
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a vizitat noul pod Grant
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, in cursul dimineții 
de miercuri, noul pod Grant — 
important obiectiv edilitar-ur- 
banistic al Capitalei — care in 
această zi a fost deschis circu
lației rutiere.

Realizarea acestei mari șl 
complexe lucrări se înscrie in 
cadrul vastului program de sis
tematizare a Bucureștiului, e- 
laborat din inițiativa
secretarului general al parti
dului — program care urmă
rește să confere capitalei pa
triei noastre atributele unei 
metropole moderne, dotată cu 
frumoase și trainice ansambluri 
arhitectonice, cu rețele de 
trafic din cele mai eficiente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit in această vizită 
de tovarășul Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

'formații de montori, beto- 
niști, sudori și dulgheri din ca
drul Centralei de construcții 
feroviare, care au construit 
noul pod Grant, precum și nu
meroși locuitori din această 
zonă au înlimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu multă 
căldură, cu sentimente de pro
fundă dragoste și prețuire. Ei 
au exprimat bucuria și satis
facția de a-1 avea în mijlocul 
lor pe secretarul general al 
partidului in această zi cind 
marea magistrală este dată în 
folosință, prețuind de la vechiul 
pod un trafic dc cea mai mare 
intensitate.

Noul pod Grant se va impu
ne și ca o realizare de virf in 
domeniul construcțiilor ru
tiere.

Execuția acestei lucrări, care 
a început in noiembrie 1979. s-a

făcut în condiții deosebite, ații 
peste liniile feroviare ale com
plexului București Nord, cit și 
peste cele două artere Grivița 
și Giulești, ceea cc a impus a- 
doptarea unor soluții construc
tive moderne, de o deosebi ‘ă 
eficiență și rapiditate. Dealtfel, 
constructorii au reușit să depă
șească cu 6 luni termenele de 
realizare a pasajului, grăbind 
intrarea în folosință a acestei 
importante căi de trafic.

Odată cu ridicarea noului pod 
Grant au început și lucrările 
de sistematizare a zonelor si
tuate in apropierea capetelor 
podului, în special a cartiere
lor Crîngași și Turda.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere 
pentru proicctanfii și con
structorii bucureștcni, care au 
înălțat acest frumos și modern 
pasaj, precum si edificiile care 
au început să apară in peisajul 
celor două cartiere mărginașe 
și i-a felicitat cu căldură, urin- 
du-le noi succese. Totodată, 
secretarul general al partidului 
a indicat ca planurile de siste
matizare a zonelor din imedia
ta apropiere a podului să cu
prindă și spații verzi.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, din nou, constructorilor 
felicitări și le-a cerul să fina
lizeze cit mai curind obiectivele 
secundare ale acestuia, astfel 
incit zona aceasta să-și preia 
atribuțiile urbanistice și de 
trafic care să asigure obiecti
vele pentru care a fost conce
put și creat.

La plecare cci prezenți au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu aceeași caldă ma
nifestare de stimă si dra
goste. I-au ovaționat îndelung, 
au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.".
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Un total de 67 de medalii

CEL MAI PRESTIGIOS BILANȚ 
AL STUDENȚILOR SPORTIVI ROMÂNI 

LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE!

Echipa masculină de volei a României, campioană mondială u- 
niversitară — pe podiumul de onoare

(Cronica în pag. a 6- a)

AZI, CEREMONIA 
Of ÎNCHIDERI:

A UNIVERSIADEI *01
întrecerile sportive pro- 

priu-zise ale Universiadei 
*81 s-au încheiat. Astăzi are 
loc tradiționala ceremonie 
de închidere a Jocurilor 
Mondiale Universitare de 
vară de la București, ediția 
a Xl-a.

Festivitatea de închidere 
se va desfășura, începind 
de la ora 16. pe stadionul 
„23 August".

Sînt prevăzute, conform 
protocolului tradițional : de
filare, cuvîntările de închi
dere, coborîroa steagurilor, 
stingerea flăcării și un spec
tacol cultural-artistic. La ora 
17,15, în încheierea ceremo
niei, se va disputa finala 
„Cupei municipiului Bucu
rești" la fotbal.

