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

ÎNAINTEA ULTIMEI ZILE, 62 DE MEDALII PENTRU ROMÂNIA!
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„DUBLURILE" TENISULUI ROMÂNESC- 
MEDALIATE CU AUR !

e Andrei Dirzu - Florin Segărceanu și Virginia Ruzici - Florența Mihai, 
victorii in meciurile finale ® Azi, de la ora 15, pe terenul central, 
ultimul act la simplu bărbați: Florin Segărceanu - Vadim Borisov

CAMPIONII MONDIALI «IWVERSITARI Al ZILEI
1 BASCHET

Echipa feminină a U.R.S.S.
ÎNOT
Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 200 m fluture1 Kim Lineham (S.U.A.) 200 m fluture1 Echipa S.UJU 4X100 m liber (II Echipa S.U.A. 4X100 m liber (i1
LUPTE LIBERE
Mitsuru Sato (Japonia) cat'52 kg
Viktor Alekseev (U.R.S.S.) cat 62 kg
George Makasarațvili (U.R.S.S.) cat 74 kg
Vladimir Batnia (U.R.S.S.) cat 90 kg
Bruce Baumgartner (S.UĂ.) cat 4*100 kg

1 POLO
Echipa Cubei
SĂRITURI
Li Hongping (R. P. Chineză) platformă (b)
TENIS
Virgina Ruzici ■— Florența Mihai (România) dublu (f)

1 Fiorin Segărceanu — Andrei Dirzu (România) dublu (b)

8
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Seria victoriilor românești in 
turneul de tenis a continuat și 
in după-amiaza de ieri, in dis
putele ultimelor două finale de 
dublu. Victorii prețioase, rod al 
unui efort susținut al celor an
gajați în luptă pentru culorile 
reprezentativei României în a- 
ceastă întrecere de deosebit 
prestigiu. Medaliați cu aur, 
perechile Andrei Dirzu — Flo
rin Segărceanu și Virginia Ru
zici — Florența Mihai, în or
dinea întîlnirilor decisive.

Aplauze pentru echipa noas
tră masculină de dublu au ră
sunat în tribune chiar de la 
prima minge a finalei, cînd — 
cu Dirzu la serviciu — cîști- 
gam un splendid schimb purtat 
în viteză. Din păcate, insă, nu 
in aceeași notă calitativă au 
continuat tinerii jucători români 
în următoarele confruntări 
fața fileulul. Segărceanu 
deazâ un break chiar la 
mul său tur de servicii și 
lienii, adesea surprinzători, 
mențin avansul pină la ultimul 
g'.iem al setului de uvertură. 
In al doilea, tabloul partidei 
nu diferă prea mult și greu de 
regăsit în cei doi echipieri ai 
noștri pe recenții învingători ai 
lui Vilas și Clerc. Din nou Se
gărceanu este învins la servi
ciu, in ghemul al 5-lea de astă 
dată, iar apoi Dirzu, greșind un 
retur în fața lui Ricci Bittl, 
ratează egalarea la 30—40 în al 
o-lea ghem. în comparație, rej 
marcabil 
italienii, 
este cel 
țiuni.

Cu două seturi 
Dirzu și Segărceanu continuă o

voleiază și 
dintre care 
mai inventiv

din 
ce- 

pri- 
ita-

smeciază 
Binaghi 
in ac-

handicap,

Pe imaginea unei faze din partida finală dublu băiefi, portretele învingătorilor reuniunii de ieri. De la stingă la dreapta : Virginia 
. Ruzici, Florența Mihai, Florin Segărceanu fi Andrei Dirzu.

luptă ce părea foarte aproape 
de un deznodămint nefavorabil 
Iată insă că revirimentul aștep
tat și mult dorit se produce in 
sfîrșit La 4—3 pentru italieni,

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

ULTIMII CAMPIONI LA LUPTE LIBERE
9 Medaliile (Ic aur au lost cucerite de (rcl sportivi sovietici, ud Jupoiicz

$1 uu american • OLicorOhc Bîrcu a clștușat medalia de ariȚint

ȘI BE BASCHET FETE

MEDALIATE CU
Ample relatări
întrecerile zilei
a „Universiadei", 
paginile 2, 3, 4, 5, 6 șl 8

ALE FAP!! NOASTRE
„BRONl

ECHIPELE DE POLO

(Continuare ta pap. o 8-a)

Vlad Hagiu, unul dintre 
cei mai eficienți jucători 

ai turneului de polo

Comentariul zilei

la Patinoarul 
din Ca-

Marți seara, 
artificial" „23 August1 
pitală, s-au disputat întrecerile 
ultimei reuniuni din cadrul 
campionatelor mondiale uni
versitare de lupte libere, pri
lej cu care au fost desemnați 
primii clasați la categoriile 52 
kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg și 
+109 kg. în rîndul celor mai 
buni 30 de sportivi, care au e- 
voluat in această reuniune fi
nală s-au aflat și trei repre
zentanți ai țării noastre, Gheor
ghe Bîrcu (52 kg), Traian Ma
rinescu (62 kg) și Andrei Ian
ko (+100 kg). Deși miile de 
spectatori n-au putut asista 
ia o victorie românească, ei 
s-au bucurat de faptul că unul 
dintre luptătorii români a ur
cat pe podiumul de premiere, 
cucerind medalia de argint.

Este vorba despre GHEORGHE 
BÎRCU. sportiv care s-a com
portat admirabil in acest con
curs. în disputa pentru me
dalia de aur, el l-a întilnit pe 
japonezul Mitsuru Sato, un ex
celent tehnician, în special In 
lupta de la parter. Gh. Bîrcu a 
început foarte bine meciul, cu

sa de a urca pe podiumul da 
premiere. încercând un „salt", 
A, Ianko a fost „contrat" de 
N. Skripkln (U.R.S.S.) și făcut 
tuș. Și astfel, el s-a clasat nu
mai pe locul 4. Traian Mari
nescu a pierdut la puncte me
ciul cu G. Valceanor (Bulga
ria), ocupind poziția a VI-a.

VOLEIUL. AL ȘAPTELEA SPORT CARL NT ADUCE AUR ?
* * * 

*
A fost, ieri, a noua zi de 

întreceri....
Azi se vor acorda ultimele 

medalii ale Universiadei, iar 
mi ine, ceremonia de pe sta
dionul „23 August" — în ca
drul căre'a se va spune „La 
revedere, în 1983 ‘ 

in Canada" — va marca ultimul___
din cele mal frumoase ediții ale acestei pres
tigioase competiții mondiale.

O ediție care a repurtat — o 
pe acum cu convingere — un succes 
și spectacular net, care a însemnat o exce
lentă propagandă pentru sportul universitar, 
care și-a atins nobilele ideaiuri de apropiere, 
mai bună cunoaștere și prietenie intre tinerii

f
la Edmonton, 
act al uneia

afirmăm de
tehnic

din zeci și zeci de țări ale lumii, o ediție 
care a reprezentat — pentru tineretul studios 
al României socialiste — o nouă afirmare a 
aptitudinilor sale sportive, latură a comple
xelor sale capacități și valențe.

în această ordine de idei, să consemnăm 
din capul locului, că întrecerile zileii de ieri 
au însemnat o continuare a satisfacțiilor pe 
care ni le-a oferit „Universiada-București ’81“ 
în planul performanței : sportivii noștri au 
mai cucerit 5 medalii (2 de aur, 1 de argint 
și 2 de bronz), ridicînd astfel totalul la 62 
(274-16+19) ! Fără îndoială, cifre deosebit de

Radu URZICEANU

Gheorghe Bîrcu îl pune în evidentă dificultate pe japonezul 
Mitsuru " '

(Continuare in pag. a 2-a)

o „aruncare peste piept" a luat 
conducerea (2—0) și și-a mărit 
zestrea de puncte cu un „re- 
bur" : 4—0. Campionul nostru 
a mai reușit o fixare în ulti
ma secundă a reprizei, dar ar
bitrii nu i-au acordat punc
tul (?!). £1 și-a ap. 'at cu difi
cultate avantajul pină in mo
mentul cînd, 
înainte 
fost „fixat1 
poziție periculoasă și făcut tuș- 
Cu o decizie asemănătoare a 
pierdut și Andrei Ianko șan-

cu 19 secunde 
de gongul final." a 

la parter, dus in

Sato
Un nou succes apreciabil au 

realizat luptătorii sovietici, cîș- 
tigători ai medaliilor de aur la 
trei categorii : Victor Alekseev 
(62 kg) b.p M. Land (S.U.A.); 
Gheorghi JHakasarașvili (74 kg) 
b.p. D. Schultz (S.U.A.) ; Vla
dimir Batnia (90 kg) b.p. D. 
Clarke (Canada) Celelalte do
uă centuri de campioni au re-

Mihai TRANCA 
Costin CHIR1AC

(Continuare în pag 4—5)



LI HONGPING (R. P. Chineză) UN APLAUDAT... SOLIST 
ÎN GALA FINALĂ A SĂRITORILOR DE LA PLATFORMĂ

S-a lăsat cortina șl peste „sce
na** de la Ștrandul tineretului, 
acolo unde, timp de opt zile, 
specialiștii salturilor de la tram
bulină și platformă s-au întrecut, 
intr-un veritabil balet aerian, 
pentru medaliile celei de a Xl-a 
ediții a Universiadei la sărituri 
în apă. Au fost opt zile de evo
luții deosebit de bune, în care 
toți concurențil s-au străduit, și 
au reușit, să facă dovada unei 
pregătiri de înalt nivel. Prezența 
la start a unor maeștri ai genu
lui a sporit valoarea întrecerii, 
a însemnat, totodată, o frumoasă 
propagandă în favoarea practică
rii acestui sport, în fața unul nu
meros și entuziast public.

Ziua de ieri a fost rezervată 
finalelor, în proba de platformă, 
în care s-au întrecut cei mai 
buni 12 săritori, calificați în urma 
preliminariilor. Cu toată vremea 
nefavorabilă am asistat la exe
cuții de un ridicat nivel valoric, 
apreciate cu note mari de către 
arbitri, cele 10 serii de sărituri 
(4 libere și 6 impuse) prilejuind 
unora dintre concurenți adevăra
te recitaluri de măiestrie tehnică 
gi artistică. întrecerea însă a a- 
vut un... solist : Li Hongping
(R. P. Chineză), ale cărui sări
turi au fost cel mai bine cotate, 
el conducînd autoritar de la pri
ma la ultima săritură, impresio- 
nînd prin virtuozitatea cu care 
și-a prezentat repertoriul. Este 
suficient să menționăm câ el a 
avut cel mal ridicat coeficient 
de 
si

dificultate din concurs (25,7) 
că, pentru un dublu salt si

PE MARGINEA BAZINULUI, DE VORBĂ
MARI CAMPIOANE...CIJ DOUĂ

Pe marginea bazinu
lui de la Ștrandul tine
retului, de astă 
ca spectatoare, 
campioane mondiale 
niversitare: LI Yihua 
Chen Xiaoxia, prima 
trambulină — 3 m, 
doua la platformă 
10 m. Două sportive 
chineze, de 13, respec
tiv 19 ani, stele, de pe 
acum, ale acestui spec
taculos sport L Yihua, 
cu breton, mereu 
lă. ar ride 
Chen Xiaoxia, 
mai matură 
Stăm de vorbă 
concurs, despre 
lie obținute, despre con
dițiile puse ia dispozi
ție concurențllor. Mal 
volubilă, studenta In
stitutului de educație fi
zică din Tlenjin, Li 
Yihua, începe prima i

dată 
două 

u-

Io 
a

vese* 
într-una, 

sobrâ. 
parcă... 
despre 
victori-

— Mi-o plăcut mult 
Bucureștiul. Și nu nu» 
mai orașul, ci totul: oa
menii, spectatorii care 
ne-au urmărit aici cu 
competența, condițiile 
bune de antrenament și 
concurs. Cu ajutorul tu
turor acestor elemente 
am reușit o victorie 
care mâ bucura mult și, 
de ce sâ n-o spun, mâ 
face mai încrezătoare 
In mine...

Chen Xiaoxia, de a- 
semenea studentă - la 
Institutul de educație fi
zică din Canton — 
pioanâ la J.M.U. 
Mexic (1979), se 
seazâ:

— Cum sâ nu 
bucuri cind obții 
de-al doilea titlu 
campioană universitarâ î 
E bine de știut 
succesele

corn 
din 

conte-

te 
cel 
de

mele
Insă că 
vin du-

pâ circa 7 ani de mun
ca. M-am antrenat 
mult, am urmărit în 
special cânturile băieți
lor. îmi place muzica, 
Imi place sâ vâd un 
film, dar rar am timp 
pentru acestea din 
cauza antrenamentelor. 
Cînd vrei sâ faci per
formanță înalta, trebuie 
sâ-ți împărți timpul doar 
Intre învâțâtură și sport. 
Totul se răsplătește Insâ. 
Știți ce senzație formi
dabila am cînd ies din 
apâ și auzul Imi este 
„bombardat11 cu aplau
ze î

Li Yihua sare in sus, 
ca o căprioara, Chen 
Xiaoxia, cu fața plinâ 
de luminâ, aplaudă en
tuziast. Colegul lor Li 
Hongping este noul 
campion mondial univer
sitar la platformă I

\\\\\\\\\^^^
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jumătate înapoi în echer, a pri
mit cea mal mare medie (33,52), 
printre notele acordate flxurtnd

iulie

dolI de 10 ! Stilul lui Li Hong- 
renrezintâ îmbinarea forte1

I
I

I
I
I

„TRICOLORII" ÎN ÎNTRECERI, AZI
BASCHET

România — Iugoslavia în finala pentru Jocurile 3—4 ta 
turneul masculin, ora 17. Palatul Sporturilor si Culturii. 
ÎNOT

Femei ; Carmen Mihăiiă — 400 m liber, Carmen Bunaciu, 
Brigitte Prass, Mariana Paraschiv, Irinel Pănulescu — 
4X100 m mixt.

Bărbați : Flavius Vișan, Horațiu Neagrău — 400 m liber, 
Mihai Mandache, Luig Șoptereanu, Horia Lucaciu, Flavius 
Vișan — 4X100 m mixt
SCRIMA

Formația de spadă — Liviu Angelcscu, loan Popa, Mihai 
Popa, Rudolf Szabo. Octavian Zidaru — în competiția 
echipe.
TENIS

Florin Segăreeanu — Vadim Borisov, ta finala 
simplu.
VOLEI

România — Brazilia ta finala pentru locurile 
turneul feminin, ora 17, gi România — Cuba 
pentru locurile 1—2 ta turneul masculin, ora 19, 
reaisca.

«1 _
Ping _________ _________ __ _
și eleganței cu ușurința intrării 
în apă, el fiind, la ora actuală, 
unul dintre cei maj bine cotați 
în această probă.

L-a urmat, la mare distanță, 
un „trio de ași*. Viaceslav Troș- 
kin, Vladimir Aleinik (U.R.S.S.) 
și Liu Henglin (R. p. Chineză)

care, la rîndul lor, au făcut do
vada unor posibilități deosebite, 
a unor resurse competitionale 
care l-au adus nu numai acum 
In prim-plan, ci șl cu ocazia al
tor întreceri de anvergură.

Puțini erau cei care credeau 
că sportivul nostru Alexandru 
Bag iu va figura printre protago
niștii concursului. Prea erau pre
zent! la startul finalelor săritori 
cu o carte de vizită mult mai 
bogată in succese de prestigiu ! 
Dar, Alexandru Bagiu a intrat 
hotărît să se comporte cit mai 
bine. El a reușit, după „impu
se", să se afle într-o poziție bu
nă, depășindu-i, printre alții, pe 
Mike Ryan (S.U.A.), Miguel Za
vala (Mexic), Juan Carlos Rami
rez (Cuba) ș.a. Evident, punctul 
cel mai dificil îl constituiau ^li
berele", acolo unde gama de cu
noștințe tehnice și artistice se 
pune cel mal bine în evidență. 
Alexandru Bagiu a avut însă cî
teva reușite care l-au urcat, la 
un moment dat, pe poziția a 
IV-a, lâsînd impresia câ va rea
liza o performantă foarte bună. 
Din păcate, ultimele patru serii 
nu au mai fost tot atît de fruc
tuoase, permițînd americanului 
Mike Ryan să-1 depășească, ast
fel că Alexandru Bagiu se cla
sează pe locul 6, un loc merituos, 
dacă avem în vedere experiența 
sa competlțlonalâ șl valoarea 
partenerilor de întreceri.

REZULTATE TEHNICE : 1. Li 
Hongping (R. p. Chineză) 617,67 
p, 2. Viaceslav Troskln (U.R.S.S.) 
574,35 p, 3. Vladimir ............
(U.R.S.S.) 569,55 p, 4. Llu 
(R. P. Chineză) 547,32 p, 
Ryan (S.U.A.) 545.91 p,
xandru Bagiu (România)

ftnanuel FÂNTANEANU 
Modesto FERRARINI

1.

Aleinik 
Henglin 
3. Mike 
6. Ale- 

533,82 p. Li Hongping (R- P. Chineza) 
executind una din săriturile 
care i-au adus medalia de aur

pe

probed de

in3—4 
în finala 
safla FLo-

I

PROGRAMUL ZILEI
BASCHET

PALATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII, de la ora 13: 
Mexic — Brazilia (finala pentru locurile 7—8), Cuba — Canada 
(5—6), România "
SALA----------

(15—16), 
(11-12),

SALA
Irak —

sala

I
I
1
I
I
I
I

Iugoslavia (3—4), S.U.A. — U.R.S.S. (1—2), 
GIULEȘTI, de la ora îl: Japonia — Coasta de Fildeș 
Anglia — Polonia (13—14), Turcia -----

Finlanda — Coreea de Sud (9—10).
POLITEHNICA, de la ora 13: Sudan — Iordania 
Libia (26—27), Nigeria — Senegal (24—25).
PROGRESUL, de la ora 13: Congo

Egipt — Belgia (19—20), Olanda — Grecia 
ÎNOT

BAZINUL „23 AUGUST-, de la ora 10 
nale): 400 m liber (b), 400 m liber (f), 
4X100 m mixt (f).
SCRIMA

SALA DE ATLETISM „23 AUGUST-, 
directe sferturi, 14—16: elimmâri directe _________ r ______
pentru locurile 5—6, ora 16—18: Întîlniri pentru locurile 3—4, 
ora 19—21: finala la spadă echipe.
TENIS

ARENA PROGRESUL, de la ora 9: finale consolare la sim
plu femei: Cissle Donigan — Nlna Voydat (ambele S.U.A.) și 
simplu bărbați: Michael Leach (S.U.A.) — Serghei Leoniuk 
(U.R.S.S.); de la ora 15; finala la simplu bărbați: Florin Se- 
gărceanu (România) — Vadim Borisov (U.R.S.S.).

VOLEI
SALA FLOREASCA: ora 10,30: Irak — Venezuela (b) locurile 

31—24, ora 12: Belgia — Franța (b) 17—20, ora 154 România — Bra
zilia (f), finala locurile 3—4, ora 
locurile 1—2.

SALA DINAMO: era 9: Liban 
Libia — Sudan (b) 21—24, era 
ora 15: Olanda — Cehoslovacia 
Canada (b) 5—8.

SALA AGRONOMIA: ora 9: Liban — Turcia (f) 
10,30: S.U.A. — Mexic (f) 7—8, ora 12: Polonia — 
13—16, ora 15: Spania — Turcia (b) 13—16, ora 16,30: 
Coreea de Sud (b) 3—4.

