 2. Si
ria 5 p, 3. Congo 4 p, 4. Iordania 
3 p. Primele două clasate în gru
pele semifinale ale locurilor 1—8 
se califică în turneele finale pen
tru locurile 1—4, următoarele ju- 
cînd în turneele finale pentru 
locurile 5—8 etc.

FEMININ. Turneele semifinale, 
pentru locurile 1—8, grupa I : 
Cuba — R.P. Chineză 3—0 (13, 9,

9), Bulgaria — S.U.A. 3—2 (9,
—10, —9, 12, 14). Clasament : 1.
Cuba 6 p, 2. R. p. Chineză 5 p.
3. Bulgaria 4 p, 4. S.U.A. 3 p; 
grupa a II-a : Japonia — Mexio 
3—0 (12, 8, 17), Brazilia — Ro
mânia 3—2 (—6, 7, —14, 14, 4).
Clasament : 1. Brazilia 6 p, 2. 
România 5 p, 3. Japonia 4 p, 4. 
Mexic 3 p.

Turneele semifinale pentru locu
rile 9—15, grupa I : Spania — Li
ban 3—0 (4, 6, 10), Elveția — Bel
gia 3—1 (10. —12, 4, 11). Clasa
ment : 1. Elveția 6 p, 2. Spania 
5 p, 3. Belgia 4 p, 4. Liban 3 p ; 
grupa a n-a: Canada — Dane
marca 3—0 (14, 5, 9). Clasament : 
1. Canada 4 p, 2. Danemarca 3 p, 
3. Turcia 2 p. Echipele clasate pe 
primele două locuri în grupele 
aceluiași turneu semifinal vor 
juca azi semifinale simple, în
vingătoarele disputîndu-și mîine 
finalele. Echipa noastră va jucă 
în semifinala locurilor 1—4 cu 
cea a Cubei.

Aurelian BREBEANU, Sever NO- 
RAN, Mihail VESA ți Gheorghe 
LAZAR 

mai realizat un succes rapid 
(tuș min. 2.15) acum în dispu
ta cu iugoslavul Bajrami Saip, 
pe care îl conducea in momen
tul realizării tușului cu 9—0. 
La mai puțin de o oră după 
acest meci. Tr. Marinescu a 
fost obligat să susțină o nouă 
întîlnire. De data aceasta el a 
fost depășit categoric la punc
te (3—15) de sovieticul Viktor 
Alekseev. Infringer! surprinză
toare au suferit Gheorghe

Broșteanu (cat. 90 kg) si An
drei Ianko (+100 kg), nereușite 
care le-au micșorat evident 
șansele la locurile fruntașe în 
clasamentul grupelor. Gh. 
Broșteanu a luptat neașteptat 
de slab în compania lui Peter 
Franz (R.D.G.). a fost învins 
cu 1—9 si a pierdut posibilita
tea de a mai evolua în gala 
finală. Andrei Ianko era con
siderat de cei mai multi spe
cialiști câștigătorul grupei sale, 
mai cu seamă după ce bulgarul 
pierduse întîlnirea cu R. 
Wroklawski (Polonia) — învin
sul lui A. Ianko. Dar. el a 
greșit nepermis pentru un 
luptător de valoarea sa si după 
ce a reușit un frumos ..tur de 
can". fiind la un nas de vic
toria prin tuș. a fost ..rulat", 
pus el în situație periculoasă 
șl a pierdut prin tuș la bulga
rul S, Stoicev (170 kg !). Așa 
incit, astă-seară el va lupta 
doar pentru medalia de bronz.

I '
g NEUITATA SĂRBĂTOARE

A ATLETISMULUI

cecampioana Anișoara 
Cușmir, sus), o arunca
re (Armin Demme dm 
R. D. Germană, la mij
loc) și o alergare (cu a- 
mericanul Doug Padilla 
conducted plutonul la 
5000 m, jos) — iposta
zele tipice ale unui sport 
fundamental.

Din noianul de foto
grafii care ne vor amin
ti mereu de frumusețea 
întrecerilor atletice 
Universiadei, am 
pentru astăzi citeva 
bolice : o săritură

ale 
ales 

sim- 
țvt-

Si Gheorghe Fodore (82 kg) a 
pierdut întîlnirea pentru pri
mul loc în grupă, dar el a lup
tat foarte bine in disputa cu 
sovieticul Vagas Kazbekov. în 
fata căruia a cedat la limită : 
3—4. Scorul a fost stabilit în 
prima repriză si. în ultimele 
secunde. Gh. Fodore ar fi avut 
posibilitatea să răstoarne re
zultatul în favoarea sa. dar el 
nu l-a putut trece prin ..nod“ 
pe Kazbekov. când acesta a 
fost pus la parter pentru luotă 
pasivă...