CAMPIONII
MONDIALI

UNIVERSITARI
Al ULTIMEI

ZILE
ÎNOT

Daniel Machek
(Cehoslovacia)

— 400 m

Kim Linehan
(S.U.A.)

- 400 m

U.R.S.S.
- 4X100

S.U.A.
- 4X100

liber

liber

m mixt

m mixt

(b)

(0

BASCHET (m)

S.U.A.

VOLEI

ROMÂNIA
- masculin

R. P. CHINEZA
— feminin

TENIS
k

Florin Segărceanu 
(România)

- simplu

SCRIMA

ROMANIA
- spadă

|
i

Tenismanul Florin Segărceanu, proaspăt campion mondial uni
versitar in proba de simplu

(Cronica în pag. 4—5)

Echipa română de spadă salutind publicul de pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului

(Cronica în oag. a 3-a)

Comentariul zilei

AM TRĂIT 10 ZILE PASIONANTE, ZILE MINUNATE, DE NEUITAT!

Cu sufletul

Aflat în pline și febrile campanii ale muncii, 
poporul nostru a trăit intens, în ultimele 10 
zile, șl VIAȚA UNIVERSIADEI. Deși desfă
șurată în inima patriei, la București, milioane 
de fire au legat inimile tuturor românilor de 
această încintătoare sărbătoare mondială a 
sportului și tinereții.

Și, intr-adevăr, frumos a TRĂIT România 
Universiada

deschis, prietenos și cald, primindu-i pe tinerii
din întreaga lume ca pe propriii săi fii, cinstind cum se cuvine 
această sărbătoare a sportului, după inima bună a românilor. 

Spre bucuria șl mîndria noastră, atît tinerii sportivi străini 
'cît și înalte personalități din lumea sportului venite la Bucu
rești au avut numeroase cuvinte de satisfacție și de mulțu
mire. „Cred că trebuie să mulțumim poporului român pentru 
această mare sărbătoare a sportului" — spunea, profund im
presionat, Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic.

Lauda venind de la străini, să recunoaștem că Universiada a 
fost — pe multiple planuri — o mare reușită 1

Pe planul sportiv propriu-zis. al performanțelor, ea a pri
lejuit o adevărată cascadă de recorduri mondiale universitare

(peste 40 !) și naționale. Numeroase întreceri de foarte ridicat 
nivel calitativ au entuziasmat, pur și simplu, adeseori publicuL

Spre profunda noastră mulțumire, la marea majoritate a com 
petițiilor (și la toată gama de discipline !) sportivii români 
s-au numărat printre protagoniștii întrecerilor, obținind totalul 
— impresionant — de 67 de medalii, ceea ce reprezintă cel 
mai prestigios bilanț al studenților noștri sportivi Ia Jocurile 
Mondiale Universitare.

O splendidă reușită, dar obținută cu cite eforturi, la capătul 
unor întreceri desfășurate uneori la o tensiune extraordinară în 
care ne-am simțit cîteodată nervii ca pe niște biete filamente 
electrice, gata-gata să plesnească. Nu mal departe decit ieri, 
la finala de tenis ; după ce a ciștigat setul întîi, Borisov a con
dus în cel de-al doilea cu 5—2 la ghemuri, apoi cu 5—2 '.a tie
break și totuși Florin al nostru a remontat fantastic si a cis- 
tigat strălucit ! Dar finala de volei ? Adevărată pie=ă d-ama- 
tică în cinci acte, cu happy-end pentru noi. pentru voleiul ro
mânesc (în confirmată ascensiune), dar trebuie să recunoaștem 
că si sportivii români si cei cubanezi au iucat fenomenal !