SALA OLIMPIA: ora 9: Spania — Danemarca (f) __ __
10,30: Canada — Elveția (f) 9—10, ora 12: Japonia — Bulgaria 
(f) 5—6, ora 15: Bulgaria — R.P. Chineză (b) 9—12, ora 16,30: 
Italia — U^R.S.S. (b) 5—8.

R.P. Chineză
(28—29),

Liban 
(17—18).

(21—22),

(serii) șl ora U (fi- 
4X100 m mixt (b) gi

era 12—14: eliminări 
semifinale șl întîlniri

Franța (b) 17—20, ora 154 România
2 i, „a 19: România — Cuba (b) finala

— Congo (b) 25—26, 6ra 10,30: 
12: Grecia — Egipt (b) 17—20,
(b) 9—12, ora 16,30: S.U.A. —

is—15, era 
Mexic (b) 
Japonia —

1
I
I

Ora 9 — rezumatul întrecerilor din ziua precedentă ; 
ora 10 — transmisii directe, alternative, de la înot și scri
mă ; ora 14,30 — transmisii directe, alternative, de la tenis 
(finala de simplu bărbați), volei feminin (finalele pentru 
locurile 3—4 și 1—2), baschet masculin (finala pentru locu
rile 3—4), înot (ultimele 4 finale), scrimă (finala la spadă 
pe echipe) ; ora 19,45 — transmisii directe, alternative, de 
la volei masculin (meciul - România — Cuba) și baschet 
masculin (finala pentru locurile 1—-2) ; ora 23 — rezumatul 
întrecerilor zilei

I Ora 7 : primcipalelie rezultate ale zilei precedente și pro
gramul zilei curente; de la ora 11 : transmisii directe al
ternative de la baschet, înot, 6crimă, tends și volei ; de la 
ora 22.30, în cadrul radio-program ului «O zi într-o oră“ ru
brica „Sport** consacrată Universiadei.

ECHIPA DE SPADA
S-A CALIFICAT ÎN

Echipa de spadă a României a 
ajuns în sferturi de finală. Iată 
exprimat în cîteva cuvinte bilan
țul spadasinilor noștri în prima 
zi a competiției care 
întrecerile de scrimă 
Universiadei.

Aflată în grupa a 
preună cu echipele 
Cehoslovaciei și Italiei, formația 
României, comportîndu-se ex
celent, a înregistrat trei victorii 
consecutive : 14—2 cu spadasinii 
mexicani (Zidaru și Angelcscu 
cite 4 v., M. I*opa și Szabo cîte 
3 v., respectiv Tores 2 v), 12—1 
cu cei cehoslovaci (Zidaru 4 v., 
Szabo 3 v., Angelcscu și I. Popa 
cîte 1 v, respectiv Holub 2 v, Ku- 
bista și Douba cîte 1 v) și 9—7 
în fața celor italieni (I. Popa 
3 v, Zidaru, M. Popa șl Szabo 
cîte 2 v, respectiv Bellone 3 v, 
Manzi șl Andreoli cîte 2 v). Ce
lelalte rezultate din grupă : Italia: 
13—3 cu Cehoslovacia și 10—6 cu 
Mexic ; Cehoslovacia — Mexic

va încheia 
din cadrul

V-a, lm- 
Mexiculuf,

9—2. Clasament : 1. ROMANIA, 2. 
Italia, 3. Cehoslovacia, 4. Mexic.

în grupa I echipa U.R.S.S. a 
dispus lejer de cele ale Finlandei 
și Bulgariei, cu același scor, 
12—4, în timp ce Bulgaria a în
trecut Finlanda cu 10—6. Clasa
ment : 1. U.R.S.S., 2. Bulgaria,
3. Finlanda.

în grupa a 2-a Franța a depășit 
Cuba cu 10—6, iar Elveția a în
trecut și ea Cuba cu 9—7, după 
• partidă foarte echilibrată. Pen
tru primul loc în grupă, Elveția — 
Franța 9—6. Clasament : 1. Elve
ția, 2. Franța, 3. Cuba.

Meciul R.F.G. — Polonia (9—7) 
a deschis întrecerea din grupa a 
3-a, după care Suedia s-a impus 
Îi ea în fața polonezilor : 10—6. 
n continuare, Suedia — R.F.G. 

9—6, rezultate care au stabilit ur
mătorul clasament : 1. Suedia, .2 
R.F.G., 3. Polonia.

In fine, în grupa a 4-a, •
mare surpriză : Austria pierde la 
S.U.A., cu 10—6 ! In continuare :

A ROMÂNIEI
„SFERTURI"

Ungaria — Coreea de Sud 13—3, 
Ungaria — Austria 11—5, S.U.A. — 
Coreea ' -----
Coreea 
S.U.A. 
garia,
Coreea

Șase 
locurile I—II în grupe (România, 
Italia, Elveția, Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S.) s-au calificat în eli
minările directe, practic, sfertu
rile de finală, în timp ce restul 
de patru formații și-au disputat 
un tur preliminar : 
S.U.A. 9—4 și Bulgaria 
8—8 (64—63). în acest
„sferturi" s-au mai 
Franța și Bulgaria.

Miercuri dimineața, 
echipelor de spadă continuă, re
prezentativa României avînd 
drept adversară — prin tragere 
la sorți — puternica formație a 
Suediei.

de Sud 12—3, Austria — 
de Sud 16-0 și Ungaria — 
9—3. Clasament : 1. Un-
2. S.U.A., 3. Austria, 4.
de Sud.
dintre echipele clasate pe

Franța — 
— R.F.G. 
fel, in 
calificat

întrecerea

Tiberiu ST AM A

VOLEIUL, AL ȘAPTELEA SPORT CARL NE ADUCE AUR ?
(Urmare din pag. 1)

valoroase — dată fiind ditocultatea concursu
lui și palmaresul unor concurenți în majori
tatea ramurilor sportive — dar pe care re
prezentanții noștri le pot ridica azi la cote 
superioare, ei găstadu-se printre corwsirenții 
cu șanse și Ia unele sporturi din programul 
ultimei zile.

Revenind la concursurile de marți, să în
cepem cu tenisul și să aplaiudăm „aurul dublu 
al dublurilor", adresindu-le felicitări tuturor 
componenților cuplurilor noastre — și ta pri
mul rind Virgiiruiesi Ruzicd, care cucerește 
a treia medalie de aur. Să mai notăm că Vir
ginia și Florența sînt, împreufiă, 
treia oară consecutiv campioane 
universitare (după Sofia și Ciudad de Me
xico), precum șa frumusețea simbolică a mo
mentului premierii, ctad sextetul care 
să primească medalii era condus 
de o fostă campioană mondială 
din 1961, Julieta Namian-Boboc.

Au ieșit din arenă și luptele, 
unde recolta noastră a fost mai 
ia greco -romane, finalele de ieri 
totuși satisfacția unui argint (Gheorghe Bir
ou), o promisiune pentru competițiile viitoare 
și pentru o... apropiere a zilei cînd „liberele" 
noastre — la condiții de selecție și de pre
gătire egale — vor face o mai sensibilă con
curență „greco-romanelor" 
mării pe plan internațional.

Trecînd la sporturile de 
niem deplina satisfacție pe 
ieri reprezentativa noastră 
chei. Victoria sa din „finala mică", asupra 
abilelor și rapidelor jucătoare din R. P. Chi
neză — un „team" care se afirmă ta ultima 
vreme ta arena internațională — reprezintă 
primul nostru mare succes într-p competiție 
de asemenea amploare, încununarea unor 
eforturi oare știm că se depun de mulți ană.

pentru a 
mondiale

urma 
spre podium 
univensiftară.

La „libere", 
săracă decît 
ne-au adus

in privința afir-

vech.iipă, să subli- 
care ne-a adus-o 
feminină de bas

O strtaigere de mină și tinerei echipe de polo 
pentru acest 6—4, ta fața studenților din 
S.U.A., echivalentul medaliei de bronz.

La piscina de la „23 August", înotătorii din 
S.U.A., adevărați „ași" ai ștafetelor, precum 
ți campionul olimpic, sovieticul Fesenko, 
și-au dovedit din nou clasa. într-o competiție 
de autentic nivel mondial, un detaliu pe 
care-1! reținem: într-una diin seriile de la 200 
m fluture, campionul român Flavius Vișan l-a 
Învins pe renumitul american Bill Paulus ! 
Hai, băieți ! Nu vă ambiționează succesele lui 
Carmen ?

Baschet de cea mai ridicată clasă interna
țională ta eleganta sală de la Palatul sportu- 
rilor. Aceste semifinale la băieți, adevărată 
întrecere a giiganților de peste 2 metri (ieri, 
7 în echipa sovietică, 6 in cea iugoslavă, 6 în 
cea americană) sînt o demonstrație de vigoare 
atletică, de virtuozitate tehnică, de precizie în 
aruncări, un adevărat festival de baschet. Să 
ne bucurăm că in acest ansamblu de giganți 
(de astă-dată ne permitem să folosim terme
nul la figurat) băieții noștri sînt și ei 
zenți și că „sînt în joc" pînă în ultima 
a competiției.

O impresie deosebită ne-au produs-o 
săriturile de la platformă, aceste zboruri
rajoase, viguroase și artistice in care răsuci
rile și înșurubările din intervalul cîtorva se
cunde fac să pălească adesea aureola gimnaș- 
tilor. Mai ales cînd ele au virtuozitatea (ieri, 
de două ori nota zece !) demonstrată de Li 
Hongping...

în fine, un bravo băieților noștri de la vo
lei. Merg bine (nu e 
din ultima vreme e 
să sperăm că ne vor 
Au azi, ta cubanezi, 
Dar, după o opinie . 
insula trestiei de zahăr nu lasă impresia de 
invincibilitate pe care o dau voleibalistele.

în orice caz, dacă voleibaliștii noștri devin 
azi campioni mondiali universitari, ar fi al 
șaptelea sport la care cucerim aur la această 
ediție. Ținem pumnii strinși pentru ei...

pre- 
fază

ieri 
cu-

de mirare ; progresul lor 
o realitate) și ne lasă 

aduce o medalie de aur 
adversari de certă clasă, 
personală, băieții din
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UNIVERSIADA '81-PUNCT DE REFERINȚĂ 
ÎN ARENA ATLETISMULUI INTERNAȚIONAL!
© Campioni olimpici și recordmani mondiali victorioși sau... învinși pe pista stadionului „23 August**
• Numeroase performanțe de valoare. Intre care 17 recorduri ale Jocurilor, au dat strălucire „concursului

antiiui** © Personalități marcante din lumea atletismului elogiază nivelul și organizarea concursului
Se spune, și nu fără temei, că pentru marile 

competiții polisportive ale lumii cum sint Olim
piadele, Universiadele, Jocurile Mediteraneene, 
Jocurile Panamericane, cele asiatice etc., atle
tismul reprezintă... sarea și piperul I Așa a fost 
de cind se știu aceste competiții de anvergură și 
tot așa va fi și de acum încolo, căci atletismul 
- sport cu cele 38-39 de— sporturi ale sale — 
reunește de fiecare dotă cel mai mare număr

de participanti, adună in tribune cel mai mare 
număr de spectatori, implică un angrenaj orga
nizatoric cu totul deosebit, în comparație cu alte 
discipline, avind în vedere atit numărul de arbitri 
și personal auxiliar necesar, cît și aparatura com
plexă și tot mai sofisticată pe care o reclomă. 
Sînt cîteva aspecte caracteristice puse în evidență 
și acum Ia recentele întreceri din cadrul celei 
de a Xl-a Universiade.

VEDETELE ȘI-AU

RESPECTAT

PROMISIUNILE I

înaintea startului, in diferi
te materiale, aoreciam să dis
putele care urinau a se desfă
șura pe cel mai mare stadion 
al tării, total modernizat, aveau 
să fie nu numai cele mai im
portante care au avut vreodată 
loc în țara noastră, dar și cea 
mai de seamă manifestare atle
tică a întregului sezon, din 
care nu lipsesc competiții pre
cum „Cupa Europei — Bruno 
Zauli", Jocurile asiatice, a treia 
ediție a „Cupei mondiale" etc.

Campionul olimpic Viktor 
Markin duce la victorie echi
pa sovietică in proba de 

4X400 m
Și intr-adevăr previziunile 

au fost întru totul confirma
te ! Prezenta la București, pa 
stadionul „23 August", timp de 
6 zile, a numeroase vedete de 
pe toate continentele, a unor 
recordmani mondiali și conti
nentali, campioni și medaliațl 
olimpici și ai diverselor cam
pionate continentale, a asigurat 
concursului atletic al Univer
siadei un nivel extrem de ridi
cat. asezîndu-1 in rîndul celor 
mai mari mitinguri ale atletis
mului ultimilor ani. Sara Sî- 
meoni, Tatiana Kolpakova, Ga
briela Dorio, Karin Smith, An
drea Malay, Ana Koslețkaia. 
Helma Knorscheidt, Beverly 
Goddard si Kathryn Smallwood, 
Tamara Dikova, Tatiana Leso- 
vaia, Viktor Markin, Konstan
tin Volkov, Philippe Houvion, 
Vladimir Poliakov, Thierry Vig- 
neron, Zhou Zhenxiang, Laszlo 
Szalma, Mel Lattany, Cliff 
Willey, David Lee, Leo Wil
liams, Alexandr Dcmianiuk, 
Dainis Kuula, Klaus I’loghaus, 
Iuri Tamm. Igor Nikulin, pen
tru a aminti doar o parte din 
marea masă a atleților de va
loare câre ne-au delectat pri
virile ridicînd ștacheta valori
că a Universiadei, sînt atleți 
care pot cîștiga orice concurs, 
pe orice stadion din lume.

Pe de altă parte, dar în 
completarea aceleiași idei, să 
amintim și faptul că acum, la 
București, au fost îmbunătățite 
recordurile mondiale universi
tare la aproape jumătate dintre 
■probele concursului, ceea ce re
prezintă, desigur.. o frumoasă 
carte de vizită.

OASPEȚI DE SEAMA 

APRECIAZA NIVELUL

COMPETIȚIEI...

Opinia noastră în privința 
nivelului foarte ridicat al com
petiției a fost împărtășită de 

toți ziariștii străini prezenți la 
masa presei, nu puțini dintre 
ei veniți special pentru între
cerile de atletism, ca și de per
sonalități marcante din lumea 
atletismului internațional. Ast
fel. dL Adriaan Paulen (Olan
da), președintele forului atletic 
international. I.A.A.F. ne-a 
declarat: „Cred că am trăit 
aici, la București, o nouă și 
mare victorie a atletismului, 
ceea ce — la urma urmei — 
este visul meu dc-o viață (n.n. 
dl. Paulen are 79 de ani!), și 
rațiunea de a fi a Federației 
noastre, care se străduiește, 
prin toate mijloacele, să im
planteze pasiunea atletică in 
toate colțurile lumii. Ii felicit 
Pe competitori pentru rezulta
tele inalte obținute, felicit pe 
organizatori, prietenii mei ro
mâni, pentru modul in care an 
pregătit și au asigurat buna 
desfășurare a întrecerii”.

Delegatul tehnic al I.A.A.F., 
dL John B. Hoit (Marea Bri- 
tanîe), secretar general al Fe
derației internaționale, spunea: 
„Este primul mare concurs de 
atletism pe care-1 văd in Româ
nia. Și a fost, intr-adevăr, un 
concurs mare, cu atleti mari, 
cu performanțe mari! Sînt sa
tisfăcut de roadele colaborării 
mele cn membrii corpului de 
oficiali români. Voi reveni ori- 
cînd, cu multă plăcere, în țara 
dumneavoastră atit de ospita
lieră".

Secretarul federației de atle
tism vest-germane, Heinrich 
Henze, a fost delegat al F.LS.U. 
pentru competiția atletică a U- 
niversiadeL Domnia sa a ex
primat aceleași aprecieri favo
rabile la adresa standardului 
valoric al întrecerilor, a fost 
plăcut impresionat de marele 
număr al spectatorilor, ca și de 
căldura și competența cu care 
aceștia au subliniat fiecare re
alizare individuală, fiecare mo
ment de virf al spectacolului.

Sînt doar cîteva aprecieri alo 
unora dintre oaspeții noștri pe 
care Ie vom întări, în continu
are, cu unele aspecte de ordin 
tehnic și statistic.

Cei patru componenți ai echipei Statelor Unite in proba de
4X100 m, pe care au dominat-o clar

„.DESPRE CARE VORBESC, 

IN PRIMUL RÎND, 

PERFORMANȚELE!

Mai întîi vom reaminti fap
tul că la întrecerile de pe sta
dionul „23 August", au fost 
prezenți 747 de atleți și atlete 
din 59 de țări, din toate conti
nentele. In afara recordurilor

Ca și la Moscova, la J.O., Ta
tiana Kolpakova și-a asigurat 
medalia de aur la lungime, 

după multe emoții...
mondiale universitare, de acum 
cunoscute și comentate, au fost 
Înregistrate numeroase recor
duri naționale, al cărui număr 
nu poate fi încă determinat, de 
asemenea au fost îmbunătățite 
recorduri continentale, cum 
sînt cele ale Asiei, la triplusalt 
(17,32 m) și săritura în lungi
me (8,11 m), iar numeroși par
ticipant și-au realizat la 
București noi recorduri ale ca
rierei.

Cîteva probe ni s-au părut a 
se fi distins In mod deosebit 
Iată, de pildă săritura cu pră
jina. unde Konstantin Volkov 
(medaliat cu argint la J.O. ’80) 
a învins 3... recordmani mon
diali. îmbunătătindu-si si re
cordul personal (5,75 m) si e-

Florența Crăciunescu îl sărută pe antrenorul Dan Serafim, părtaș 
la performantele sale din ultimii ani

fectuind apoi o tentativă de 
corectare a recordului lumiL 
întrecerea săritorilor cu prăji
na va rămine multă vreme in 
amintirea celor prezenți’ ioi. in 
ziua finalei. în ..potcoava" sta
dionului. așa cum pentru noi. 
cei mai vîrstnici. săritura de 
4,55 m a lui Bob Gutowski. in 
1958. dăinuie încă în memorie !._ 

Cu 5 săritori peste 8 metri, 
cu un 8,23 rn care reprezinlă. 
cea mai bună performantă eu
ropeană a anului, săritura ta 
lungime se înscrie ca una din
tre marile dispute din istoria 
acestei probe. La fel. la săritu
ra ta înălțime femei, recordma
na mondială si campioana 
olimpică a probei. Sara Si- 
meoni. si-a onorat reputația, 
izbutind 1.96 m — cea mai înal
tă săritură a ei din acest an. 
cea mai înaltă din lume ta 
acest sezon, si totodată cel mai 
bun rezultat obținut pe vreun 
stadion românesc. Foarte. Dutta 
i-a lipsit Sare! ca să treacă 
bara ridicată la 2.00 m...

La al 6-lea start al său pe 
distanta de 400 m plat, ameri
canul Cliff Willey a intrat ta 
posesia titlului de campion 
mondial universitar, cu un re
zultat foarte bun (45.19). In 
două din puținele curse prece
dente a cîstigat titlul de cam
pion al Statelor Unite, la Sa
cramento. si meciul cu Uniu
nea Sovietică, la Leningrad. 
Si pentru că a venit vorba de 
cursa de 400 m. vom aminti 
că de la startul ei a lipsit 
campionul olimpic Viktor Mar
kin, admirabil în ultimul 
schimb, victorios, al ștafetei de 
4X400 m. probă la care n-a 
luat însă parte Willey. Con
fruntarea lor directă ar fi fost, 
indiscutabil, un adevărat regal!