REUNIUNEA I, turul 5, cat. 57 
kg — gr. „B“ : A. Beloglazov 
(U.R.S.S.) b. super. Gh. Kalcev 
(Bulgaria) ; cat. 68 kg — gr. „A“; 
You In-Tak (Coreea de Sud) b. 
super. T. Nugent (S.U.A.) ; gr. 
„B“ : R. Cascaret (Cuba) 
b.p. J. Masan (R. P. Mon
golă) ; cat. 82 kg — gr. 
„A“ : O. Aklra (Japonia) b.p. L 
Iorgov (Bulgaria) ; gr. „B“ : V. 
Kazbekov (U.R.S.S.) b.p. Gh. Fo
dore ; turul 3 : cat. 52 kg — gr. 
„A“ : Kin Jong-Kyu (Coreea de 
Sud) b.p. A. Gulahmedov 
(U.R.S.S.), Gh. Bircu b.p. J. Ro
driguez (Cuba) ; gr. „B“ : M.
Sato (Japonia) b. tuș W. Genova 
(S.U.A.) ; cat. 62 kg — gr. „A“ i 
V. Alekseev (U.R.S.S.) b. super. 
J. Mendieta (Cuba), Tr. Marines
cu b.t. S. Bajrami (Iugoslavia), 
M. Jedrzyczak (Polonia) b. su
per. G. Dente (Italia) ; gr. ,,B“ :
S. Goltsuka (Japonia) b.p. Ro
binson (Canada), M. Land 
(S.U.A.) b. super. I. Maad (Irak); 
cat. 74 kg — gr. „A“ : G. Maka- 
sarașvili (U.R.S.S.) b.p. B. Ren- 
ken (Canada), J. Llmonta (Cuba) 
b.p. G. Sabev (Bulgaria) ; gr. 
„B“ : Ko Jin-Von (Coreea de 
Sud) b. t. R. Hunîsch (R.D.G.). 
S. Klshimoto (Japonia) b.p. D. 
Baira- (R.P. Mongolă), D. Schultz 
(S.U.A.) b. super. G. Kiriakos 
(Grecia) ; cat. 90 kg — gr. „A“ : 
A. Batarku (R.P. Mongolă) b.

super. A. Bodo (Ungaria), D.' 
Clarke (Canada) b.p. I. Doinov 
(Bulgaria) ; gr. »B“ : V. Batnia 
(U.R.S.S.) b.p. M. Hui (S.U.A.), 
P. Franz (R.D.G.) b. diferență p. 
Gh. Broșteanu ; cat. +100 kg -- 
gr. ,,A“ î 3. Stoicev (Bulgaria,., 
b.t. A. Ianko ; gr. „B“ : a.
Baumgartner (S.U.A.) b. p. N. 
Skrlpkln (U.R.S.S.) ; turul 4 : cat. 
62 kg — gr. „A* : A. Oiunbold 
b. super J. Medieta, V. Alekseev 
b. super. Tr. Marinescu ; gr. „B“i 
M. Land b.p. Gh. Kalcev.

REUNIUNEA A n-a, turneul fi
nal : cat. 48 kg : F. Sallev (Bul
garia) b.p. R. Salamone (S.U.A.), 
Son Gab-Do (Coreea de Sud) 
b. super. Gao Wen He (R.P. Chi
neză), T. Ishikawa (Japonia) 
b.p. A. Sanoian (U.R.S.S.) : cai. 
57 kg : Gh. Kalcev (Bulgaria) b. 
super. S. Kaygusuz (Turcia), A. 
Neagu b.p. D. Cooke (S.U.A.),
A. Beloglazov (U.R.S.S.) b.t. IL 
Tomiyama (Japonia) ; cat. 68 kg : 
T. Nugent (S.U.A.) b.p. O. Ak- 
tas (Turcia), B. Budaev (U.R.S.S.) 
b.p. J. Masan (Mongolia), R. 
Cascaret (Cuba) b.p. You m- 
Tak (Coreea de Sud) ; cat. 
82 kg : S. Sukaebator (R. P. Mon
golă) b.p. K. Ettin (Turcia), Gh, 
Fodore b.p. O. Aklra (Japonia), 
V. Kazbekov (U.R.S.S.) b. su
per. I. Iorgov (Bulgaria) ; cat. 
100 kg : I. Abdulkarim (Irak) 
b.p. S. Wilbur (S.U.A.), L. Mi
randa (Cuba) b.p. V. Pușcașu, L 
Mate (U.R.S.S.) b. dese. V. Ata
nasov (Bulgaria).

CLASAMENTE FINALE : cat.
48 kg : 1. TOSHIAKI ISHIKAWA 
— campion mondial universitar,
2. A. Sanoian, 3. Son Gab-Do ; 
cat. 57 kg. : 1. ANATOLI BELO
GLAZOV — campion mondial u- 
niversitar, 2. H. Tomiyama. 3. 
Aurel Neagu ; cat. 68 kg : 1. RA
UL CASCARET — campion mon
dial universitar, 2. You In-Tak. 3.
B. Budaev ; cat. 82 kg : 1. VA- 
GAB KAZBEKOV — campion 
mondial universitar, 2. I. Iorgov,
3. Gh. Fodore ; cat. 100 kg : L 
ILIA MATE — campion mondial 
universitar, 2. V, Atanasov, 3. 
L. Miranda, 4. V. Pușcașu.
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