Marius POPESCU
(Continuare In pag. a 2-a)



ELOGIUL „OMULUI DIN COLȚ“

Momente de mare concentrare : Nadia Comăneci și antrenorul ei 
Gheorghe Gorgoi

campionatele europene. 
S. Chiriță, alt verifi
cat „om de concurs", a 
adus selecționata fe
minină pe o treaptă 
superioară de randa
ment, utilizînd și une
le jucătoare tinere. Alt 
cîștig, în afara perfor
manțelor propriu-zise. 
„Vă mulțumesc că ați 
avut încredere in mi
ne"! — le spunea T. 
Constantincscu baschet
balistelor sale, 
primul „bronz" 
toria 
noastre 
bițiosul tehnician 
dean a muncit 
cu tenacitate,

In Satul Universiadei

„NE-AM PUTUT CUNOAȘTE
ȘI, MAI ALES, ÎNȚELEGE 4
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Nu-1 vorba de uitare 
în ceea ce îi 
pe antrenorii 
noastre de la 
siadă. Le-am 
aceste rînduri 
finalul întrecerilor ; 
spre a avea o privire 
completă 
duințelor 
fesori ai 
lor șl 
mondiali 
Pe cel 
dintre ei 
bine, 
mai 
i-ați 
renă, . ___ _____
mal apropiate cînd, tot 
la conducerea tehnică 
a unor cluburi frunta
șe sau a loturilor re
prezentative. repurtau 
alte succese de mari 
dimensiuni. Parcurgînd 
lista principalilor res
ponsabili tehnici ai 
loturilor Universiadei 
ai, de la început, satis
facția să constați că 
generația experimenta
tă își dă mina cu cea 
a tinereții. In multe 
cazuri s-a realizat o 
adevărată simbioză în
tre „decanii" corpu
lui nostru de tehnici
eni și „noul val" al 
antrenorilor. Rezultat ? 
O îmbinare a experi
enței cu ambiția tine
reții, materializat in 
atingerea unor înalte 
nivele de pregătire.

Specificînd de la în
ceput că „Spiralele" 
noastre nu au nici pe 
departe pretenția de a 
epuiza, și în sublinieri, 
si în citări de nume, 
întreg subiectul (ca
re merită încă multe 
alte stărulri asupra lui 
— si ele vor fi efec
tuate) contribuției teh
nicienilor la succese
le sportivilor români 
în Universiada ’81, să 
încercăm cîteva adu
ceri In prim-plan.

Gimnasticii 1 se cu
vine începutul. Aici, 
perechile de antre
nori Anca Grigoraș — 
Gheorghe Gorgoi și A-

privește 
loturilor 
Univer- 
Dăstrat 
pentru

asupra stră- 
acestor pro- 

campioane- 
campionilor 
universitari, 
mai multi 
îi cunoașteți 

din ” ’Și 
îndepărtate, 
aplaudat 
și din

zilele 
cînd 

în a- 
unele

Simpaticele 
voleibaliste 
belgiene, 
la 
ieșirea 
din
Satul
Universiadei, 
îndreptîndu-se 
spre 
sala 
„Olimpia" 
pentru 
ultimul
meci-

tanasia Albu-Octavian 
Belu reclamă, prin 
ceea ce pu .obținut, 
laudele si felicitările 
noastre. Două gimnaste 
din loturile reprezen
tative, una de curînd 
trecută de pe podiumul 
de 
trenorat 
goraș) 
nerglci 
obtinut 
concurs 
gimnastelor 
Alt grup 
antrenori - _. -
dovicl, V. Coșariu 
M. Lisovschi 
mîndri

concurs la
(Anca 

și doi 
tehnicieni 
o formă _
remarcabilă a 

noastre, 
de inimoși 
- Gh. Con- 

șl 
se pot 

______ cu o reușită 
remarcabilă a gimnaș- 
tilor, probabil momen- 
tul-culme

an- 
Gri- 

e- 
au 
de

— neabandonată, indi
ferent de ce ilustru 
nume era vorba — stă 
la originea neîncetatei 
prezențe a luptători
lor de greco-romane 
în „înalta societate44. 
Alungind la finalul 
rîndurilor dedicate ce
lor de la greco-roma
ne, comparația cu alte 
discipline care au be
neficiat de grupuri de 
antrenori competenți, 
ambițioși și pretenți
oși, ne vine în minte : 
handbalul sau 
cul-canoea cred 
veni în fruntea 
de asemănări, 
nieri și pentru 
norii de la „libere* 4. , 
Iorga și C. Popovici.

caia- 
că ar 
listei 

Subli- 
antre-

y.

acum al băieților noș
tri, deciși (cum au re
marcat-o atîția confrați 
în comentariile lor) să 
se apropie cît mai mult 
de strălucitoarele per
formanțe ale fetelor. 
Frumoasă cursă de 
mărire !