STELE IN DEVENIRE...

Intre atîtea valori consacrate 
ale atletismului international, 
au venit Ia București si nume
roși atleti în căutarea... cansa- 
crăriL Unii au obținut-o. alții 
nu ! Intre cel din prima catego
rie. care s-a impus acum a 
fost 81 semifondistul marocan 
Said Aouita, neașteptat învin
gător ta cursa de 1500 m. Fi
nișul său a făcut, pur si sim
plu. ravagii ta rîndul adversa
rilor. Rar ne-a fost dat să ve
dem un astfel de finis, un aler
gător total decontractat care 
să-si mal si permită salturi șl 
saluturi adresate tribunei si 
care să si coboare sub 3:40, 
mai mult chiar să Înregistreze 
si un nou record al competi
ției !

Tînăra atletă bulgară Lud
mila Andonova si-a cucerit si 
ea galoanele consacrării inter
nationals ta urma unei exce
lente comportări la săritura ta 
înălțime, la care s-a clasat a 
doua cu un rezultat remarcabiL 
de 1,94 m.

Intr-o companie de mina 
tatii, la 3000 m obstacole, ame
ricanul John Gregorek a obți
nut o victorie remarcabilă, 
dună un duel aprig cu reputa
tul alergător finlandez Tommy 
Ekblom. Etc, etc...

ATLEȚII NOȘTRI AU

TRECUT EXAMENUL I

Atletil noștri au împlinit aș
teptările sl au obtinut unele 
succese remarcabile. Avem în 
vedere. în primul rînd. ne cele 
realizate de noile com o ioane 
Florența Crăciunescu la arun
carea discului sl Doina Melinte 
la 800 m. Prima și-a dublat 
victoria cu un nou record mon
dial universitar, a doua a com
pletat-o sl cu o medalie de ar
gint. cucerită la 1500 m. Bilan
țul general al participării este 
mulțumitor, mal ales că atle

tismul nostru s-a aliniat la 
startul celei mai grele Univer
siade cu multe nume not da 
atleti tineri, puțin experimen
tați ta mari competitiL Astfel, 
Gybrgy Marko, la prima iui 
cursă ..adevărată" pe 10 000 m. 
cu adversari redutabili, a 
concurat cu mult curai, cu o 
admirabilă voință si a cucerit 
o neașteptată medalie de ar
gint Exact aceleași aprecieri 
se pot face si pentru hurdlerul 
clujean Pal Palffy, clasat al 
doilea, cu un nou record natio
nal la 110 mg. înaintea unor 
concurenti cu posibilități con
firmate la Olimpiadă, la „eu
ropene". Ia atîtea alte competi
tiL Tot cu argint a fost reoom- 
nensată și săritoarea ta lun
gime Anișoara Cușmir. una 
dintre vedetele întrecerii, anul 
trecut, la această oră. o sări
toare oarecare, ca si Vali lo- 
nescu, dealtfeL cîstigătoarea 
..bronzului" într-o întrecere ta 
care campioana olimpică si-a 
demonstrat valoarea.

Ekblom (Finlanda) și Gregorek 
(S.U.A.) la groapa cu apă. 
Americanul a găsit resurse 
pentru a obține un prețios 

succes

Zestrea de medalii a atletis
mului nostru a fost completată 
cu 9 medalii de bronz, reali
zate de Corina Tifrea la het>- 
tatlon. Liodor Fescaru la 20 km 
marș. Ion Zamfirache la disc. 
Mariana Ionescu si ea la disc. 
Tudorița Moruțan la 800 m, 
Maria Radu la 3000 m. Gheor- 
ghe Buruiană la maraton. Ste
luța Vintilă. Stela Manea. Iboia 
Korodi și Elena Tăriță la 
4X400 m. Aceste 15 medalii (2 
aur + 4 argint + 9 bronz) con
stituie bilanțul cel mai amplu 
al atletilor români la Univer
siade. Pentru cei care au urcat 
acum pe podiumul de onoare, 
oentru cei care au fost doar la 
un pas de podium, pentru an
trenorii lor. momentul Univer
siadei ’81 trebuie să se consti
tuie intr-un moment de refe
rință pentru activitatea viitoa
re care... a si început în sport 
ca si ta viată dealtfel, nu este 
timp niciodată de pauze, nu 
este timp să stai să-ti savurezi 
succesul ori. dimpotrivă, să-ti 
verși aleanul insuccesului. To
tul este o continuă mișcare 
înainte, o activitate susținută, 
o muncă aprigă, neîntreruptă ! 
E destul timp la... bătrinete si 
pentru amintiri—

Și pentru ca această competi
ție să însemne realmente mo
ment de referință, să facem 
totul ca activitatea atletismului 
nostru să fie sl calitativ mal 
bună, iar cantitativ să însemne 
încă mai mult, căci posibilități, 
din fericire, există I

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU
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l'na dintre fazele spectaculoase ale partidei 
finala turneului feminin.

public, prin aplauze, 
scorului a contribuit ți 
succesul meciului. La 
au condus sportivii lu- 
apoi cel sovietici, dar 

Desprinderea

ori de 
voluția 
ea la 
început 
goslavi, apoi cei 
la diferențe mici, 
hotărîtoare a fost obținută de-a- 
bia cu două minute înaintea flu
ierului final, cînd, de la 86—84, 
formația U.R.S.S. a ajuns la 
92—84, grație în mare măsură 
coșurilor înscrise de la mare dis
tanță de Kapustin. Au marcat: 
Belostenîi 29, Kapustin 22, Iovais- 
ka 12, Deriughin 11, Popov 8, 
Enden 2, Valters 2, Tkacenko 4, 
Korolev 2 pentru U.R.S.S., res
pectiv Popovici 20, Poljak 14, 
Savovicl 10, Vucevici 10, Vucure- 
vlcl 2, Sun ar a 10, Pctrovici 4,

au debutat prin a domina, ca 
manieră de joc și ca scor, redu
tabila echipă a R. 
încă din 
românce 
atacuri, 
cazurilor 
prețioase.
puns cu 
moașe, ~___ ___ __  _______ _
meci interesant, urmărit cu su
fletul la gură de numeroasa asis
tență. Magdalena Szekcly și 
Diana B&laș au aplicat un presing 
continuu rapidelor sportiva 
Chen Qui și Xjan Llqing, dere- 
glînd, astfel, mecanismul echipei 
din față, deși antrenorul forma
ției oaspete a introdus în teren 
șl pe uriașa Chen Yue Fang 
(2,04 m), Magdalena Pali și Ma
riana B&dinici colaborează per
fect șl echipa noastră se distan
țează pe tabela de scor : la
pauză, 35—S0 pentru reprezentati
va studențească a României. To
tuși, rezultatul nu era decis. In 
repriza secundă, baschetbalistele 
selecționatei R. P. Chineze so 
Un „scai*, Izbutesc intercepții» 
contraatacuri, coșuri înscrise de 
la distantă, dar nu reușesc, to
tuși, decît să mențină • diferen
ță mică. Din mln. 30, însă, se 
obține desprinderea hotărîtoare.

Pe fondul apărării 
presing, se 
zează tot mai 
contraatacuri, _ _ 
acțiunile poziționa
le, rapide șl preci- 
Saînt fructificate 

tot mal puține... 
rebuturi. Mariana 
BAdinld, Rodlca Ar- 
mlon, Diana Bftlaș, 
Magdalena ^fizekely, 
Magdalena Pall, E- 
Iena Filip, se dove
desc la fel de bune 

• ■ - • , a-
__  ____ mal 

să se detașeze : 
__  „.________ ~~ (mln.

felul acesta, repre- 
Româniel a obținut o 
șl binemeritată victorie, 
adus medalia de bronz, 
entuziaștilor spectatori

__P. Chineze, 
start baschetbalistele 

au lansat numeroase 
soldate în majoritatea 
cu puncte extrem de 
Adversarele au răs- 

. acțiuni la fel de fru- 
asttel că a rezultat un

gint se tntîlnesc reprezentantele 
a două țări care, alături de Iu
goslavia, domină de mulți ani 
acest sport. Este vorba de echi
pele U.R.S.S. șl S.U.A. (care re
editează partida din grupa va
lorică), actualele deținătoare ale 
titlurilor de campioane a Europei 
Și — respectiv — J.M.U. Medalia 
de bronz va fl disputată între 
selecționatele Iugoslaviei, cam
pioană olimpică șl mondială, ți 
României, aflată pentru prima da-
tă în elita baschetului mon-
(Hal.

Rezultatele semifinalelor :

ROMANIA — S.U.A. 70—91
(»—55). încă ® premieră în între-
cerea baschetballștilor : pentru

FE]

BASCHETBALISTELE SOVIETICE
(98-79 CU S.U.A.)-CAMPIOANE

• Echipa României (medalie de bronz), pentru prima datâ pe podium!
Desfășurate într-e atmosferă de 

mare interes și avînd & partici
pare deosebit de valoroasă, în- 
tiecerile de baschet feminin s-au 
Încheiat ieri, la Palatul Sporturi
lor și Culturii, cu victoria repre
zentativei U.R.S.S. care își îmbo
gățește, astfel, palmaresul cu e 
nouă performanță de mare pres
tigiu. Medalia de argint a revenit 
unei alte forțe a baschetului 
mondial, selecționata S.U.A., iar 
cea de bronz inimoasei echipe 
a României. Disputîndu-și „fi
nala mică", în compania forma
ției R. P. Chineze, sportivele ro
mânce au repurtat o frumoasă 
victorie care le-a adus — pentru 
prima dată de cînd se joacă 
baschet în România — o medalie 
intr-o competiție oficială de va
loare mondială. în felul acesta, 
reprezentantele României și an
trenorii lor și-au împlinit un vis 
frumos. Pentru aceasta s-a mun
cit mult în cadrul unei activități 
de pregătire intense.

Rezultatele finalelor :
U.R.S.S. — S.U.A. 98—79 (55—39). 

Cele mai bine cotate echipe ale 
baschetului feminin, nelipsite de 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere al princi
palelor competiții de talie mon
dială, si-au disputat titlul de 
campioană a J.M.U. Sportivele a- 
mericance au debutat bine, con- 
ducînd, dar curînd baschetbalis
tele sovietice au egalat. Timp de 
cîteva minute, tabela electronică 
de scor a indicat un sensibil e- 
chilibru valoric, dar — treptat — 
formația sovietică a început să 
pună stăpînire pe joc. Cunoscu
ta internațională Olga Sukarnova 
a dominat tot mai autoritar pa
nourile, iar Lidia Rogozina și-a 
condus tot mai bine coechipiere-

le. Ca urmare, echipa sovietică 
ia conducerea și se -impune tot 
mai mult, ajungînd ca la sfîrșl- 
tul primei reprize să aibă un a- 
vans de 16 puncte. în partea a 
doua a întrecerii, formația nord- 
americană încearcă să recupereze 
printr-0 apărare foarte agresivă 
(majoritatea timpului a recurs la 
presing), dar fără prea mare fo
los, deoarece selecționata U.R.S.S. 
a găsit replică și a împiedicat a- 
menlnțarea obținerii victoriei. 
Deși nu a stîrnit interes prin e- 
voluția scorului, întîlnjrea a fost 
urmărită cu multă atenție, deoa
rece ea a prilejuit etalarea unul 
bogat bagaj de cunoștințe tehni
ce și tactice din partea compo
nentelor ambelor echipe, care au 
si realizat multe faze de maro 
spectacol. Au înscris : Borel 22, 
Krisevjcl 26, Sukarnova 22, Ko- 
rostcliova 12, Rogozina 10, Ero
feeva 4, Ceaușova 2, pentru în
vingătoare, respectiv Donovan 14, 
Pollard 13, Curry 12, Henry 8, 
Lacey 7, Still 7, Walker 6, Os
trowski 4, Menken 4, Foster 2. 
Gulas 2. Excelent arbitrajul Iul 
J. Weilland (Canada) si L An
tonescu (România).

ROMANIA — R. P. CHINEZA 
72—62 (35—30). Reprezentantele
tării noastre au demonstrat do 
la început că sînt animate de 
ambiția de a urca pe podium și

• La băieți, azi, o finală de

reali
ties 
iar

Sin*atac și apărare și izbutesc, 
turl de colegele lor care au i 
intrat în teren, zl zz " ' 

61—53 (mln. 33) șl 67—55 
36), In ----- -------
zentativa 
splendidă 
care l-a 
aplauzele______ ____ _____
șl felicitările adresate tuturor ju
cătoarelor șl antrenorilor lor, 
Traian Constantin eseu șl Gabriel 
Năstase. Au Înscris : Pali 19, 
Szekely 13, Filip 12, Bădinicl 13, 
B&laș 9, Armion 4, Club&ncan 2 
pentru România, respectiv Xiabo 
19, Min 13, Fang 11, Llqing 8, 
Rulyun 5, Chen 2, Lljuan 2, Yu- 
gin 2. Competent și autoritar ar
bitrajul prestat de L. Wlrtz 
(S.U.A.) și M. Huhtamaki (Fin 
landa).

Rezultate : locurile 1—2 t
U.R.S.S. — S.U.A. 98—79 (55—39), 
locurile 3—4 : România — R. P. 
Chineză 72—62 (35—30), locurile 

1—6: Ungaria — Canada 64—63 
(25—29), locurile 7—8: Cehoslova
cia — Iugoslavia 110—83 
locurile 9—10: Cuba — 
71—68 (37—30), locurile
Franța — Finlanda 57—56 . 
locurile 13—14: Bulgaria — Mexic 
86—79 (43—28), locurile 15—16 :
Spania — Senegal 76—57 (37—36). 
Pe locul 17 s-a clasat echipa E- 
glptulul.

(55—47), 
Polonia 

11—12: 
(31—25),

prima dată • re
prezentativă mas
culină a României 
a întîlnlt — Intr-o 
competiție oficială 
— o reprezentativă 
a S.U.A. ! Oaspeții 
a-au prezentat cu 
• „carte de vizită“ 
impresionantă (opt 
titluri olimpice, 
nul de campioni ai 
lumii și actuali de
ținători al medaliei 
de aur la J.M.U.), 
pe care și-au ono- 
rat-o deplin. Spor
tivii din tara în ca
re a fost inventat 
baschetul au înce
put partida prln- 
tr-un joc impetuos, 
tn care apărarea 
presing. intercep
țiile, contraatacu
rile șl aruncările la 
coș de la distanță 
au determinat © 
desprindere rapidă 
de formația româ
ni. Aceasta. însă, 
a reușit să tempe
reze jocul și, trep
tat, chiar să-1 echi
libreze, dar atunci 
clnd partenerii de 
întrecere aveau un 
avans destul de 
mare. Cernat, _UgIai, 
Opșitaru, Flutura?, 
Niculescu și ceilalți 
baschetbalist! .ro
mâni s-au străduit 
să facă față redu
tabilei echipe nord- 
americane
Kevin, 
Boyle 
minat 
Bagley și Carter au făcut 
monstrație de virtuozitate, 
înscris : Uglal 21, Cernat 18, Op
șitaru 13, Flutura? 7, Niculescu 
4, V. Ion 2, Căpușan 2, Ermura- 
che 3, pentru România, respectiv 
Bagley 20, Pinone 12, Kevin 8, 
Lowe 8, Boyle 10, Carter 8. Hin
son 6, Daniels 4, Dale 4, Roberts 
7, Johnstone 
A. Balesteros 
Rodriguez.

u-

tn care 
Pinone, 

și Roberts 
panourile,

U.R.S.S. - 
(48—43). Ca 
a J.O. sau a

mare tradiție și mare Interes:
U.R.S.S. - S.U.A. • România joacă cu Iugoslavia In „finala mică"
Cu meciurile desfășurate ieri, 

s-au încheiat șl semifinalele bas- 
chetbaliștilor, urmtnd ca astăzi

să albă loc, la Palatul 
rllor și Culturii, Jocurile 
Pentru medaliile de aur șl

Sportu- 
flnale. 

ar

MILAN ERCEGAN (Iugoslavia), președintele Federației Internaționale de lupte

„SA FACEM DIN SPORTUL LUPTELOR 
UNUL DINTRE CELE MAI SPECTACUEOASE"
Turneul de lupte din cadrul campionate

lor mondiale universitare ne^a prilejuit o 
nouă întîlnire cu președintele Federației 
Internaționale de Lupte, MILAN ERCEGAN 
(Iugoslavia), care a avut amabilitatea să 
ne acorde un interviu.

Opșitaru inscrie sub privirile lui Kevin ți 
Roberts, fără replică in această fază a me

ciului România — S.U.A.
au 

iar
do- 

Lowe, 
de- 
Au

4. Au arbitrat bine 
(Spania) și L. C.

92—fit 
finală 
acest 

pasionant meci ! Impresionanta 
luptă a „glganților” sub panouri, 
sulta de coșuri înscrise de la dis
tanță, tenacitatea șl.. . tehnicita
tea cu care a fost aplicat pre
singul, precum șl evoluția sco
rului, toate acestea au contri
buit la realizarea unui splendid 
spectacol sportiv, apreciat dese-

IUGOSLAVIA 
© adevărată 
C.M. a fost

Vrodnicl 12, Benacek 2. Bun ar
bitrajul lui N. Zanoiin (Canada) 
și D. Naylor (Anglia).

Rezultate. SEMIFINALA 1—4 : 
S.U.A. — România 91—70 (55—32), 
U.R.S.S. — Iugoslavia 92—84 
(48—43); SEMIFINALA 5—8: Cuba

— Mexic 86—82 (44—42), Canada
— Brazilia 88—83 (44—37) ; SEMI
FINALA 9—12 : Finlanda — Tur
cia 79—70 (40—36), Coreea de Sud
— R. P. Chineză 71—70 (38—40);
SEMIFINALA 13—16 : Polonia - 
Coasta de Fildeș 72—58 (39—30),
Anglia — Japonia 88—66 (43—28); 
SEMIFINALA 17—20 : Olanda — 
Egipt 84—64 (60—46), Grecia —
Belgia 87—63 (38—29) ; SEMIFI
NALA 24—27 : Irak — Nigeria
79—92 (49—48), Senegal — Libia
129—33' (59—21). Pentru alte locuri 
ale clasamentului nu au fost ne
cesare semifinale.

Dumitru STANCULESCU 
Paul IOVAN

Timp de 
de echipe p 
rile Mondia 
oferit pub 
bogate prog 
săli afecta 
Floreasca, 1 
și Dinamo, 
acestui veri 
ticipantele 
oferit amato 
meroase pi 
partide de 1 
siune, cele 1 
chipe etalint 

. lități tehnio 
context va 
reprezentații 
ale țării noi 
gajate acum 
medalii — :

Se cuvine 
relevăm val' 
care au a 
pregătiți — 
tea și răspui 
nanii emerr 
jutat de pre 
în fața uno; 
bill, ei au r 
cu autoritate 
torilor au 
zile un pot< 
cut , la toate 

Desigur, s 
mai sus enu 
terializate ș' 
nire pe car 
vor susține 
celei maj p 
— Cuba — 
nantă prin 
tică, prin foi 
moderna cor 
jocul de ieri 
echipa Corec 
forte al sext 
dovedit din 
atac Mina, 
Vrîncuț, Ma< 
au străpuns 
prin lovituri 
lizate deopot 
te sau din c 
create de 
ioc Căta-Ch 
mare import 
victoriei cu : 
titatea și si; 
tehnice de b 
greuiat, prel 
ție cărora joi 
a avut cursiv 
gătire 
odată 
in ce 
astfel

fizică 
in ran 
mai I 

că în

— Sînteți de cîteva . 
zile prezent la Bucu- 
îești. Ce impresie v-a 
lăsat felul în care
este organizat con
cursul celor mai „buni 
luptători studenți din 
lume?