La lupte trebuie 
începem cu această 
ritabilă autoritate 
materie care este 
Corneanu. Competența 
și reușitele sale l-au 
dus șl pe. o poziție 
respectată în forul in
ternațional. Pentru cei 
de la greco-romane, 
I. Corneanu și cola
boratorii săi, I. Cernea, 
A. Pavel și S. Popescu, 
sînt și profesori, si pă
rinți. Nici nu știu dacă 
mai e nevoie să a- 
mintim ce atmosferă 
de muncă și de seriozi
tate întîlnești la an
trenamentele luptători
lor. Vorbesc, mai mult 
decît orice alte 
gii și aprecieeri, 
formanțele acestui lot. 
Atît să mai spunem, că 
exigenta antrenorilor

ur-

să 
ve
in 

Ion

elo- 
per-

Tenisul apărat
cu . succes performan
tele anterioare Ia U- 
nlversiadă. Aurel Se- 
gărceanu, omul' care a 
ridicat cel mai valoros 
grup de jucătoare din 
tenisul nostru — Vir
ginia Ruzici, Florența 
Mihai, Mariana Simio- 
nescu — a realizat, cu 
primele două, recordul 
de victorii posibile în 
turneu. Iar Alex. Bar- 
dan, pornit cu energie 
în construirea unei 
foarte tinere echipe de 
Cupa Davis, a făcut o 
nouă verificare a pers
pectivelor cuplului FI. 
Segărceanu — A. Dîrzu. 
Soluțiile curajoase tre
buie înconjurate de 
sprijin șl înțelegere ; 
exemplul tenisului vor
bește foarte mult.

Voleiul a apelat la 
cel mal experimentat 
antrenor al echipelor 
masculine, N. Sotir, și 
pentru echipa univer
sitară, și nu are ce re
greta. „Nea Nicu" și-a 
completat, cu această 
ocazie, foarte fericit 
lotul cel mare pentru

după 
din . is- 

selecționatelor 
feminine. Am- 

oră- 
mult, 
cons

truind o echipă cu e- 
lemente din multe clu
buri. Pași înainte a 
realizat și H. Tursugian 
cu băiețiiî Să nu omitem 
ce selectă companie au 
avut baschetbaliștii noș
tri de înfruntat! Pre
țuirea și felicitările 
noastre se îndreaptă și 
spre acest tandem ca
re muncește cu atîta 
reușită în natație de 
ani și ani : Cristina 
Șoptereanu — Carmen 
Bunaciu. Un „bis" al 
reușitelor din trecuta 
Universiadă mexicană. 
Credem în continuarea 
parcursului... A. Grin- 
țescu și colaborato
rii săi au reușit să 
redreseze tînărul echi
paj al poloiștilor, care 
avusese un start lan
sat, și să obțină o me
dalie de bronz. Un sti
mulent mare pentru 
noua generație de ju
cători dominată de pe
rechea' Hagiu — Moi- 
ceanu. Din numerosul 
grup de antrenori ca
re au pregătit reviri
mentul atletismului nos
tru, și pe care îl ci
tăm în bloc, să ne o- 
prim la D. Serafim șl 
la victoria elevei sale 
Florența Crăciunescu. 
Ca un simbol 
șitei muncii și 
ței. Un cuplu 
trenori tineri, 
deleanu și St.
are, în succesul de aur 
al scrimerelor, cel mai 
plastic îndemn 
persevera, 
metri" ai 
spadasinii altor 
tehnicieni,
șl D. Popescu, au ur
cat pe treapta cea mai 
de sus a podiumului.

Am amintit pe cîțiva 
dintre constructorii 
succeselor românești 
la Universiada ’81. îi 
socotim pe toți enu- 
merați. Elogiindu-le 
strădaniile, competența 
șl tactul pedagogic, 
ne exprimăm convin
gerea că vor confirma 
reușitele de acum prin 
noi victorii pentru spor
tul românesc. Pentru 
că, odată cu încheierea 
marii competiții uni
versitare, se dă... star
tul în viitoarele mari 
și pretențioase între
ceri de nivel european 
sau mondial.

Eftimie IONESCU

Mare bucurie la U 18, pen
tru „bronzuH" baschetbaliste
lor ! Atit de mare incit, ieri 
dimineață, toată lumea niu vor
bea. aproape decît de Diana 
Balaș, Magdalena Pall, Maria
na Bădinici, Rodica Armion, 
Magdalena Szekcly sau Elena 
Filip. Iair cineva — nu se știe 
— scrisese pe un petec de hîr- 
tie, lipit chiar deasupra intră
rii, cuvinte simple de felici
tare pentru aceste fete de is
pravă și pentru colegele lor. 
Iar Traian Conslantinescu și 
Gabriel Năstase ? Doi antre
nori fericiți! „Cum am putea 
fi altfel cînd baschetul româ
nesc a trăit cel mai frumos 
moment? Am obținut o perfor
manță mare pentru că am cre
zut în ca. Pentru că am știut să 
jucăm pe cartea tinereții, echi
pa noastră cuprinzînd „codane" 
ca Virginica Popa, Camelia So. 
Jovăstru, Magdalena Pall, Con
stanța Fotescu. Combativita-

tele pa rt ide ale după-amiezei. 
Doar Gunther Eneseu 
puterea să zîmbească, 
într-un punct 
știut...

Pe aleile Satului, lumea pare 
grăbită. Daysi Trujillo, studen
ta din Havana, iese din canti
na-restaurant, îndreptîndu-se. 
cu pași mari spre U 10. Așa, 
pe fugă, desenează, cu două 
degete, arătînd spre înalt, un 
„V", semn că voleibalistele cu
baneze au ginduri mari pentru 
finală. Unii nu numai că se 
grăbesc, dar aleargă de-a bi- 
nelea spre o imaginară linie de 
sosire sau, pur și simplu, spre... 
sănătate. Se oprește să-și tra
gă sufletul atletul libian. Ga
mal Dhawi, viitor specialist în 
agricultură din Tripoli. „Zia
rist ? De unde ?“, întreabă. Iar 
când aude că de aici, din 
România, figura i se luminea
ză : „Minunată țară ! Oamenii 
săi sînt nu doar amabili, pri

găsește 
privind 

numai de el

g
\\\\\\\\^^

al reu- 
insisten- 
de an- 

I. Ar- 
Haukler,

la a 
Pe ,«ultimii 
Universiadei, 

tineri 
IstrateA.

Un sportiv cubanez, altul chinez și doi italieni fac schimb de 
insigne, simbol al prieteniei și înțelegerii

£

C*

tea, dirzenia, dorința de a îm
plini un vis al baschetului nos- 
tnu — toate acestea, corobora
te, au făcut posibil ceea ce, 
pină ieri, părea... imposibil. 
Iar succesul este, de fapt, și 
al antrenorilor de Club, cărora 
le mulțumim". Magdalena Sze
kely, tinăra subingtoeră de la 
Exploatarea minieră din Voie
vozi (Bihor), vorbește, la rin- 
du-i, despre condițiile de pre
gătire .asigurate și — un aspect 
revenind în multe discuții — 
despre foarte adecvatul 
gram internațional pe 
baschetbalistele l-au avut 
inite de marea întrecere.