— Răspunsul la a- 
ceastă întrebare pu
team să vi-l dau du
pă numai o oră de la 
intrarea mea in Pati
noarul „23 August". 
Organizarea este ex
celentă, fără cusur. 
Dealtfel, mă ți aștep
tam să găsesc toate 
problemele puse la 
punct, Federația ro
mână de lupte pro- 
bindu-și capacitatea 
organizatorică ți in 
alte ocazii.

— Cum apreciați 
nivelul valoric .al în
trecerilor mondiale 
studențești?

— Concursul de 
lupte greco-romane 
l-am urniărit, acasă, 
la televizor, fiind re
ținut de probleme 
profesionale. Pot spu
ne, insă, că multe

dintre partidele pe 
care le-am urmărit 
s-au situat la o cotă 
valorică destul de ri
dicată. Sportivii ro
mâni au contribuit, 
prin buna lor pregă
tire, la creșterea in
teresului pentru acest 
concurs, fapt care a 
atras In jurul salte
lelor de lupte neobiș
nuit de mulți spec
tatori. Și acest lucru 
ne bucură foarte 
mult. Despre luptă
torii români de la 
greco-romane ce pot 
să spun? Cele zece 
medalii obținute vor
besc de la sine, mo
tiv pentru care le a- 
dresez sincere felici
tări atit lor, cit și 
tehnicienilor care 
i-au pregătit, in frun
tea cărora se află re
putatul antrenor Ion 
Comeanu, vicepre
ședinte al forului in
ternațional. Turneul 
de lupte libere se si
tuează la o cotă valo
rică și mai înaltă. In 
rindul sportivilor pe

care i-am văzut evo- 
luînd pe cele trei 
saltele am recunoscut 
mulți campioni olim
pici, mondiali sau eu
ropeni, competiția 
studențească fiind a- 
proape egală din a- 
cest punct de vedere 
cu un campionat 
mondial

— în ultimii ani, 
federația Internațio
nală a operat nume
roase modificări in 
regulament în scopul 
de a face din lupte 
un sport mai specta
culos. Ce părere aveți 
despre nivelul specta
cular al întrecerilor 
de la București?

— Sînt foarte satis
făcut de rezultatul 
intervențiilor Biroului 
F.I.L.A. Frumusețea 
și spectaculozitatea 
celor mai multe dis
pute pe care le-am 
urmărit aici imi per
mit să fac aprecierea 
că, in sfirșit, am reu
șit să găsim soluții 
eficiente. Ața cum se 
desfășoară acum con

cursurile de lupte, 
conform prevederilor 
regulamentului inter
național, dinamismul 
meciurilor (apreciat 
ți de spectatorii ro
mâni), sint argumen
te care mă fac să 
gindesc că am reușit 
si facem din sportul 
luptelor unul dintre 
cele mai spectaculoa
se, cu largă audien
ță la public. Chiar 
acum, cînd vid tribu
nele pline, un public 
entuziast și cunoscă
tor al regulamentului, 
sint bucuros că am 
găsit calea pe care o 
căutam de mai mulți 
ani.

— Mă convingeți că 
regulamentul actual 
rămine definitiv...

— In mod cert, 
prevederile actuale 
ale regulamentului 
sint cele mai bune și, 
firește, nu vor mai 
fi necesare noi inter
venții ale forului in
ternațional. Cu atit 
mai mult cu cit, spre 
satisfacția noastră, 
sportivii și antrenorii, 
arbitrii s-au adaptat 
destul de repede la 
regulile corectate in 
ultimul an.

M hai TRANCA

ULTIMII
(Urmare din pag. 1)

venit japonezului Mitsuru Salo 
(învingătorul lui Birou) și ame
ricanului Bruce Baumgartner, 
Învingător prin tuș în fața bul
garului S. Stoicev (170 kg !).

Numărul mare de concu
rent! i-a obligat pe organiza
tori să programeze multe me
ciuri decisive pentru configu
rația clasamentului in grupe 
chiar și în reuniunea de di
mineață din ultima zi a fina
lelor. tn rindul celor care au 
urcat pe saltelele de concurs 
s-au numărat și doii sportivi 
români care susțineau partide 
hotăritoare pentru intrarea în 
finale : Gheorghe Bîrcu (52 
kg) și Traian Marinescu (62 
kg). Primul, sportiv care a

CAMPIONI LA
avut o comportare excelentă 
pe întreg parcursul turneului, 
l-a întilnit pe mexicanul Ber
nardo Olvera, luptător care a 
început extrem de decis întâl
nirea cu reprezentantul țării 
noastre. Cu un atac la coapse, 
Olvera a reușit să-1 ducă la 
parter pe Gh. Bîrcu și a luat 
conducerea la puncte cu 1—0. 
După numai cîteva secunde, 
campionul român a prins coap
sele adversarului, l-a ridicat 
deasupra capului si răsturnin- 
du-1 a obtinut două puncte. Cu 
o nouă trecere prin „pod“, reu
șită la marginea saltelei. Bîr
cu și-a mărit avantajul : 4—1. 
In continuare, reprezentantul 
țării noastre a luptat cu mul
tă atenție, a aplicat cea mai 
potrivită tactică, făcînd ca la 
sfârșitul întâlnirii scorul să-i

LUPTE
fie net favor 
această victori 
cu s-a clasat 
grapa sa, diș' 
să lupte, sear 
tru locurile 1

Celălalt lupt 
lan Marinescu 
tener de intri 
nul mondial 
ediții. J. Oiui 
golă). Meciul 
disputat si i 
s-a comportat 
compania unt 
sebit de valor< 
sit să-1 si cor 
(6—4) cînd ma 
secunde pînă 
tilnirii. Dar. d 
poziție favora’ 
era la parter, 
„fixări" reușit



DANSUL APRIG AL VOLEIULUI

EȚII NOȘTRI

PENTRU AUR,

NTRU BRONZ
set, care avea să fie și ultimul, 
echipa României a dominat net 
lntilnirea.

în cealaltă partidă a turneu
lui final pentru locurile 1—4
reprezentativa Cubei a primit 
o replică deosebit de puternică 
din partea celei 
banezii obținind 
fără <■•'• 
a cinci

Față 
minine 
startul 
reprezentativei 
nala mică constituie fără 
și poate o performanță. Aceasta 
deși fetele noastre au avut o 
bună șansă de a ocupa primul 
loc în grupa semifinală și de 
a evita semifinala simplă cu 
puternica reprezentativă uni
versitară a Cubei. în această

Volei de clasă, aseară, tn Sala Floreas
ca, redeșteptată după o anume som
nolență, întreținută, parcă, de aminti

rea celebrelor meciuri tn care Cupa cam
pionilor europeni tși juca finala la Bucu
rești.

Cind spunem volei de clasă, nuanța 
subiectivă se reduce la minimum, pentru 
că tn frumosul cuplaj de ieri victoriile au 
revenit campioanei mondiale (Cuba, la 
fete) și medaliei de bronz de la Moscova 
(România, băieți).

Cubanezele au impresionat încă de la 
primele mingi. Jocul lor strălucitor, ca o 
Zi la tropice, mai datorează băieților doar 
forța loviturii de atac (cind nu trage im
batabila lucila Urgelies); E In jocul cu
banezelor o stare de tensiune permanen
tă, care nu cedează o clipă. Totul e miș
care, neastâmpăr, un dor de detentă, o în
scriere fierbinte intr-un „circuit de antre
nament", vizibil, dacă vreți, și tn bucuria 
spontană manifestată — la punct ciștigat — 
prin acel joc de palme, care pare să fie, 
In substrat, tot un mijloc de a nu între
rupe fluența unei mișcări interioare, verita
bil secret al echipei.

Echipa noastră a opus o rezistență tn 
toate seturile — tn cel de-al doilea a șt 
condus, apelind la un arsenal surpriză care 
nu poate fi susținut mereu, pentru că e 
repetabil, cu attt mai mult cu cit „fetele 
insulei", provenind parcă din arborele de 
cauciuc, se întreceau la săritura tn înălți
me, atrase de ștacheta fileulul.

La terminarea jocului, antrenorul Nicolae 
Sotir era tn admirația jocului practicat de

cubaneze, adăugind câ această spontanei
tate, acest dor de joacă stnt rodul unul 
efort extraordinar, In care halterele — „da, 
halterele..." — joacă un rol mare, reușind 
să Incorporeze tn „atletele de cauciuc" o 
forță care le propulsează firesc spre neo
nul sălii.

Jocul cubanezelor, luxuriant șl spumos, e 
produs de un sextet cu adevărat atletic, 
tn care cel puțin patru jucătoare — Lucila 
Vrgelles, losefina Capote, Ana Maria Gar
cia și Erenia Diaz — măsoară intre 1,80 și 
1,85 și asta nu le împiedică să se miște 
cu viteza și grația Josefinei Backer...
jr urmat echipa de băieți a României, 

Al acreditată pînă aseară cu un 18—0, 
care amintea de seria recentă a fot

baliștilor studențl de la „Sportul". La ca
pătul unui nou joc de 3—0, nimic nu e 
mai firesc dccit si afirmăm că intre echi
pa de volei-băieți a României și cea a 
fetelor cubaneze e un „mariaj perfect" tn 
planul valorii. La startul Universiadei exis
tau destule rezerve, amintindu-se că ab
sența lui Oros, Dumănoiu, Pop, Tutovan și 
Chlvu va cintări In balanță. Dar iată că 
tinăra echipă a studenților români reali
zează o omogenitate tehnică și psihică 
deosebită, care face din ca un sextet au
tentic, după ce pînă acum fusese doar un 
trio (Oros-Dumănoiu-Tutovan), plus... restul.

Cronicarul deprins, tn anii trccuți, să 
distingă specializările deseori nete, tn oare 
donquijoții colaborau cu sanchezii, a avut 
aseară revelația unor atlețl cu gabarite 
apropiate (cu excepția longillnului Gilnther 
Enescu). In

REZULTATE TEHNICE

6.
locurile 
de Sud 
Japonia 
în cla-

S.U.A. 
Clasa- 
Italia

MASCULIN 
final pentru 

Coreea

echipelor fe- 
aliniat la 

prezenta 
noastre tn fi- 

doar

Turneul
1—4: România ___
3—0 (10, 12, 5). Cuba —
3—2 (9, —10, —11, 10, 14).

dificultate,
i seturi.

de forța 
care s-au 
competiției,

japoneze, cu- 
victoria nu 
la capătul

—7, 4. 4, 7), U.R.S.S. -
3—2 (7, 12, —6, —7, 11). 
ment: 5. U.R.S.S. 4 p,
3 p (5:3), 7. Canada 3 p J4:5), ». 
S.U.A. 2 p.

care miza pe gigantism e ca

Duel la

bună

SELECȚII
g

g

g

g

A. b.t N.

pe

turneul
Olvera

a R. P. 
urmă va 
mondial

Vojik in partida dintre echipele 
și Cehoslovaciei

fileu intre Draganov și 
Bulgariei (in alb)

sament: 
Cuba 4 
(2:8), 4.

tenis, 
„copiii 
îi nu- 
băieți, 

sub.

1. România 4 p (8:0), 2. 
p (6:2), 3. Japonia 2 p 
Coreea de Sud 2 p (0:6).

Turneul final pentru locurile 
3—12: Cehoslovacia — Bulgaria
3—0 (11, 6, 9), R.P. Chineză — O- 
landa 3—0 (1, 3, 4). Clasament: 9.

G.

și absentă, ceea ce dă acestei echipe o 
alură de armonie fizică deosebită, in care 
detenta supra-compensează numărul centi
metrilor, iar agilitatea de welter! a acestor 
(totuși) semigrei te trimite la gîndul că la 
baza selecției a stat din fericire, și crite
riul estetic.

Echipa României e construită solid, ă la 
Inter. Fa pare să acorde o importanță de
cisivă blocajului, pornind, ca și Herrera, 
de la ideea că orice atac fără acoperire e 
o simplă aventură. Am notat in primele 
două seturi blocajele victorioase. Au fost 
12, dar la această cifră trebuie să adău
găm blocajele fără efect imediat, dar care 
au stat la baza clștigării punctului sau a 
mingii după consumarea unei faze prelun
gite. Remarcabil e și faptul că tn perechile 
de blocaj — formulă de predilecție — fi
gurează numele tuturor jucătorilor, ceea ce 
confirmă omogenitatea și polivalența unei 
echipe care învață să zboare.

Cronicarii legați sufletește de generația 
Iul Drăgan, Corbeanu, Derzel și Plocon au 
înregistrat cu o anume nostalgie, pe par
cursul cîtorva ani, un anume reflux al 
voleiului nostru. Dar, dacă J.O. de la Mos
cova au readus în arena competiției un 
volei cîndva glorios, „seria Universiadei" , 
nu face decît să confirme trezirea la via
ță a unui potențial incontestabil.

„Mariajul perfect" a dominat 
de aseară din Sala Floreasca. 
baneze au adus în arenă ceva 
trepidant și colorat al mărilor 
Băieții noștri, șl ei „cu inima ....... _
soare", au adăugat ceva din gravitatea și 
rigoarea unei geometrii pe care sălile Eu
ropei nu o pot omite...

reuniunea 
Fetele cu- 
dln dansul 

Sudului, 
plină de

loan CH’RILÂ

(10—4), dar eforturile mari de
puse de sextetul nostru pentru 
obținerea acestui avantaj a dus 
la diminuarea rezistenței in fi
nal șl la pierderea setului. De
sigur, o răsturnare de situație

Lucila Urguelles blochează mingea expediată de Iuliana Enescu. 
Fază din semifinala feminină România — Cuba

partidă semifinală voleiba
listele noastre, care au avut în 
față un sextet alcătuit din spor
tive care fac parte și din na
ționala Cubei, campioana lumii, 
au reușit să țină piept valo
roaselor adversare o 
parte din timpul de joc. Ast
fel, tn primul set jocul s-a păs
trat echilibrat pînă spre final, 
cind' rezistența superioară a 
cubanezelor a avut cîștig de 
cauză. în cel de-al doilea set, 
dominarea a aparținut român
celor care condus cu nu

punctepuțin

ale cărei efecte aveau să se 
resimtă în următoarea parte a 
tatîlnirii, cind cubanezele au 
acumulat un avantaj suficient 
pentru a-și asigura victoria în 
trei seturi.

Prin urmare, echipa noastră 
feminină va lupta astăzi pentru 
bronzul mondialelor universita
re cu formația Braziliei care, 
în cealaltă semifinală, a fost 
întrecută în patru seturi de pu
ternica reprezentativă 
Chineze. Aceasta din 
juca pentru titlul 
cu echipa Cubei.

eia 3 p (5:3), 11. Bulgaria 3 p 
(3:3), 12. Olanda 2 p.

Turneul final pentru locurile 
13—16: Polonia — Turcia 3—0, 
Mexic — Spania 3—0 (3, 14, 11). 
Clasament: 13. Polonia 4 p (6:0), 
14. Mexic 4 p (6:1), 15. Turcia 2 
p (1:6), 16. Spania 2 p (0:6).

Turneul final pentru locurile 
17—20: Egipt — Belgia 3—1 (—9,
6, 12, 13), Franța — Grecia 3—0 
(6, 9, 5). Clasament: 17. Franța 
4 p, 18. Belgia 3 p (4:3), 19. Egipt 
3 p (5:4), 20. Grecia 2 p.

Turneul final pentru locurile 
21—24: Irak — Sudan 3—0 (0, 0, 
0), Venezuela — Libia 3—0 (0, 0, 
7). Clasament: 21. Venezuela 4 p 
(6:0), 22. Irak 4 p (6:1), 23. Libia 
2 p, 24. Sudan 1 p.

Semifinalele locurilor 25—28: 
Liban — Iordania 3—0 (0, 0, (I), 
Congo — Siria 3—2 (—4, —4, 13,

13). Azi, finalele acestei grupe.
FEMININ

Semifinalele pentru
-4: Cuba — România
, 6), R.P. Chineză — 

3—1 (7, 4, —9, 4).
Semifinalele pentru ..____

5—8: Bulgaria — Mexic 3—1 (—7, 
4, 8, 13), Japonia — S.U.A. 3—1 
(—14, 5, 5, 10).

Semifinalele pentru locurile 
9—12: Elveția — Danemarca 3—2 
(11, —14, 11, —12, 10). Canada — 
Spania 3—0 (3, 10, 3).

Locurile 13—15: Belgia — Tur- 
eia 3—0 (7, 14, 9). Azi, finalele.

Aureliorv BREBEANU 
Sever NOR.AN

locurile
3—0 (8,
Brazilia
locurile

Turneul final pentru locurile landa 3—0 (1, 3, 4). Clasament: 9. Mihail VESA
S—8: Canada — Italia 3—2 (—12, R.P. Chineză 4 p, 10. Cehoslova-
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> priză cit mai favorabilă atacului In 
dai..................."Skripkin (U.R.S.S.)

■

Cu 
îr- 
în 

tul 
sn-

ra- 
ar- 
io- 
tor 
on- 
de 

lân 
in 

eo- 
au- 
cte
17 

în-’ 
r-o 
-ui 
.iei 
iri-

nescu) luptătorul român a re
petat greșeala de la 
campionatelor europene 
cest an (cind conducea 
într-un meci decisiv și 
diut cu cîteva clipe _ „
gongului final). permitîndu-i 
rutinatului sportiv mongolez să 
egaleze si astfel să cistige în- 
tilnirea la puncte ! în urma a- 
cestui insucces. Tr. Marinescu 
s-a calificat în turneul final 
doar pentru locurile 5—6.

REUNIUNEA I, turul 4 : cat. 52 
‘ ~ : Gh. Bircu b. di- 

(Mexic) ;
M. Sato (Japonia) b.p.

■ ; cat. 62
V. Alek- 
M. Je- 

Oiunbold 
Marines-

ediția 
din a- 
detașat 
a pier- 

înaintea

b.t. J. Lini on ta (Cuba) ; gr. „B" : 
D. Schultz (S.U.A.) b. super. S. 
Kishimoto (Japonia) ; turul 5, gr. 
„A* : G. Makasarașvili b.p. R. 
Klr® ; gr. „B* : d. Schultz b.p. 
K® Jin-Won (Coreea de Sud) ; 
eat. 90 kg, turul «, gr. „Aa : N. 
Altinoluk (Turcia) b. dif. p. A. 
Bodo (Ungaria), A. Batarku (R.P. 
Mongolă) b.p. L Doinov (Bulga
ria) ; gr. „B- : M. Huli (S.U.A.) 
b.p. Fr. H. Peter (R.D.G.) ; turul 
5, gr. „A* : A. Batarku 
Altinoluk.