Să nu-i uităm însă pe 
iști ! Chiar dacă într-un 
me moment am trăit 
aiurului", _ .
numai de bronz, înseamnă 
mult pentru o echipă aitît de 
radical schimbată Ia față. Li- 
viu Răducanu se numără prin
tre putinii rămași din vechea 
gardă. Ieri, zi In care primise 
o vizită importantă, a fiului 
său... Liviu (4 anii și 4 luni), 
el nu ascundea regretul 
montului de neatenție din 
ciul cu Iugoslavia. „Și așa 
bronzul acesta este foarte 
țios, el putînd reprezenta 
cui necesar viitoarelor afirmări. 
Proxima ocazie — campionate
le europene din septembrie, 
unde unii dintre noi vom apă
ra, probabil, iarăși și 
naționale. Și, ceea ce 
fel de important : am 
o adevărată familie".

Trec, în tăcere, fetele și bă
ieții de la volei, băieții de la 
baschet. Sînt ceasurile, puți
ne, de adunare a forțelor pen
tru atît de grelele și însemna-

piro- 
care 
ma

polo- 
anu- 

„mirajul 
o medalie, fie chiar...

mo- 
me- 
însă 
pre- 
tonî-

culorile 
este la 
devenit

Do- 
cu-

sînt 
lasă

AM TRAIT 10 ZILE PASIONANTE !
(Urmare din pag. J)

Ce finale, ce risipă de energie fizică și nervoasă, cită mă- 
ieistrie și cît dnamatfiism ! Da, și de utn rar dramatism omenesc 
in toată puterea cuvântului au fost uneori aceste întreceri su
perbe ; gîndiți-vă, de pildă, la căderea fizică a Valentinei Ilinîh 
pe ultimii 5—6 metri ai unei curse de senzație (cea de 3 000 
metri), în care valoroasa alergătoare sovietică avea — în ul
tima tură ! — un avans uriaș, de aproximativ 50 de metru, pier
zând totuși medalia de aur tocmai pe linia de sosire I

Nu încape nici o îndoială că Universiada de la București a 
aduș — prin vailoarea întrecerilor sale — un spor de prestigiu 
pentru mișcarea sportivă studențească internațională.

După cum nu încape mici o îndoială că această Universiadă 
a adus un spor de prestigiu sportului românesc, mișcării noas-

tre sportive, atit prin rezultatele obținute cît și prin excelentul 
cadru de desfășurare asigurat întrecerilor.

Nu putem încheia aceste rindurț înainte de a aduce un cald 
omagiu publicului bucureștean, participant colectiv la această 
mare sărbătoare a sportului în care s-a dovedit entuziast, cald 
și pasionat, coinstituindu-se într-unul din principalii factori de 
succes ai Universiadei bucureștene.

în concluzie, 10 zile de Universiadă, 10 zile pasionante, zile 
minunate, de neuitat.

Dar și. zile care obligă sportul nostru studențesc, sportul ro
mânesc. îl obligă la continuarea efortului său .•— demn de toată 
admirația — pentru ca peste doi ani, în vara anului 1983, la cea 
de-a 12-a ediție a Universiadei, la Edmonton-Canada, tricolorul 
nostru să se afle tot sus, : cit mai sus, spre cinstea și 
onoarea patriei iubite, ROMÂNIA !

mitori, dar și pricepuți. 
vadă — organizarea fără 
sur a Universiadei".

Sînt însă — puțini, dar 
— și dintre aceia care se
mîngiiați de razele de soare 
(și ele, cite sînt !), așteptând în 
liniște... ultima repriză. Cana- 
diianca Lisa Van Goor stă pe 
o bancă alături de colegele 
sale Valerie Still și Carol Men
ken, cufundată în lectura ro
manului „Foull", de " '*
Hawkins. Ceva mai 
Jean Filip Riblet, student fran
cez din Valence, Marie Chris
tine Erlacher și Vcronique Mo- 
ret, foarte tinere profesoare el
vețiene (ultima știe pe lingă 
franceza și germana Măriei, și 
limba rusă), 
despre sport, 
tenie.

în clădirea 
de pînă mai 
Și totuși uriașul aiparat orga
nizatoric mai are destule pro
bleme 
menea 
rile și 
gascar. Alexandru Parasehives- 
cu și Serana Ciolna il ajută 
cu promptitudinea și solicitu-' 
dinea de care, de la atîția alții 
și în atit de multe rînduri, 
s-au bucurat toți oaspeții Uni
versiadei. „Susțin, cu convin
gere, și eu aceasta — ne spu
ne dl. Maha. Primul meu con
tact cu România a însemnat o 
experiență de neuitat. S-au 
intîlnit Ia București tineri de 
pretutindeni, tineri spirituali și 
buni sportivi, aspectul esențial 
fiind că ne-am putut cunoaște 
și, mai ales, înțelege".

18 sportivi din R.D. Germană 
au făcut ieri turul Capitalei, 
opriindu-se la Muzeul Satului’. 
13 universitari din Mongolia au 
vizitat Fabrica de confecții și 
tricotaje. Mîine e proiectată, 
printre altele, excursia unui 
masiv grup de francezi pe Va
lea Prahovei. Directorul pro
gramelor turistice. Vasile Mo- 
răruș, precizează : s-au efec
tuat maii bine de 2000 . de ac
țiuni. încă una pare pe punc
tul de a se finaliza. Studentul 
tn drept David Patterson, din 
Wellington, si-a făcut o foar
te bună impresie despre Bucu
rești și ar. vrea acum să vadă 
Brașovul. Cu „Mersul trenuri
lor"' în mină, studentul în. -ma
tematici Vladimir Mașek, din 
București, îi dă toarte lămuri
rile...

Cornnie 
î.ncolo,

intr-o discuție 
dragoste, prie-

Priinăriei, forfota 
ieri a dispărut.

de rezolvat. Cu o ase- 
problemă a urcat scă- 
Faly Maha, din Mada-

Ceo RAEȚCHI



scrnncrii noștri au indiciul cu succes Universiada

ECHIPA DE SPADA A DOMANIEI
MEDALIILE DE ADD!

competiția 
U niversia- 
întrecerd-

Final apoteotic în 
ide scrimă din cadrul 
del 1981, al acestei 
maraton, care a durat 10 zile, 
cu 12 ore zilnic de concurs. Și 
cînd spunem final apoteotic nu 
ne gîndim doar pe plan su
biectiv, Ia satisfacția deosebită 
pe care ne-au produs-o spada
sinii din echipa României care 
și-au încununat acest sezon in
ternațional de mari responsabi
lități cu binemeritate medalii 
de aur, ci și la faptul că ul
tima probă din programul de 
scrimă, cea dedicată echipelor 
de spadă, a reunit pe planșe 
mari performeri, cum ar fi, de 
pildă, echipa U.R.S.S., recent 
laureată cu titlul de campioană 
la „mondialele" de la Cler
mont-Ferrand, echipa Elveției 
în frunte cu Nigon. pe locul 2 
la aceeași competiție, reprezen
tativa Suediei avînd pe pri
mele locuri pe campionul olim
pic en titre Harmenberg, și pe 
cîștigătorul probei individuale 
la actuala Universiadă, Vaeg- 
goe, cvartetul Ungariei condus 
de vicccampionul olimpic Kol- 
ezonay, reprezentativa 
cu Salesse și Lenglet 
chipa care a dobindit 
cova medalia de aur.

într-u,n asemenea 
performanța echipei de 
a României (Ion Popa, Mihai 
Popa, Rudolf Szabo, Liviu An-

Franțci, 
din e- 

la Mos-
context, 

spadă

geJescu, Octavian Zidarii) 
pătă un contor deosebit, 
atît mai mult cu cit ea a .

intr-o 
candi- 

loc pe

ca- 
cu 

în-
trecut fără echivoc și 
manieră entuziasmantă 
date autorizate la un 
podium.