REUNIUNEA A H-a, 
final : cat. 52 kg : B. _____
b.p. W. Genova, Kim Jong-Kiu 
b.p. R. Takahashi, M. Sato b.t. 
Gh. Bîrcu ; cat. S2 kg : G. Val
ceanov b.p. Tr. Marinescu, 
Oiunbold b.p. S. Goitsuka, 
Alekseev b.p. M. Land ; 
74 kg : G. Sabev b.t. S. 
moto, - -
G. Makasarașvili 
cat. 90 kg : H.
N. Altinoluk, M. 
Masan, V. Batnia 
cat. +100 kg : R.
K. Szucs, N.
A. Ianko, B. Baumgartner
5. Stoicev.

CLASAMENTELE FINALE,
eat. 52 kg : L MITSURO SATO 
(Japonia) —• campjou mondial 
universitar, 2. Gh. Bircu (Româ- 
ria), 3. Kim Jong-Kiu (Coreea de 
Sud), 4. R. Takahashi (Canada),
6. B. Olvera (Mexic), 6. W. Ge
nova (S.U.A.) ; cat. G2 kg : 1.
MIKE LAND (S.U.A.) — campion 
mondial universitar, 2. “ “ ‘
seev (U.R.S.S.), 3. J.
(R. P. Mongolă), 4.

J. 
V. 

cat.
. Klshj-

R. Kiro b.p. Ko Jin-Won, 
b.p. D. Schultz; 
P. Franz b. p. 
Hull b.desc. J. 
b.p. D. Clarke ; 
Wroglawski ’ 
Skripkin

b.t. 
b.t. 
b.t.

g

kg — gr. >>A' 
terență p. B. Olvera 
gr. „B“ : ----- V .
R. Takahashi (Canada) 
kg, turul 5 : gr. „A“ : 
seev (U.R.S.S.) b. tuș.

, drzejczak (Polonia), J.
(R.P. Mongolă) b.p. Tr.
cu ; gr. „B“ : S. Goitsuka (Japo
nia) b.p. G. Valceanov (Bulga
ria) ; turul 6 : gr. „B“ : M. Land 
(S.U.A.) b.p. S. Goitsuka ; cat. 
74 kg, turul 4, gr. „A“ : R. Kiro 
(Iugoslavia) b.p. G. Sabev (Bul
garia), G. Makasarașvili (U.R.S.S.)

V. Alek- 
Oiunbold 

  S. Goitsuka 
(Japonia), S. G. Valceanov (Bul
garia), 6. Tr. Marinescu ; cat. 
74 kg : 1. GEORGE MAKASA-
RAȘVILI (U.R.S.S.) — campion
mondial universitar, 2. D. Schultz 
(S.U.A.) 3. R. Kiro (Iugoslavia),
4. Ko Jin-Won (Coreea de Sud),
5. G. Sabev . (Bulgaria), 6. S. 
Kishimoto (Japonia) ; cat. 90 kg :
1. VLADIMIR BATNIA (U.R.S.S.) 
— campion
2. D. Clarke
(S.U.A.). 4.
Mongolă), 
(R.D.G.). 6. 
cia) : cat. +100 1
BAUMGARTNER
campion mondial universitar, 2. 
S. Stoicev (Bulgaria), 3. N. 
Skripkin (U.R.S.S.). 4. A. Ianko 
(România), 5. R. Wroglawski (Po
lonia), 6. K. Szucs (Ungaria).

mondial universitar, 
(Canada), 3. M. Huli 

Masan (~ 
H. P.

Altinoluk 
kg : 1.
' (S.U.A.)

J. 
5.
N.

(R. P.
Franz 

: ITur-
BRUCE

g

g

. Permiteți-ne. stimați 
cititori, să ne ocupăm, 
astăzi, nu de mari 
campioni sau record
mani, nu de celebri
tățile sportive ale U- 
niversiadei ’81. Su
biecții „Spiralelor" vor 
fi cei mai tineri ofi
ciali ai competițiilor. 
I-ați remarcat, cu si
guranță, la meciurile 
de baschet, de 
de volei. Sînt 
de mingi" cum 
mim. Fete și 
majoritatea încă 
vîrsta junioratului, 
care ajută ca micuțele 
mingi de tenis, mai 
marile baloane de vo
lei sau și mai umfla
tele mingi de baschet 
să ajungă cit mai re
pede în joc. Secolul 
nostru, de mult numit 
secolul vitezei, se gră
bește, deci, și în ma
terie de cit mai rapi
dă repunere a mingi
lor în joc. Timpul a 
devenit foarte prețios 
sau nerăbdarea noas
tră mai mare 7 Nu cu 
mult timp în urmă, la 
volei — să zicem — 
era în joc o singură 
minge. Și sportivii și 
spectatorii 
răbdători, 
să ajungă, din vreun 
colț al sălii unde îl 
trimisese o puternică 
lovitură de atac, la 
jucătorul care trebuia 
să execute serviciul. 
Acum, „timpul mort", 
cum i se zice, s-a re
dus considerabil. A- 
cești atenți și drăguți 
ajutători ai corpului 
de arbitri au la dis
poziție șase mingi și 
au grijă ca una dintre 
ele să ajungă cit mai 
repede la voleibalistul 
de la serviciu. Tot

așa la tenis, unde a- 
cest sistem de rapidă 
asigurare a mingiilor 
pentru serviciu func
ționează de mulți ani 
și este tare util. Fot
balul ar fi avut ne
voie și el de asemă
nătoare mijloace de 
eliminare a minutelor 
In care mingea se află 
în afara suprafeței 
de joc (multe statis
tici decretează că nu 
se joacă — efectiv — 
nici măcar 45 de mi
nute), dar o inovație 
braziliană in materie 
aplicată o vreme a 

pînă la urmă.

proape de jucătoarele 
și jucătorii ajunși 
printre cei mai buni 
din lume. Că ar dori 
mult să se ridice și 
ei pînă la echipele de 
prima categorie și, 
mai departe, la cele 
reprezentative. Și la 
Universiadă n-ar vrea 
să participe ? Ba cum 
să nu ? Cam pe cind? 
Și făcând noi o mică 
socoteală, împreună 
cu vtoii și longMinii 
interlocutori (cei mai 
mulți de 1,80 m înăl
țime), am stabilit că 
— dacă ascensiunea 
lor se va desfășura

așteptau, 
ca balonul

respinsă. Și fotbaltul 
a rămas cu o singură 
minge și cu multele 
și, uneori, prelungitele 
sale pauze.

Dar i-am uitat . 
„copiii de mingi". Să 
revenim la ei. Am 
vut o extrem de 
greabilă discuție 
grupul care a funcțio
nat la sala Floreasca. 
Sînt cei mai tineri 
voleibaliști ai Clubu
lui sportiv școlar 1 și 
s-au pregătit îndelung 
pentru misiunea lor. 
Au efectuat multe re
petiții, sub îndrumarea 
antrenorului lor. Va- 
sile Ionescu. „Repeti
ția generală" a fost 
finala „Daciadei". Se 
vede treaba că au în
vățat foarte 
au de făcut, 
lumea s-a 
mulțumită de 
foarte tinerii 
ne-au mărturisit că 
s-au bucurat tare 
mult să fie atît de a-

a- 
-a- 
cu

bine ce 
Toată 

declarat 
ei. Iar 

jucători 
mărturisit 
bucurat

conform aspirațiilor 
— i-am putea întâlni 
tn echipele studențești 
ale României la Uni
versiada ’89, majori
tatea având atunci în
tre 20 și 23 de ani. 
Să le notăm numele 
componenților „gru
pei de speranțe" a vo
leiului nostru, acum 
cei mai apropiați și 
utili spectatori de su
prafața de joc de la 
Floreasca : C_.l„ Drî 
gan, de 
Cantemir ;
Vișan, liceul 
trial Dîmbovița;
niel State, 
Cantemir, 
Vărzan de 
Alecsandri;
Avram de 
Șiincai ;
mitrache, alt „cante- 
mirist"; Nicolae Elek 
de la liceul NecuJce; 
Gabriel Mioe 
liceul nr. 27;
Onuțan 
Vulcan.

Sorin Dră- 
la liceul 

Marian 
induis- 

Da- 
tot de la 

Claudiu 
la liceul 
Octavian 

la liceul 
Cătălin Du-

de la
Pavel 
liceul 

Am profitat

de discuția noastră 
și le-am pus _ și trei 
întrebări : ce jucătoa
re si ce jucători le-au 
plăcut pînă acum și 
care meci i-a îneîn 
tat ? Jucătoarea — 
indicată în unanimi-' 
tate — este Victoria 
Georgescu. Jucătorul 
— ales cu mare ma
joritate — Mina. Par
tida, România — Bra
zilia, din turneul fe
minin, a cucerit una
nimitatea sufragiilor. 
La Dinamo, grupa 
..culegătoarelor de
mingi" este compusă 
din junioarele clu- 
bului-gazdă, antre
nor Mihai Arcan, Vir
ginia Zamfir, de la 
Școala nr. 183, are 13 
ani și vrea să ajungă 
o internațională de 
valoare, precum cole
ga sa de club Irina 
Petculeț. Ambiții mari 

prietenele și 
ei de echipă, 

Șerban și 
Georgescu.

„transferări

au și 
colegele 
Liliana 
Florica

Multe 
de generații" au func- 
-ționat perfect. Nlista
se le-a fost băiat de 
mingi fraților Vizi- 
ru la marile turnee de 
tenis de pe Progresul. 
Clerc i-a trimis 
mingea, copil fiind, 
lui Vilas, ca să ser
vească. McEnroe lui 
Borg. Ce-ar fii ca la 
Universiada ’89, „min- 
jii" care trimit astăzi, 
cit mai repede, balo
nul spre jucătorul de la 

serviciu să ajungă ti
tulari ai reprezentati
vei și să asculte, a- 
tenți și disciplinați 
îndrumările marelui 
lor preferat de astăzi 
Mina, în „minutul de 
odihnă" ? N-ar fi 
nimic senzațional sau 
neașteptat. Ar fi nor
mal. Va fi normal.

g

I
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Fotografiile din acest numărau fost realizate de :
Dragoș NEAGU, Ion MIHAI CĂ, Vasile BAGEAC, Zsigmond BAKCSI și Virgil ONESA
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B PLOAIA Șl FRIGUL NU AU ÎNTRERUPT 
VALSUL RECORDURILOR"

. ‘Sij, 'X

rr
Ploaia, vintixl. și frigul nu

l-au  mai ocolit pe înotători, 
ieri, la piscina „23 August". 
Cu toate acestea, majoritatea 
participa nților au obținut re
zultate valoroase favoritii înre- 
gistrind succese scontate. Or
ganizatorii au consemnat ieri 
a 22-a probă (din 25) cu un 
nou record mondial universi
tar, iar pentru reprezentanții 
tării noastre — trei recorduri 
naționale la ștafetele de 
4X100 m liber (băieți și fete) 
și 200 m fluture (Flavius Vi
șan).

O desfășurare pasionantă, 
surprinzătoare chiar, a avut 
finala fetelor la 200 m fluture. 
Reprezentantele S.U.A., Kim 
Linehan (care este șl o exce
lentă craulistă). si Mayumi Yo
koyama, fata cu nume și chip 
japonez, născută în Tennesse, 
porneau favorite. Pe prima 
lungime a condus Yo-koyama ; 
apoi, surprinzător a trecut în 
frunte australianca Susie Wo
odhouse lansată în tentativa 
de a aduce tării sale un' titlu 
Ia această competiție. Austra
lianca a menținut un „stroc" 
ridicat și în continuare, lăsînd 
impresia că va reuși A venit 
Insă pe ultimii metri, cu o 
forță impresionantă, Kim Li
nehan, depășind-o pe Susie. 

chiar la sosire, cu 26 sutimi de 
secundă.

In întrecerea băieților pe a- 
ceeasi distantă — victorie lo
gică, a 3-a la actuala ediție, 
a sportivului sovietic Serghei 
Fesenko, campionul olimpic „en 
titre". învingătorul a impresio
nat realmente prin ușurința cu 
care a acoperit cele patru lun
gimi în 2:01,86, nou record 
mondial universitar. Cu o teh
nică aproape de perfecțiune, 
mobil dar în același timp pu
ternic în mișcările sale, spor
tivul sovietic si-a dus si o se
rioasă candidatură la titlul de 
cel mai bun înotător al Univer
siadei. Pentru locurile urmă
toare s-a dat o luptă foarte 
strinsă între canadianul Le
vente Mady, Serghei Kiselev 
(U.R.S.S.) și doi înotători ja
ponezi. Yoshinobu Shidara și 
Shinsuke Kayama. Se părea că 
niponii vor reuși, în fine, să 
dobîndească o medalie. Mady 
și Kiselev s-au dovedit mai 
rapizi în finis, clasîndu-se în 
această ordine în urma lui Fe
senko.

In această finală a înotat și 
reprezentantul- nostru Flavius 
Vișan, cîștigător in cursul di
mineții ai seriei a IV-a cu 
2:03,26, timp ce reprezintă un 
nou record national. A fost 
una din surprizele zilei, învin
sul lui Vișan nefiind altul de

cit... Bill Paulus (S.U.A.), ac
tualul recordman al lumii im 
proba de 100 m ! In întrecerea 
finală Vișan s-a menținut In 
pluton pe primele două lun
gimi, dar apoi a cedat, sosind 
pe locul 8.

Dintre toate ștafetele crau- 
listelor prezente la startul fina
lei de 4X100 m, cea a S.U.A. 
s-a dovedit mai omogenă An
nie Lett, Carol, Borgman, Bar
bara Major si Jill Sterkel au 
dominat net întrecerea, ciști- 
gind in 3:55,05. Au urmat, in 
ordine, cvartetele Uniunii So
vietice (3:57,64) și Canadei 
(4:00,59). Avind în componenta 
sa pe Carmen Alexe (61.77). 
Irinel Pănulescu (59,69), Car
men Mihăilă (62,09) și Carmen 
Bunaciu (59,42) ștafeta Româ
niei s-a clasat pe locul V, cu 
un nou record national (4:02,97). 
Dacă Alexe și Mihăilă ar fi 
depus un efort in plus, echipa 
română putea cobori chiar sub 
patru minute, rezultat care i-ar 
fi adus un loc pe podium.

Pasionantă a fost disputa 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. la 
4X100 m liber băieți. In pri
mele două schimburi, Spencer 
și Schmidt au avut ușor a- 
vantaj față de Prisekin și Fi- 
lonov. La al 3-lea, Markovski 
a întors înaintea lui Good ridge. 
Pe ultima „sută" insă Kirch
ner. campionul sprinterilor la

Rezultate tehnice — eliminatorii. 200 m fluture (f) — seria I : 
1. Mayumi Yokoyama (S.U.A.) 2:19,25 ; 2. Sue Jenner (M. Brit.) 
2:22,69 ; 3. Malgorzata Rozycka (PoL) 2:23,67 ; 4. Alia Grlscen- 
kova (U.R.S.S.) 2:24,95; seria a Il-a: 1. Susie Woodhouse (Aus
tralia) 2:19,67 ; 2. Lisa Burnes (Australia) 2:20,56 ; 3. Kim Line
han (S.U.A.) 2:20,75 ; 4. Valerie White (Can.) 2:21,47 ; 200 m 
fluture (b) — seria I : 1. Levente Mady (Can.) 2:05,50 ; 2. Car
los Fontoura (Braz.) 2:06,58; 3. Gerard De Kort (Olanda) 2:06,87; 
seria a II-a : 1. Shinsuke Kayama (Jap.) 2:04,43 ; 2. Serghei Ki
selev (U.R.S.S.) 2:05,97 ; 3. Andrew Wren (S.U.A.) 2:08,71 ; seria 
a Ill-a: : 1. Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 2:04,40 ; 2. Yoshinobu 
Shidara (Jap.) 2:05,48 ; seria a IV-a : 1. Flavius Vișan (România) 
2:08,26 — record ; 2. Bill Paulus (S.U.A.) 2:08,27 ;

Finale — 200 m fluture (f): 1. KIM LINEHAN (S.U.A.) 2 :15,71
R. M.U.; 2. Susie Woodhouse (Australia) 2:15,97; 3. Mayumi Yo
koyama (S.U.A.) 2:17,52; 4. Lisa Burnes (Australia) 2:18,27; 5. 
Malgorzata Rozycka (Polonia) 2:21,89; 6. Sue Jenner (M. Bri
tan ie) 2:22,56; 7. Gizela Szlavitsek (Ungaria) 2:23,42; 8. Va
lerie White (Canada) 2:25,76; 200 m fluture (b): 1. SERGHEI 
FESENKO (U.R.S.S.) 2:01,86 R.M.U.; 2. Levente Mady (Canada) 
2:04,75; 3. Serghei Kiselev (U.R.S.S.) 2:04,85; 4. Yoshinobu Shi
dara (Japonia) 2:05,04; 5. Shinsuke Kayama (Jap.) 2:05,14; 6. 
Carlos Fontoura (Braz.) 2:06,IS; 7. Gerard De Kort (Olanda) 
2:07,27 ; 8. Flavius Vișan (România) 2:09,41; 4X100 m liber (f): 
L S.U.A. (A. LETT, C. BORGMAN, B. MAJOR, J. STERKEL) 
3:55,05 ; 2. U.R.S.S. (L Lariceva, O. Eliseeva, L Orlluk, O. Kle- 
vakina) 3:57,64; 3. Canada (K. Neuber, L. Brafield, S. Kennedy, 
V. White) 4:00,59; 4. Franța 4:01,43; 5. România (C. Alexe, L 
Pănulescu, C. Mihăilă, C. Bunaciu) 4:02,97 — record; 6. Po
lonia 4:10,47; 7. M. Britanie 4:13,91; 4X100 m liber (b): L
S. U.A. (J. SPENCER, A. SCHMIDT, P. GOODRIDGE, K. KRICH- 
NER) 3:27,84 R.M.U.; 2. U.R.S.S. (L Prisekin, Al. Filonov, AL 
Markovskl, S. Krasiuk) 3:28,09; 3. Brazilia (J. Fernandez, M. 
Mattioll, R. Menezes, D. Madruga) 3:32,42; 4. Canada 3:33,54 ; 5. 
Japonia 3:35,96; 6. România (Z. Oprițescu, ȘL Mltu, C. Negrea, 
FL Vișan) 3:37,75 — record; 7. Cehoslovacia 3:39,17; B. Polonia
3:45.33.

București, l-a întrecut clar pe 
Krasiuk șl, astfel, ștafeta ame
ricană s-a revanșat Dentru in
fringer ea de la 4X200 m. Pe 
locul șase — ștafeta României 
ca Z. Oprițescu (55,20), Șt 
Mita (53,28), C. Negrea (55,54) 
șl FL Vișan (53,73) a realizat 
un nou record național (3:37,75).

Astăzi sînt programate ulti
mele finale, printre care si 
cea de 4X100 m mixt, unda 
Carmen Bunaciu șl coechipie
rele sale vor încerca să obțină 
o nouă medalie șl um rezultat 
cit mal valoros.

Adrian VASIUU 
Călin ANTONESCU

t

CHEN YUNPENG 
(R. P. Chineza) :

JILL STERKEL 
(S.U.A,) :

GAYE STRATTEN 
(Canada):

SERGHEI ZABOLOTNOV
(U.R.S.S.) :

DJAN MADRUGA 
(Brazilia) :

CARMEN BUNACIU 
(România) :

„Deocamdată, trei meda
lii, dintre care două dt 
aur. Spun deocamdată, 
deoarece miercuri voi lup
ta împreună cu colegele 
mele Brigitte Prass, Ma
riana Paraschiv și Irlne\ 
Pănulescu să mai obținem 
o medalie poate de bronz, 
poate de argint, la ștafeta 
de 4X100 m mixt.

Sînt fericită că am reu
șit să repet performanța 
de acum doi ani de la 
Ciudad de Mexico. Cel pu
țin în probele de spate 
sînt sigură că nimeni nu 
a mai izbutit acest lucru 
Mă bucură, de asemenea, 
noile recorduri și faptul 
că acum, la încheierea în
trecerilor Universiadei, am 
rămas, în continuare, pe 
poziția fruntașă în top-uri- 
le mondiale ale probelor 
de 100 m și 200 m spate. 
Dacă și după „europenele" 
de la Split voi rămlne pe 
aceleași poziții voi avea 
deplina confirmare că toa
te eforturile mele nu au 
fost în zadar".

„Ci nd am venit la Bucu
rești nu am avut decît un 
singur * "* '
zultate 
pentru 
loc în 
vietice 
ropene 
am pe _____ ..
Vladimir Dolgov mai bun 
șl nici nu încercam măcar 
să visez la un titlu de 
campion mondial universi
tar. în ziua finalei la 200 
m spate am plecat foarte 
puternic și cină am vă
zut că după prima ,,sutd* 
slnt in față nu m-am mai 
oprit. La sosire am aflai 
că sînt primul și nti-mi 
venea să cred. Am prins 
curaj și am încercat 
repet figura în cursa 
100 m. De această 
Dolgov și brazilianul 
rantes se aflau în gardă. 
Am stat în plasa lor, am 
atacat pe ultimii metri și 
am învins din nou. Cela 
două titluri de campion 
reprezintă cel mai mare 
succes din cariera mea de 
înotător".

gînd: să obțin re
cit mai valoroase 
a-mi asigura un 
echipa Uniunii So
la campionatele eu- 
de la Split. îl ști- 
coechlpierul meu

sfl 
de 

dată, 
A-

mine, Universia- 
București 
cea din 
de mare 
al cărei

a re- 
urmă 

am- 
start 

inten-

„Pentru 
da de la 
prezentat 
competiție 
ploare la 
m-am prezentat; Am 
ția ca după campionatele 
naționale din acest an să 
abandonez activitatea com- 
petițională și să mă dedic 
exclusiv studiilor mele de 
biologie. Vă dați seama 
astfel că cele patru meda
lii de aur cucerite pînă în 
prezent — poate vor fi 5 
mîine (n.r. miercuri), după 
finala ștafetei de 4X100 m 
mixt — reprezintă unul 
din cele mai mari succese 
din întreaga carieră, în 
colecția mea de medalii 
am acum, alături de cele 
de la Olimpiadă și Cam
pionatele mondiale și pe 
cele ale Universiadei. Nu 
a fost ușor < deloc, concu
rența a fost extrem de 
pretențioasă. Am înotat cit 
am putut de repede și — 
o satisfacție în plus — am 
realizat tot atîtea noi re
corduri mondiale universi
tare. Concursul de la 
București va însemna pen
tru mine una din cele mai 
frumoase amintiri...".

Mexic 
chineil 

într-o

La ultima ediție a U- 
niversiadei, in — - • 
(1979), înotătorii' 
s-au calificat doar 
singură finală, obtinind un 
loc 7. De această dată, la 
București, lotul R P. Chi
neze și-a tnscris în palma
res o medalie de argint, 
alțî patru sportivi clasîn- 
du-se de trei ori pe locul 
patru și o dată pe locul 
cinci. După cum vedeți, 
elevii mei au realizat un 
progres însemnat. Acest 
lucru se datorează, firește, 
pregătirii pe care am fă
cut-o pentru competiție, 
dar și condițiilor excelen
te în care am putut con
cura la bazinul „23 Au
gust". în aceste zile am 
avut prilejul unor schim
buri de experiență cu spe
cialiști din alte țări și am 
învățat multe lucruri. Vreau 
să mai adaug că toți îno
tătorii chinezi părăsesc ca
pitala României cu im
presii dintre cele mai fru
moase și, cred eu, durabi
le despre ospitalitatea po
porului român, despre ca
pacitatea organizatorică a 
specialiștilor din țara dum
neavoastră".

în-

ca

de 
că

„Primul și cel mai im
portant lucru realizat de 
mine la această ediție a 
Jocurilor Mondiale Uni
versitare este acela că am 
avut prilejul să vizitez a 
țară extrem de frumoasă 
și că am cunoscut un po
por, latin, ca și poporul 
meu, extrem de comunica
tiv și amabil.

Tot timpul cit am stat 
la București am fost ‘ 
conjurat ‘ cu dragoste 
simpatie. M-am simțit 
acasă.

Al doilea lucru, la fel 
important, este acela 
aici la București am înre
gistrat cel mai bun rezul
tat al meu la 200 m spate. 
Mă bucură acest 
pentru că în luna martie 
am avut piciorul rupt, la 
un meci amical de fotbal, 
și nu m-am putut antrena 
mai bine de o lună de zi
le. iată de ce consider că 
performanța mea de la 
București, ca și medalia 
obținută îmi oferă satis
facții deosebite. Plec din 
România cu foarte frumoa
se amintiri...".

lucru

chiar 
Mă 

acest 
tineri 
acest

„Nu am putut aduce la 
București pe cei mai buni 
studențt ai înotului cana
dian. Probabil că știți, in 
același timp cu întrecerile 
Universiadei s-a desfășurat 
meciul triunghiular dintre 
primele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice, R. F, 
Germania și Canadei. To
tuși delegația noastră a 
cuprins destui performeri 
și realmente sînt mulțumit 
de rezultatele obținute. Au 
fost probe în care înotăto
rii mei s-au clasat 
înaintea favorlților. 
bucură foarte mult 
lucru întrucît ei sînt 
și au confirmat cu 
prilej frumoase perspecti
ve pentru viitor. Vreu să 
subliniez condițiile foarte 
bune în care am concurat. 
Desigur, că la orice com
petiție de asemenea a’i£ ; 
ploare au fost și momenflF 
mai puțin plăcuta legata 
de funcționarea aparataju- 
lui 
sînt 
este 
bine 
mai 
capitala României".

tehnic. Dar acestea 
inerente. Principalul 
că ne-am simțit foarte 
și că plecăm cu cele 

frumoase amintiri din

în Satul Universiadei „BUCUREȘTI
Dialoguri pe aleile Satului.
— Cum s-au simțit sportivii italieni aici ?
— Excelent !, răspunde șeful delegației. Carlo Metrola, 

vicepreședinte al CUSI. Universiada in ediție românească 
mi-a făcut cea mai bună impresie, în acest înverzit Bucu
rești, oraș deosebit de plăcut și prietenos. Deci, gratitudi
nea noastră Comitetului de organizare. Am putut trăi a 
experiență importantă, iar sufletul nostru s-a îmbogățit.

— Au fost sportivi români care v-au plăcut în mod deo
sebit ?

— Au fost, și nu unul-dol. Doina Melinte, spre exem-

hlicuțul Mads, copilul soților Mangor, din delegația 
volei balistică a Danemarcei, a descoperit in bună 
măsură lumea aici, la București

ORAȘ PLĂCUT Șl PRIETENOS"
piu, m-a incintat. Și să nu mai vorbim de Nadia, care 
de mult e divină.

★
— Ce valoare a avut competiția ? (Întrebare pentru Ana 

Dmitrenko, „aur" la floretă șl candidată la titlul de.^ 
Miss Universiada).

— Nu spun o noutate : la scrimă — dar nu numai ta 
scrimă — întrecerea a fost aproape cit o Olimpiadă. Ad
versarele cele mai de temut ? Româncele, aceleași spor
tive serioase, de clasă.-

Și Ana s-a grăbit să-și ajungă din urmă colegele. Ple
cau prin oraș: „Ne-a plăcut ce am văzut și vrem să 
cunoaștem mai bine orașul".

★
— Dumneavoastră, Jozsef Spiegl, ca fost atlet șl actual 

vicepreședinte al federației de. atletism din Ungaria, ce 
spuneți despre Stadionul „23 August" 7

— Este perfect. Alergătorii, de plidă, mi s-au declarai 
foarte mulțumiți de pistă. Iar dacă cineva nu și-a înde
plinit obiectivul aici, de vină nu a fost nicidecum... pista 
sau sectorul.

★
— La mulți ani ! Urare făcută atletului Alvaro Alzamora, 

din Peru, țară care ieri și-a aniversat Ziua Națională.
— Mulțumesc. Și vă rog să scrieți că voi vorbi celor de 

acasă despre un oraș frumos, cu oameni amabili și în- 
datorltorL

★
— Cfe v-a impresionat mai întîi ?
— Ospitalitatea românească, de care, să fiu sinceră, au

zisem, se destăinule înotătoarea Lisa Burnes, din Aus
tralia.

— Al putea-o defini, pe scurt, pe Carmen Bunaciu ?
— O sportivă de clasă înaltă, o mare înotătoare.

★
— Cmc sînețl dumneavoastră ?
— Mehmet Yurdanov, din Ankara, fost cîștigător al Cro

sului Balcanic. Un mare admirator ai românilor. Și nu

Mulțumesc Universiadei. Ea mi-a dat cea mal 
mare bucurie. Pe curînd.

ANA DMITRENKO

de acum 1 Sînt ani buni de cînd un control medical la 
Felix m-a făcut să-mi recapăt speranța, Intr-un moment 
în care mă supăra serios un picior.

— Dumneavoastră ?
— Christine Soro Bohiri, din Coasta de Fildeș. Nu sînt 

dintre eroii arenelor, mă număr printre oamenii din um
bră. Dar și eu, ca masor, m-am bucurat de bunele con
diții pe care românii le-au pus la dispoziția noastră, a 
celor din lumea întreagă.

★
Și o consemnare în autobuzul special 401. pe drumul 

de la Sat la „Polivalentă-. Mașina a oprit, la un moment 
dat, în perimetrul Pieței Unirii. „Privește acolo, in 
dreapta. Se zărește clădirea Parlamentului". Și-a între
rupt cîntecul pentru a face această remarcă vesela gim
nastă americancă Sharon Shapiro. Compatriotul el, tents- 
manul Michael Leach, o privește admirativ : Sharon nu a 
pierdut vremea la București...

Geo RAEJCHI



Pregătirile divizionarelor „A"
pentru noul campionat

STEAUA

O CONDUCERE TEHNICĂ NOUĂ, INTRANSIGENTĂ,
IN FINALA

STUDENȚESC

VA CAUTĂ SA READUCĂ STEAUA RE LOCUL 1
JJ CUPEI MUNICIPIULUI

(prin telefon).

„Revenind la Steaua, ml-am 
dat seama că și înaintea mea 
s-a muncit bine. Dovadă ceî cinci 
Jucători din lot, mereu printre 
cei mai buni la echipa naționala. 
Dealtfel, am preluat „ll“-le mili
tar de Ia un nivel foarte ridicat, 
dacă țin seama de cei cinci. In 
același timp, mi-am pus și cîte- 
va întrebări. “ 
putut ataca 
bun decît 4, 
te condițiile . _ __
continuă a performanței la nive
lul cel mai înalt ? Poate pentru 
că lotul este ETEROGEN ca 
V1RSTA și VALOARE. Desigur, 
și pentru că anumite posturi nu 
sînt bine „acoperite". Mă gîn- 
desc la cele de fundași laterali 
și extreme", iată cuvintele cu 
care ne-a întîmpinat, cu cîteva 
zile în urmă, la Brașov, noul 
antrenor al echipei Steaua, 
Traian Ionescu, un tehnician 
binecunoscut pentru intransigen
ta și puterea sa de muncă, 
a pornit 
■erie.

— Ati 
Steaua"..

De ce, de pildă, n-a 
Steaua un loc mai 
deși clubul are toa- 
pentru organizarea

în al 31-lea an de

spus „revenind

Da,

care 
me

la

pentru că in perioada 
1950—52 am fost secundul lui 
Gică Popescu la C.C.A., cum se 
numea clubul pe atunci.

prin „lot— Ce înțelegeți 
eterogen*4 7

— La Steaua sînt_ _______  ___ trei catego
rii de jucători : a) buni pentru 
lotul național ; b) foarte 
tineri talentațl ; c) 
utili, de randament, _ 
cadrează între primele dpuă ca
tegorii. Jucătorii nedisciplinați 
sau eu carențe de sănătate sper 
să dispară.

mu Iți 
fotbaliști 

care se In-

— Și ce înțelegeți prin „jucă
tori nedisciplinați" ?

— Ca antrenor, am 
totdeauna pentru locul 
namo am cîștigat de 
campionatul și cupa ; cu Fe
nerbahce Istanbul am cîștigat 
campionatul Turciei ; cu lotul 
național de juniori, în ediția din 
I960 a turneului U.E.F.A., la Vie- 
na, am ajuns în finală. Pentru 
locul I am venit și la Steaua. 
Voi sprijini din plin echipa na
țională și mă voi subordona to
tal intereselor acesteia, dar nu 
voi tolera lipsa de atașament 
față de obiectivele de perfor
mantă ale clubului și mofturile 
jucătorilor care se văd promovați 
la loturile naționale. Asta pen
tru că aceste mofturi se răsfrîng 
In primul rînd asupra randamen
tului echipelor naționale șl con
stituie un exemplu negativ pen
tru pregătirea celorlalți jucători 
de la club, unde am fost primit 
foarte bine. împreună cu secun
dul meu, Nicolae Pantea, voi 
căuta să eliminăm toate defici
ențele care au tinut echipa pe 
loc. Singur nu voț putea. Dar 
nu voi ceda !

— Cum au decurs pregătirile 
pînă acum 7

— Bine. Am făcut pregătiri 
specifice perioadei, conform in
strucțiunilor primite de la fede
rație, dar am făcut și comple
tări ținînd seama de posibilită
țile de efort ale jucătorilor și de 
încadrarea lor Intr-un plan tac
tic bine definit. Pregătirile le-am 
început la 9 iulie, la București, 
cu un sever control medical pe 
care, spre mulțumirea mea. toți 
jucătorii l-au trecut cu bine. 
Trei zile mai tîrzfu am descins

luptat în- 
I ! I.a Di- 
cîteva ori 

cupa ; cu

la Brașov unde am început, 
fapt, antrenamentele, avind 
dispoziție doar o parte din 
cători, întrucît Iordache, Sameș, 
Stoica, Iordănescu și Marcel 
Răducanu se aflau la lotul na
țional, iar cîțiva dintre cei tineri 
— în R.P. Chineză, cu formația 

Așa că la antrena- 
au luat parte doar 

Anghelinj, Rotar, Fl. 
Iovan, Ion Ghcorghe,

de 
la 

ju-

de juniori, 
mente 
ma, 
rin, , _ _ ____
lint, Sertov și Ad. Ionescu, 
tiv completat cu “___  __ _
Mecanică fină București), Stoica 
II (de la Chimica Tîrnăveni), 
Udrică (de la T.M. București) 
și Florea (de la F.C.M. Galați).

— Marcu. fostul jucător al Sfe- 
leț și al Universității Craiova 7

— Chiar așa este. Anii au tre
cut peste Marcu fără urme : arc 
31 de ani, dar nu s-a îngrășat, 
fuge ca... glonțul, are tehnică 
destul de bună și rezolvă unul 
din posturile deficitare ale echi
pei — extrema stingă. Steaua 11 
folosea pe stînga ne M. Răduca- 
nu, care este Jucător de piciorul 
drept. Dealtfel, se știe, puține 
echipe din țară au extreme 
stînga de meserie... Mai sînt de 
clarificat șl alte transferări, dar 
despre acest aspect veți afla la 
timpul potrivit.

...în după-amiaza zilei, 
am vizitat-o la Brașov,

TO- 
Ma-
Ba- 

, efec- 
Marcu (de la

cînd 
aiu viz.xGcti.-w ic» xDiațjuv, Steaua
pierdea cu 3—1 în fața forma
ției locale F.C.M., prilej pentru

spună
țlei locale F.C.M., prilej 
ca noul antrenor să ne 
că echipa sa are un potențial de 
joc încă insuficient, dar că alta, 
— cu totul alta ! — va fi valoa
rea „ll“-lul bucureștean la 8 
august...

Mircea TUDORAN

n P0ll“ TIMIȘOARA: PROCESUL DE RENOVARE CONTINUĂ
„Poli44 Timișoara plonjează in 

noul sezon de pe trambulina atît 
de șubredă a acelui 0—6 înregis
trat în finala Cupei, în fața Uni
versității Craiova. Desigur că, 
apăsată de amintiri șl conștientă 
de responsabilități, „Poli* nu a 
stat și nu stă cu mîinile în sîn. 
Concret, a instaurat o nouă 
conducere tehnică, chemînd la 
cîrmă un cuplu tînăr, inedit : 
Marcel Pigulea (despre care s-a 
spus întotdeauna că ar putea 
arăta tot ce știe dacă și... coca 
din mîinile sale ar fi de calitate 
corespunzătoare) — Emerich 
Dembrovschi (a cărui activitate 
pe gazon nu mai are nevoie de 
nici o recomandare). în. ziua de 
12 iulie, echipa timișoreană s-a 
deplasat la Buziaș pentru pregă
tire. Au răspuns la apel urmă
tori; jucători : Moise, Sviehoschi
— portari ; Nadu, Păltinișan, 
Șerbănoiu, Vișan, Sanda, Murar
— fundași ; Dumitru, Manea, 
Vlătăncscu, T. Nicolae — mijlo
cași ; Anghel, Nedelcu, Cotcc, 
Nucă — înaintași. După cum se 
vede, n-a răspuns Ia apel Palea, 
care a făcut joncțiunea cu lotul 
cu © întîrziere de 10 zile, pentru 
care clubul nu poate acorda nici 
© scuză. Un club cu un lot in
suficient în vechiul sezon și încăr
cat cu responsabilități în cel 
nou, are în vedere și cîtiva ju
cători care au activat în campio
natul județean : fundașul Varga, 
d*1 la Făget. Cîrciumaru (fundaș) 
si Dogan (mijlocaș), de la Con
structorul Timișoara.

La âziăș s-au efectuat, zilnic, 
antrenamente duble, îmbinîndu-se 
elementele precumpănitor fizice 
cu cele tehnico-tactice. Toată 
activitatea se îngemăna în slujba 
unui dublu scop : pregătirea șl 
realizarea concomitentă a unui 
cadru optim de observare pen-

tru noul antrenor, dornic, firesc, 
să facă cele mai precise evaluări 
individuale și de ansamblu. Ce 
spunea Pigulea in miezul pregă
tirilor de la Buziaș, după o ta
tonare care „îi deschisese 
ochii*4 ? Că atmosfera din sinul 
echipei, deteriorată in campiona
tul trecut, s-a reparat, in fine. 
Că a rămas uimit de înalta ca
pacitate de efort a lotului, că 
revenirea după efort este ideala, 
că, în general, indicii fiziologici 
permit un optimism robust vi
zavi de posibilitățile acestei for
mații care (tot spusele ' ’ 
gulea) se complace să 
cesiv mingea, care nu 
decît sporadic faza de 
care nu apare decisă la 
zare ; formație cu compartimente 
(cupluri) nesincronizate, cu joc 
stereotip, pe tiparul „toată lu
mea înainte, centrare și...*. Toate 
aceste constatări mai mult amare 
decît dulci ofereau, bineînțeles, 
tot atîtea teme de lucru pentru 
„Poli" și noii săi antrenori care 
și-au exprimat speranța că pînă 
la startul campionatului, pe 
parcursul unei serii de meciuri 
de verificare, lucrurile se vor 
îndrepta. Se aștepta cu © oare
care temere partida cu U.T.A., 
primul test pe gazon propriu în 
fața unor suporteri a 
rintă a luat-o mereu 
înaintea posibilităților 
Și meciul cu U.T.A. a 
venit și suporterii, cu _____ _4_
tul lor secret, că noul antrenor 
ar purta mantie, coif și baghetă 
de magician, ceea ce — se spe
ră — că se va vedea în jocul a- 
celeiași echipe care nemulțumea 
în campionatul trecut. S-a cîști
gat greu (1—0, din penalty), su
porterii. au murmurat... Piguiea 
rămîne la fel de exigent ca 
acum 10 zile. Ne declară : 
„Omul cu mingea nu este susți-

lui Pi- 
care ex- 

asigura 
apărare, 

linâli-

căror do- 
cu mult 

echipei, 
venit, au 
sentimen-

ADMINISTRAȚIA de stat
CIȘTIG URILE TRAGERII SPE

CIALE PRONOEXPRES din 19
IULIE 1981

Categoria 3 :
209,75 variante a

(11 rezultate) 
353 lei.

FAZA I : Categoria 2 : 7 va
riante 25% a 4.205 lei ; categoria

.......  .................................. 4 :
5 :
6 :
7 :
8 :

3 : 14,75 a 1.995 lei ; categoria 
65,00 a 453 lei ;
129.25 a 228 lei î
4.314.25 a 40 lei
152.25 a 200 lei
1.204.25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
19.432 lei.

FAZA a U-a : Categoria __
5.75 variante a 2.000 lei ; catego
ria I : 30,75 a 500 lei ; categoria 
J : 1.504,25 a 60 lei ; categoria K: 
19,00 a 200 lei ; categoria L : 
494,00 a 60 lei.

FAZA a m-a : Categoria M : 
1 variantă 100% — autoturism 
DACIA 1300 sau la alegere SKO
DA 120-L și diferența de 600 lei 
în obiecte existente în magazine
le comerciale și 2 variante 25% 
a 17.500 lei ; categoria N : 3 va
riante 100% a 25.116 lei sau la a- 
legere excursie de 1 loc în 
U.R.S.S. sau R. S. Cehoslovacă 
si diferența în numerar si 5 va
riante 25%a 6.279 lei 
O : 2,75 a 38.815 lei ; 
P : 51,75 a 2.063 lei î 
R : 80,75 a 1.322 lei . ___
404.25 a 200 lei ; categoria 
7.004,00 a 40 lei
429.75 a 100 lei î 
4.135,00 a 40 lei.

UN NOU PRILEJ DE MARI 
SUCCESE I

categoria 
categoria 

; categoria 
categoria

1 :
H :

categoria 
categoria 
categoria 

categoria S :
T :

categoria U : 
categoria v :

CONCURSULUICÎSTIGURTLE _______________
PRONOSPORT DIN 2« IULIE 1981

Categoria 1 : (13 rezultate) 2
variante 25% a 20.588 lei :

Categoria 2 : (12 rezultate) 16,00 
variante a 3.088 lei ;

nut, pressingul este inexistent, 
se cară și iar se cară balonul. 
Cred că este vorba de COMODI
TATE, potențialul, doar l-am 
clntărit la Buziaș, este altul, tn 
turneul de la Drobcta Tr. 
verjn, de săptămâna aceasta, 
trebui cristalizată echipa, 
rupt toate „cărțile de .2___
Voi alcătui un *>11» fără nici o 
idee preconcepută. Dacă pierd, 
vreau să pierd pe mîna mea...*.

Firește, renovarea luț „Poli" 
Timișoara continuă...

Ion CUPEN

Se
va 

Am 
vizită".

PLOIEȘTI, 28
Prima etapă a celei de a 15-a 
ediții a „Cupei municipiului 
București" — găzduită de» sta
dionul Petrolul din local tate — 
a oferit întreceri spectaculoase, 
urmărite de aproximativ 10.000 
de spectatori, cifră relativ re
dusă. datorită, în principal, in
stabilității timpului. în deschi
derea cuplajului s-au, întîlnit 
Steaua și 
Victoria a 
ambițioasei ------------ -----------
cu 4—2 (1—0), la capătul unei 
dispute în general 
cu multe momente 
bun, în special în 
cundă, cînd s-au 
cinci din cele șase goluri ale 
partidei. Scorul a fost deschis 
de Florea. in min. 26. care a 
trimis balonul în plasă,- cu 
capul, după o frumoasă combi
nație de atac. Egalarea a sur
venit la numai două minute 
după pauză : a înscris Țevi, cu 
un șut sec, la colț. în min. G0, 
Steaua a luat din nou condu
cerea prin același Florea, care 
a încheiat cu un gol spectacu
los o fază creată de Marcu. 
Din nou egalitate. însă, pe ta
bela de marcaj, în min. 65, rea
lizată de M. Ionescu, inspirat 
în finalizarea 
„regizate" de 
80 Steaua ia 
oară conducerea prin golul lui 
Stoica II și n-o mai cedează 
pînă în finalul partidei pe 
care îl controlează cu autori
tate, reușind, cînd mai rămă
seseră trei minute de joc. 
să-și consolideze victoria prin 
golul lui Marcu, acesta trimi- 
țînd balonul în plasă, după ce 
l-a driblat pe Giron. Arbitrul 
ploieștean Al. Bădulescu a con
dus bine următoarele formații : 
STEAUA : Nițu (min. 46 
Toma) — Viscreanu, FI. Marin, 
Iovan, Fodor — Balint. Florea 
(min. 73 Minea), I. Mureșan — 
Udrică (min. 16 Stoica II). Ser
tov. Marcu. PROGRESUL — 
VULCAN : Giron — I. Alexan
dru (eliminat în min. 87). Gri- 
gore,' Nignea, Gh. Ștefan — 
Niculce (min. ‘ ........... “*
Stoica (min. 46

Progresul-Vulcan. 
revenit tinerei și 
formații militare

echilibrate, 
de fotbal 

repriza se- 
marcat și

unei acțiuni bin« 
Marica. în mîn 
pentru a treia

40
M.

Stoichiță), 
Ionescu ;

BUCUREȘTI
1

78 Mateescu). Dragu
23 C. Zamfir ; min. 46

u

min. 
(min. __ _ 
Isaia) — Marica. Țevi, Apostol.

Partida vedetă a primei eta
pe a adus fată în față pe Di
namo și Sportul studențesc, a- 
ceasta din urmă lipsită de a- 
portul a numeroși titulari (Ior- 
gulescu. Cazan. Munteanu II, 
Chiliaia. Fl. Grigore, M. San
du). în ciuda acestui handicap, 
formația studențească a jucat 
multă vreme de la egal la egal 
cu valorosul său adversar. Ba, 
chiar în finalul primei reprize, 
a reușit și să înscrie prin O- 

a 
de

mo- 
sco- 
trei

Ionescu, în m;n 45, care 
transformat o lovitură 
la 11 m. Anterior acestui 
ment în care s-a deschis 
rul. dinamoviștii au avut 
mari ocazii de gol prin același 
jucător. Augustin. De fiecare 
dată, însă, portarul Lazăr a a- 
vut intervenții de excepție, e- 
vitînd golul. După pauză, Di
namo a dominat cu insistență 
teritorial. Sportul studențesc 
s-a apărat grupat și cu multă 
decizie, încerci nd să apere fra
gilul avantaj de un gol. Si a 
reușit acest lucru cu prețul u- 
nei mari risipe de efort, dar și 
al unui plus de organizare a 
jocului și calm. Adică, exact 
ceea ce a lipsit dinamovistilor 
ca să se 
competiției, 
tean 
bine
SPORTUL STUDENȚESC : La
zăr — M. Mihai, Constantines- 
cu, O. Ionescu. Tănăsescu — 
Șcrbănică, Cățoi, Munteanu I 
(min. 75 Niță) — Bucurescii 
(min. 85 Calianu), Stroe. Pre- 
doi. DINAMO : Speriatu (min. 
59 Eftimescu) — Vlad, Dinu. 
Bumbescu, Stredie — Augustin 
(min. 46 Dragnea), I. Marin, 
Custov — D. Zamfir (min. 46 
Orac). D. Georgescu. Multescu.

★
Finala competiției, în care 

urmează să se întîlnească 
Steaua și Sportul studențesc, 
se va disputa joi, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, în 
cadrul festivității de închidere 
a Universiadei.

Mihai IONESCU

califice ei în finala
Arbitrul ploieș-

Popescu a condus 
formații :

FI.
următoarele

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE

fOTIALWL ENGLEZ ARE
PROGRAMUL CEL MAI ÎNCĂRCAT

PARIS (Agerpres) — Coti
dianul francez „L’Equipe* pu
blică © convorbire cu internațio
nalii englezi Trevor Francis șl 
Kevin Keegan, în care cunoscu- 
țil fotbaliști s-au referit la pro
blemele echipei naționale și ale 
fotbalului englez în general. tn 
privința antrenorului reprezenta
tivei, Trevor Francis, care a fost 
rezervă în meciul de la Budapes
ta, cu Ungaria, a spus : „Green
wood este, în mod sigur, cel mal 
bun antrenor pe care l-a avut 
echipa Angliei în ultima vreme. 
Ar fi fost păcat să fie nevoit să 
se retragă In cazul 
ces*. Trevor Francis 
continuare : „Anglia 
fotbal programul cel
cat din Europa. Jucători ea Mills, 
Mariner, Osman, McDermott. 
Neal, Clemence și Thompson au 
susținut 68 de meciuri începînd 
din luna august 1980. Cred că 18 
echipe în prima ligă ar fi sufi
ciente, iar Cupa Ligii n-ar tre
bui să se mai Joace*.
dud său, Kevin Keegan 
rat : „Presa ar putea

troul Insuc- 
a arătat în 
posedă în 

mal încăr-

ACTUALITATEA ATLETICĂ

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă astăzi și mîine vînzarea bile
telor pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 31 iulie 1981 — pri
lej de noi cîștiguri în autoturisme 
și mari sume de bani, care răs
plătesc cu regularitate perseve
rența și inspirația a tot mai mulți 
participanți. Printre marii cîștigă- 
tori din această lună se numără 
Costea Avram din corn. Aghireș, 
jud. Cluj și Covacs Zoltan din 
Cluj-Napoca, posesori de autotu
risme „Dacia 1300“ obținute la 
tragerea din 3 iulie a.c., Tănase 
Ștefan din Ploiești, Jiva Traian 
din Caransebeș și Juncu • Vasile 
din Oradea, cu cite 50.000 lei la 
tragerea din 10 iulie a.c., precum 
și alți 20 de participanți care au 
realizat cîștiguri între 9.000 și 
18.000 lei. Cu toate că nu consti
tuie nici pe departe un record în 
materie de mari cîștiguri, succe
sele menționate reflectă totuși a- 
vantajele permanente oferite de 
acest tradițional sistem de joc.

★
Tragerea specială Pronoexpres 

de astăzi, 29 iulie 1981, se desfă
șoară începînd de Ia ora 16,30 în 
sala Clubului „Finanțe-Bănci44 din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștigătoare urmează a 
fi transmise în cursul serii la 
radio și televiziune.

La rîn- 
a decla

rau; ; „rresa ax puica fl mai 
ponderată. Va fi destul timp mai 
tîrziu să critice, în eventualitatea 
că nu ne vom califica Ia turneu] 
fina! din Spania*.

La sfîrșitul săptămînii trecute 
a avut loc pe -
lekseiev din _ 
xn-a ediție a Jocurilor Balcanice 
de atletism pentru juniori. Spor
tivii noștri au obținut acum un 
singur titlu de campion balca
nic prin semifondista Olga West 
la 1 500 m.

Iată campionii balcanici din a- 
cest an : FETE : 100 m — Dobre- 
va (B) 11,95 (In serii Vornicu
12,70, Florescu 13,13) ; 200 m — 
Dobreva 24,09, 7. Vornicu 25,74 : 
400 m — Markovska (B) 53,80, 7. 
Rosloveanu 57,50 ; 800 m —
Gheorghleva (B) 2:07,39, 3. Stoica 
2:10,21, 8. Budecan 2:11,85 ; 1500 m
— West 4:28,00, 3. Bernea 4:30,37 ; 
100 mg — Stolceva 13,78, 4. Rai- 
nea 14,98 ; 4X100 m — Bulgaria 
46,45, 4. România 49,40 ; 4X400 m
— Bulgaria 3:41,32, 3. România 
3:50,39 ; lungime — Valkova (B) 
6,10, 2. Coteț 6,06 m, 6. Meiță 
5,82 ; Înălțime — Pavlova 1,85, 4. 
Nlf 1,76 m, 8. Lauture 1,70 m ; 
greutate — Mitkova (B) 17,16 m, 
3. Isac 13,72 m; disc — Mitkova 
56,62, 5. Lăceanu 42,56 m : suliță
— Todorova (B) 65,10 m, 3. Radu 
47,52 ; heptatlon — StQiceva 5809 p, 
5. Bădoala 5146 p.

BĂIEȚI : 100 m — Anghelidis 
(G) 10,78, 7. Achlm 11,49 ; 200 m
— Kaikis (G) 21,47 (în serie A-
ehlm 23,04) ; 400 m — Popovici 
(I) 47,89, 6. Drăgușanu 50,08 ; 800 
m — Gheorghlev (B) 1:49,83, 7.
Drăgoescu 1:52,83 ; 1500 m —
Gheorghlev 3 ;48,94 , 7. Enăchioiu
3:56,13 ; 5000 tn — Hadzos (G)

PE TERENURILE DE TENIS
© în clasamentul „Marelui pre

miu F.I.L.T.* pe primul loc se 
află Jimmy Connors (S.U.A.) cu 
1 190 puncte, urmat de Ivan 
(Cehoslovacia) 1 068 p șl 
McEnroe (S.U.A.) 995. p
(Suedia) se află pe locul 
809 p.
• Tenismanul francez Thierry 

Tulasne a cîștigat turneul de la 
Bastaad învingînd, în finală, cu 
6—3, 6—2 pe suedezul Anders
Jaerryd. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Lena Sandin (Sue
dia), învingătoare cu 6—2, 7—6 în 
fața colegei sale Catharine Je- 
xell.

© Turneul de la Washington a 
fost cîștigat de argentinianul Jose 
Luis Clerc care în 
trecut cu 7—5, 6—2 
tul său Guillermo 
a fost urmărit de 
spectatori.

Lendl 
John 
Borg 
4 cu

finală l-a în- 
pe compatrio- 
Vilas. Meciul 
peste 5 000 de

stadionul Slavi A- 
Pleven cea de a

14:24,04, 4. Enăchioiu 14:59,70, t.
Boștoacă 15:41,21; 110 mg — Goz- 
dianov (B) 14,18, 2. Giurgian
14:19 ; 400 mg — Demirev (B) 
51,00 ; 2060 m ebst. — Strașimirov 
(B) 5:42,47, 3. Milaș 5:47,24 ; 10
km marș — Tosev (B) 44:14,6, 3. 
Frecățeanu 45:52,6 ; 4X100 m —
Bulgaria 41,71, 3. România 43,46 ; 
4X400 m — Bulgaria 3:13,77, 4.
România 3:29,95 ; Înălțime — A- 
postolovschi (B) 2,18, 4. Popescu 
2,15 m, 5. Militaru 2,15 m ; pră
jină — Bidev (B) 5,10 m, 6. Ga- 
nea 4,50 m ; lungime — Karave- 
llcl (I) 7,41 m ; triplu — Hadzl- 
dreos (G) 16.14, 2. Bran 15,84 m ; 
greutate — Burov (B) 17,12 m, 6. 
Mirică 13,48 m ; disc — Dimitrov 
64,86 m ; suliță — Pavlov 77,18 m, 
6. Buligă 61,26 m ; ciocan — A- 
postolov (B) 65,54 m, 8. ștefănes- 
cu 52,64 m.

14,18,

3.

• Localitatea Debrețin, din Un
garia, va găzdui zilele următoare 
Întrecerile tradiționalului „Con
curs Prietenia". Din țara noastră 
vor fi prezenți, între alții, Sorin 
Matei .și Alina Grecu.
• Duminică are loc la Pes-ara. 

In Italia, finala „B“ a 
ropei — Bruno Zauli, pentru

Cupei Eu- 
e- 

ehipe feminine. Cîștlgătoarea se 
lacalifică pentru finala „A* de 

Zagreb. Sîmbătă și duminică, la 
Atena are loc competiția simila
ră, pentru echipele masculine.

CLASAMENTUL W B. C.
AL BOXERILOR DE CAT. GREA

; Washington (New 
început un turneu 

Iată primele rezul- 
— Pa- 
Pfister 

6—3, 
6—3, 
6—2, 
6—4. 

la

• La Mount 
Hampshire) a 
Internațional. ] 
tate înregistrate : Connors 
lin 6—2, 6—2 ; Curren — 
6—2, 6—2 ; Dibbs 
6—3 ; Higueras - 
6—3 
6—4

© Rezultate 
South 
Meister 6—4, 4—6, 6—3 ; Nunez — 
Testerman 2—6, 7—6, 6—3 ; James 
— Stefaniki 6—4, 6—4 ; Gurfeln — 
Delaney 6—0, 5—7, 6—1.
• în turneul feminin de la Ran

cho Bernardo (California) au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Shriver — Preyer 6—1, 6—2 ; 
Margolin — Cunnings 6—4, 6—2 : 
Harrington — Morse 6—3, 5—7,
6—4 ; Reynolds — Lewis 3—6,
6— 2, 6—1 ; Jones — Gilbert 7—5,
7— 6 ; Saliba — Duvall 6—4, 6-4.

28 (A-
boxulul 

la

- Strode 
Denton 

Gildmeister — Hadie 
Krjek — Grant 6—2, 

înregistrate 
Orange : Glickstein

CIUDAD DE MEXICO, 
gerpres). — Organizația 
mondial W.B.C., cu sediul 
Ciudad de Mexico, îl recunoaște
oficial ca deținător al titlului de 
campion al lumii la categoria 
grea pe Larry Holmes (S.U.A.). 
în clasamentul recent întocmit, pe 
locul secund se află Gerry Coo
ney (S.U.A.), șalanger oficial, ur
mat de Mike Dokes (S.U.A.),' 
Greg Page (S.U.A.). Trevor Ber- 
bik (Canada), Bandy Cobb 
(S.U.A.), Leon Spinks (S.U.A.) 
etc.

'ta>

Sportul Pa^â 7-â



ECHIPA CUBEI - MEDALIE DE AUR
România cișiigâ pc linia dc sosire medalia de bronz

Turneul de polo a avut o 
desfășurare dramatică pînă in 
ultima sa secundă. Surprizele 
s-au tinut lan-t. nici o echipă 
neintrind în bazin cu victoria 
asigurată. Intr-atit de echilibra
te au fost forțele. Succesul fi
nal si medalia de aur au re
venit finalmente reprezentativei 
studențești a Cubei, care câști
gă turneul pe merit, fiind in 
ansamblu, echipa cea mai bună. 
Medalia de argint a revenit 
formației Statelor Unite (cam
pioana ediției trecute), care si-a 
apărat cu strășnicie șansele. 
Dăstrindu-se pînă în ultimul 
meci, cel cu echipa României, 
neînvinsă. înfrîngerea din ulti
ma etapă a costat reprezentati
va americană un loc. Pe poziția 
a treia — echipa noastră care 
realizează astfel, prin cucerirea 
medaliei de bronz, o perfor
mantă notabilă.

ROMANIA — S.U.A. 6—4 
(3—1, 1—0. 1—1, 1—2). Un meci 
pe care românii l-au dominat 
mai tot timpul, realizînd un 
succes reconfortant, de presti
giu. după ce în două partide 
anterioare puseseră la grea în
cercare nervii numeroșilor si 
entuziaștilor lor suporteri. De 
astă-dată băieții noștri au luat 
meciul în serios din primul 
minut : Gordan, sut puternic și 
gol : 1—0. Peste un minut este 
rîndul lui Schervan să suteze 
plasat si 2—0. Abia în min. 5,31 
Bergeson reduce din handicap, 
dar peste numai 30 de sec. Ha
giu reface diferența, transfor- 
mind o lovitură de la 4 ml
3—1. Românii sînt acum mereu 
primii la minge. joacă agresiv 
„om la om" și americanii nu-și 
găsesc cadența. Pe acest fond 
cade un nou gol al lui Hagiu 
(din nou ..argint viu") : 4—1. 
Imediat Doru Spînu (foarte 
bun) scoate’o bombă cu... capul, 
tn repriza a treia consemnăm 
o mare ratare a lui Garofeanu: 
sut in bară — singur cu porta
rul. Ai noștri continuă în tem- 
poul îndrăcit pe care l-au im-

0 CALDĂ 
STRiNGERE DE MINĂ <

Universiadei îl datorăm fap
tul de a fl fost martorii ce
lei mai mari întreceri de 
pol» găzduită vreodată de 
tara noastră.

Polo-ul, un adevărat com
plex de sporturi. » îmbinare 
de calități atletice fără sea
măn care fao din pololștl 
sportivii cu corpurile cele 
mai sculpturale.

Aseară tîrziu polo-ul șl-a 
strins cu regret bagajele. Un 
nostalgic adi» adresat din 
inimă piscinei ,,Dinamo”, cea 
mai frumoasă bijuterie acva
tică a Capitalei, cu care 
timp de opt zile, bătute pe 
muchie, cu toții, spectatori, 
sportivi. oficiali. ziariști; 
ne-am contopit gîndurile. 
preocupările, interesele...

Firește, sentimentele despăr
țirii sînt deosebite, in func
ție de reușită. Americanii, de 
pildă, pleacă acasă cu dezilu
zia victoriei spulberate in 
ultimul med, care l-a de
montat pînă șl pe super- 
calmul goal-keaper. John 
Gansel, cel care cu voce ba- 
ritonală a condus tot jocul 
teamulul „înstelat". Cubane
zii. cu satisfacția de a fi iz
butit cele mai frumoase sl 
neașteptate desene marine 
sub bagheta șefului de or
chestră, Penalver Rodrlguez. 
Ai noștri, cu regretul de a-șl fi 
văzut năruit un vis care se 
înfiripa după primele jocuri. 
Năruit ? Doar aminat — am 
spune noi care i-am urmărit 
zi de zi pe „tricolori", adml- 
rîndu-1 pe „delfinul" Vlad 
Hagiu, golgeterul echipei șl 
(alături de Bebici) si 

al turneului, și gîndindu-ne 
că totul se poate repara în- 
tr-un viitor nu foarte înde
părtat. înainte de întrecere, 
cu vorba sa cumpănită, antre
norul federal Anatol Grlnțes- 
cu ne mărturisea că „un loc 
Intre primi; 4 (avînd în ve
dere tinerețea echipei) l-ar 
mulțumi sl că cel mai mult 
se teme de echipele Cubei și 
Iugoslaviei (ce bine era dacă 
ar fi fost profet mincinos !). 
Așadar, calm, realism.

La ora despărțirii, în drum 
spre cele patru colturi ale 
lumii, învingători si învinși 
îsi string mîinile cu căldură 
urîndu-șl grabnică revedere. 
Sentimentul de PRIETENIE 
este trainic : el biruie întot
deauna amărădunlle de mo
ment.

Aceasta-I marea frumusețe 
a sportului I

D. C.

pus si Schervan ridică scorul 
la 5—1 : Mouchawar reduce din 
handicap : 5—2. Dar repriza a 
patra cunoaște un ioc mai echi
librat : Bergeson : 5—3. apoi
Dobrott 5—4. pentru ca real
mente în ultima secundă. în 
stilu-i caracteristic Hagiu să 
mai „dea" un gol de toată fru
musețea. care ridică tribunele 
în picioare. Au condus A. Ca- 
puani (Italia) si P. Panagacos 
(Grecia).

CUBA — U.R.S.S. 11—8 (4—1,
2—1. 2—4. 3—2). Meci aprig. în 
luptă fiind medaliile turneului. 
Cubanezii atacă puternic din 
start, se impun prin rapiditate 
în înot, vigoare în duelurile 
pentru minge, o mare mobilita

Luptă la balon între americanul Bergeson (asistat de colegul său 
P. Campbell) și românul Garofeanu.

te care permite demarcări con
tinue. prin forța șutului. Supe
rioritatea lor se concretizează pe 
tabela de marcaj, ei aiungînd 
să conducă (greu de prevăzut 
înaintea partidei) cu o diferen
ță de 4 goluri. La mijlocul re
prizei a treia. însă. jucătorii 
sovietici mai stăruitori în 
pressing si cu tirul mai bine 
reglat, remontează treptat si în 
min. 23,21 ajung la 8—9. Se 
profila o răsturnare spectacu
loasă de scor, dar merituosul 
portar Krîlov va plăti o clipă 
de neatenție cu goL Nu mai 
rămăsese nici timp, nici forță 
Pentru întoarcerea rezultatului. 
Au marcat : Dominguez — 2. 
Costa — 2. Ramos — 2. Huesta 
— 2. Diaz — 2. Ruiz din 4 m. 
respectiv Trețiakov — 2. Klei
menov. Breus. Burkov, Krupin, 
Naumov. Morozov. Au arbitrat : 
Z, Klariei (Iugoslavia) si E. 
Asencio (Spania).

IUGOSLAVIA — UNGARIA 
9—8 (2—1. 1—3. 3—2, J—1). De 
forte relativ egale, ambele e- 
chioe s-au „urmărit" continuu 
oe tabela de marea). Iugosla
vii au avut mai mult timp min-

„DUBLURILE “ TENISULUI ROMÂNESC - MEDALIATE CU AUR!
(Urmart din pag- I)

Segârceanu are iarăși dificul
tăți la serviciu. Tabela elec
tronică arată egalitate în ghem, 
apoi avantaj la primire— Șl 
aici, un schimb tăios de mingi 
se termină cu un voleu al lui 
Binaghi care iese de puțin din
colo de linia laterală ! Din nou 
egalitate și apoi cîștigăm acest 
ghem cheie. Ca în următorul 
(la 4—4), italienii să piardă de 
la 30—0, de-a dreptul dramatic. 
Servește Dîrzu și— 6—4. Dife
rența seturilor se reduce.

După pauză, românH joacă 
din ce in ce mai bine, în fața 
unor adversari descumpăniți și 
dominați de nervozitate- Aceș
tia fac totuși un prim break 
pe serviciul Iul Dîrzu, dar sînt 
imediat egalați șl apoi Binaghi 
își pierde ghemul de servicii 1
4—3 urmat de 6—4. Faze splen
dide de luptă sint aplaudate 
frenetic. Meciul era jucat. Cu 
o revenire irezistibilă, echipa 
noastră în care vioara întîl a 
fost incontestabil Florin Segăr- 
ceanu. se distanțează net în se
tul decisiv, obținind victoria la 
capătul a 2 ore și 40 minute 
de joc efectiv : Scorul : Fl. Se
gărceanu, A. Dîrzu (România) 
— A. Binaghi, R. Ricci Bitti 
(Italia) 4—6, 3—6, 6—4, 6—4, 
6—0.

Cind finala era abia pornită 
din start, se decisese și echipa

(Turneul 1—6)
CLASAMENTE FINALE

1. Cuba 540 1-49-40 8
2. S.U.A. 5311 36-30 7
3. România 5302 40-38 6
4. U.R.S.S. 5212 44-44 5
5. Iugoslavia 5203 41-47 4
0. Ungaria 5005 33-44 0

(Turneul 7--11)
7. Mexic 4310 31-25 7
8. R. P. Chineză 4301 30-23 6
9. Canada 4121 26-28 4

10. Japonia 4103 28-33 2
11. Spania 4013 27-33 1

\\\\\\V\\\\V
gea_ dar cu excepția lui Bebici 
au greșit repetat la finalizare. 
Au înscris : Bebici — 5 (1 din
4 m). Avramovici — 2. Trifu- 
novici. Bjuho. respectiv Matsik

— 3 (1 din 4 m). Radnoty — 2, 
Pinter, Toth. Kenesz. Arbitri : 
B. Frady (S.U.A.) si E. Marti
nez (Cuba).

JAPONIA — MEXIC 6—8 
(1—2, 1-0, 2—2, 2—4). Seria 
meciurilor din ultima zi a tur
neului de polo, începută pe o 
ploaie torențială, a pus față în 
față formația Mexicului — in 
luptă pentru menținerea primu
lui loc in grupa 7—11, și Japo
niei — dornică să părăsească 
penultimul loc. Jocul a 
fost animat, dar în limitele 
sportivității. In finalul întîlni- 
ril mexicanii și-au dovedit su
perioritatea, avînd în Aranza- 
bal un excelent finalizator.

CANADA — RP. CHINEZA
3—7 (1—1, 1—3, 0—2, 1—1).
Meci frumos, în care poloiștii 
din R.P. Chineză au dovedit 
multă dîrzenie. inspirație în con
struirea fazelor și precizie în 
șuturile la poartă. Formația are 
in Deng Iun un foarte bun 
portar.

D. CALLIMACHI 
I. CUPEN 

și V. TONCEANU 1

clasată pe locul al treilea. Cu
plul V. Borisov — S. Leoniuk 
(U.R.S.S.) învingea perechea 
D. Salts — J. Arons (S.U.A.) la 
scorul de 6—7. 6—3. 6—1.

Ultimul meci al serii, fina
la de dublu femei — in care 
s-au întilnit perechile Virginia 
Ruzici — Florența Mihai și 
Fumiko Furuhashi — Masako 
Yanagi (Japonia) — a fost un 
autentic spectacol de tenis. 
Parcă pentru a-i face pe spec
tatorii din tribune să-și amin
tească mult timp de evoluția 
sa, Virginia Ruzici a conferit 
din nou strălucire aproape fie
cărei lovituri, ca dealtfel și 
partenera sa. Florența Mihai. 
De-a lungul a 80 de minute de 
joc, tenismanele românce

★

VIRGINIA RUZICI: „Mă bucur că am jucat la 
adevărata mea valoare tntr-un turneu cu multe ju
cătoare bune. Cred că am adus satisfacții celor 
care m-au urmărit și care au așteptat de la mine 
maximum de randament. Mi-am împlinit un vis pe 
care tl port de mult, acela de a dștlga toate cele 
trei probe ale Universiadei. Mal ales obținerea 
medaliei de aur In proba de simplu — cea care 
îmi lipsea — mă satisface cel mai mult".

FLORENȚA MIHAI: ,,M-am pregătit mtnuțios pen
tru finala de dublu. Știam ci șt Virginia dorește 
să ne menținem titlul de campioane mondiale uni
versitare, și sint cu atit mai fericită de succesul 
nostru, cu cil l-am realizat acasă, In fața specta
torilor români. A fost un meci frumos, meritul fi
ind nu doar al nostru, ci și al partenerelor de din
colo de fileu, tenismanele japoneze".

Helmut Meyer (R.F. GJ:

„FELICIT GAZDELE PENTRU -
ORGANIZAREA EXCEPȚIONALĂ 

A UNIVERSIADEI DE LA BUCUREȘTI
1

Competența se cucerește o- 
dată cu experiența acumulată. 
Iată de ce nimeni n-ar putea 
pune la îndoială calitatea de 
expert a domnului Helmut Me
yer, șeful departamentului sport 
de performanță în mișcarea 
sportivă din R. F. Germania, un 
specialist în competiții polispor
tive. care și-a dovedit însuși
rile in timpul Jocurilor Olim
pice din 1972. cind a fost di
rectorul marelui Stadion olim
pic de la Milnchen. în plus, 
se cuvine a fi spus că, în- 
cepînd din 1951, Helmut Me
yer a văzut toate Universiade
le! Mai mult, el însuși a fost 
unul din artizanii organizării 
Jocurilor mondiale studențești 
de la Dortmund in 1953. De 12 
ani n-a lipsit de la nici o edi
ție. de vară sau de iarnă. a 
Jocurilor Olimpice.

Cu o asemenea carte de vi
zită, personalitatea oaspetelui 
din R.F. Germania era firesc 
să ne îndemne Ia a-i solicita 
interviul consemnat in rindu- 
rile ce- urmează :

— Ce impresii v-au lăsat în-' 
trecerile Universiadei de la 
București ?

— Nu vin pentru prima oară 
la București. Am mai fost da 
cîteva ori, așa că gîndurile mele 
despre acest frumos oraș pol 
fi subînțelese, tn schimb, pol 
spune multe lucruri despre com
petițiile Universiadei. în cele 
8 zile cit am stat la București, 
am văzut concursuri Ia 8 dis
cipline (cred că mi-au scăpat 
doar luptele și tenisul). într-o 
singură expresie sintetică, tre
buie să felicit oficialitățile spor
tive românești pentru marea 
reușită. Valoarea concurente
lor, nivelul tehnic al întrece
rilor. calitatea arbitrajelor. . e- 
xemplelc de fair-play" mă în
dreptățesc să apreciez Univer
siada de la București drept un 
mare eveniment sportiv mon
dial. Organizarea o consider 
excepțională, iar despre ospi
talitate — cind e vorba de ro
mâni — e aproape inutil să 
mai amintești Dar trăsătura 
cea mai importantă a acestei 
competiții mi se pare a fi am
bianța de prietenie pe care a 
creat-o și a oferit-o concuren- 
ților, prin mijlocirea frumoa
selor calități native ale po
porului dv., precum șl prile
jul admirabil de unitate a miș
cării sportive mondiale, care 
n-a fost doar simbolică, el au- 

ne-au îneîntat cu bogata lor 
paletă de cunoștințe. Și nu gre
șim dacă afirmăm că multe mo
mente ale acestei frumoase 
partide s-au asemănat cu dan
sul unor virtuoase balerine. 
Desigur, meritul este și al în
vinselor. jucătoarele japone
ze dînd dovadă nu doar de pu
tere de luptă, ci și de aprecia
bile cunoștințe tehnice. Atît 
în primul, cit și in al doilea 
set. Furuhashi si Yanagi s-au 
ridicat la nivelul adversarelor 
lor, dovadă fiind și faptul că 
de la 0—3 au egalat la 3—3, și, 
respectiv, de la 2—4 și 4—5 la
5—5. Cu 5 break-uri obținute 
de jucătoarele noastre (ultimul 
fiind cel care a încheiat parti
da) și cu două ale japoneze-

★ 
FLORIN SEGĂRCEANU: „A>n muncit mult pen

tru această victorie, cucerită în cinci seturt, la du
blu. Poate că amlndol, eu șt Andrei, am intrat pa 
teren prea încrezători In forțele noastre, ceea ca 
a făcut să pierdem puncte multe la început. Apoi, 
ne-am pus însd bine pe picioare și am clșttgat. 
Bineînțeles, sint foarte fericit cu această a dona 
mea medalie de aur. Voi lupta și pentru a treia, in 
finala de azi, la simplu, deși știu că va fi foarte 
greu. In fața tui Vadim Bortsov.

ANDREI DÎRZU: „Incredibil ce multe mingi ne-iu 
venit de dincolo de fileu, de la Italieni I l-am con
siderat mai slabi, dar iată că a trebuit să ne în-, 
trebuințăm la maximum pentru a obține decizia tn 
favoarea noastră. Sint satisfăcut că am reușit să 
mă regăsesc In momentele grele ale partidei și să 
contribui Ja^această frumoasă victorie a echipei 
române".

tentificată prin prezența ta 
București a unor mari echipe.

— Ce a însemnat pentru dv„ 
personal, Universiada de la 
București ?

— M-am simțit foarte bine Ia 
București, fapt pentru care sini 
dator mulțumiri gazdelor mele. 
Dar mulțumirea mea n-ar fl 
fost deplină, dacă as fi plecat 
doar cu impresii turistice. Din 
fericire, aici, la București, eu 
nu am avut doar ocazii de a-mi 
exprima admirația, ci și nu
meroase prilejuri de a învăța. 
Am vizitat, de exemplu, dele
gația R.F. Germania în Satul 
Universiadei și pot declara că 
organizarea acestui Sat — eu 
nimic diferită de cea a Satelor 
olimpice — a fost excelentă. MI 
se pare că s-a asigurat cadrul 
cel mai potrivit unor sportivi 
performeri. Pe urmă, o .com
petiție polisportivă ca aceasta 
iți oferă mult mai multe în
vățăminte. condensate, decît ori
ce altă competiție monosport. 
Am realizat astfel, aici, un fel 
de schimb de experiență ca
re-mi va fi foarte util chiar 
la desăvîrșirea organizării u- 
nor mari întreceri viitoare, cum 
vor fi campionatele mondiale 
de canotaj sau de gimnastică 
ritmică, ori campionatele euro
pene de călărie, intrate. in 
toamna aceasta, în grija noas
tră. Știința organizării e și ea 
in progres continuu. Nu mal 
poți azi. organiza bine, doar cu 
experiența de acum 10 ani Tre
buie să fii mereu la curent ca 
noutățile, in pas cu evoluția. 
Iată de ce consider că am mai 
învățat ceva Ia București.

— Pentru că reprezentat aid 
organizația D.S.B. (Uniunea 
sportivă din R.F.G.), vă ru
găm să ne spuneți cum evo
luează relațiile sportive ro
mâno—vest-germane ?

— Avem toate motivele să fim 
mulțumiți de relațiile noastre 
cu C.N.E.F.S. și cu Comitetul 
Olimpic Român. Planurile bi
laterale, de cooperare se în
deplinesc în condiții bune si nu 
ne putem dori decît ca ele ;ă 
cunoască o evoluție ascendentă. 
Faptul că în contactele noastre 
de lucru nu am neglijat spor
tul studențesc, explică prezența 
mea aici. Sînt sigur că și in 
viitor vom face totul pentru pro
gresul sportului în' țările noas
tre.

Victor BĂNCIULESCU 

lor, finala de dublu a revenii 
lui Ruzici-Mihai cu 6—4, 7—5. 
Pe locul III : Ludmila Maka
rova — Elena Ghișian 
(U.R.S.S.).

Programul de azi — așteptat, 
desigur, cu interes de iubito
rii tenisului — începe la ora 15. 
Pe terenul central se va disputa 
finala de simplu bărbați dintre 
sovieticul Vadim Borisov (câș
tigătorul probei la Universiada 
din Mexic) și campionul român 
Florin Segărceanu. Dimineață, 
de la ora 9, vor avea loc fina
lele din turneul de consolare > 
Cissie Donigam — Nina Voy- 
dat (ambele din S U.A.) — la 
simplu femei, și Michael Leach 
(S.U.A.) — Serghel Leoniuk
(U.R.S.S.).

★
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