întrecerile ultimei zile 
butat cu partidele din 
eliminărilor directe, unde s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Elveția — Bulgaria 9—4, 
Italia — Ungaria 8—7. Franța
— U.R.S.S. 8—7 și România — 
Suedia 9—3. Pe planșe alătu
rate s-au desfășurat îintîlnirile 
România — Suedia și Franța
— U.R.S.S. care au 
atenția întregii săli, întrucît în
vingătoarele urmau să se în- 
t îlnească apoi între ele pentru 
a desemna una dintre finalis
te. Și în timp ce spadasinii ro
mâni au pornit furtunos, în
cheind primele două manșe ale 
confruntării lor cu echipa Sue
diei cu un scor nescontat : 8—9 
(Rudolf Szabo și Mihai Popa 
l-au învins pe Bjorn Vaeggoe, 
iar Ion Popa și Rudolf Szabo 
pe Johann Harmenberg). pe 
planșa alăturată, echipa Fran
ței, mizînd practic doar pe a- 
portul consistent a dai trăgă
tori, Salesse și Lenglet, condu
cea în permanență (ce-i drept, 
la scoruri minime) redutabila 
formați© sovietică, campioană

au de- 
cadrul

polarizat

Asaltul dintre Ion Popa (dreapta) și elvețianul Olivier Carrard

mondială, în componența căreia 
se și af’au medaliații probei 
individuale de la Clermont- 
Ferrand, Mojaev (argint) și 
Dunaev (bronz). Și atoned cînd 
credeam că victoria lui 
goe în fața lui Octavian 
însemna doar „punctul 
noare" al suedezilor, 
și-au mai revenit, 
prin Peter Barvestad (în 
lud I. Popa) și 
(in fața 
Szabo - 
în toate întilntrile din această 
fază finală — trece dar da 
Barvestad (5—3) stabilind sco
rul final la 9—3, și caldfidnd 
echipa României în semifina
lă. Au punctat : Szabo 3, M.

Vaeg- 
Zidaru 
de o- 
aceștia 

punctînd 
fața 

Harmenberg 
lui M. I’opa). Dar 
care a tras excelent

Galina Gorohova, multiplă campioană olimpică

ÎNTRE „MAREA" Șl „MICA OLIMPIADA"
VALORILE TIND SĂ SE CONFUNDE.• • •

întreceri internaționale.

De mai bine de două dece
nii Galina Gorohova a fost (și 
a rămas) un nume în scrimă, 
una din marile personalități ale 
lumii „mușchetarilor". Multiplă 
campioană mondială în proba 

(Parisindividuală de floretă
1965, Ankara 1970) sau cu e- 
chipa Uniunii Sovietice și, de 
asemenea, laureată olimpică, 
Galina Gorohova — credincioa
să idealului ei de a servi spor
tul care a consacrat-o și care 
i-a rămas drag peste ani — se 
află și acum în preajma plan
șelor de scrimă, nelipsită de la

marile
Este motivul pentru care este 
prezentă și la Universiada 
1981, găzduită de capitala țării 
noastre. O revedem așa cum 
am cunoscut-o, la fel de ener
gică, gata să dea un sfat ele
velor sale mai tinere, floretiste- 
le sovietice, să poarte o discu
ție cu fostele ei adversare, a- 
cum antrenoare, în multe ca
zuri, să-și exprime opinia asu
pra viitorului sportului scrimei.

— Cu ce impresii părăsiți 
Mica Olimpiadă" ?

— Adevărul este că între 
„Marea" și „Mica Olimpiadă" 
valorile, iată, se apropie tot 
mai mult. Universiada de la 
București ne-a demonstrat 
prisosință acest lucru. Actuala 
ediție a constituit o reușită nu 
numai pe planul organizării, 
care a fost ireproșabilă, ci și 
al calității întrecerilor. Priete
nii mei români se pot bucura 
de acest adevăr.

— Care probă a fost 
aproape de... inima Galinei 
rohova ?

— Toate ! Firește, am o 
biciune netă pentru floretă, 
care rămîne proba cea mal 
frumoasă. Ea atestă, în primul 
rînd. calitățile psihice ale spor
tivului, inteligența sa, fantezia,

cu

mai 
Go-
slă-

căEvident, m-am bucurat 
Smirnov și Ana Dimitrenko 
s-au situat pe primul loc, dar, 
iată, floreta aduce în față mul
te alte valori, printre c': 
mulți reprezentanți 
gazdă.

— Concret...
— îl cunoșteam

care și-a confirmat valoarea 
internațională: în decurs de
două săptămîni ocupă poziția a 
doua în cele mai importante 
competiții ale anului. Univer
siada mi-a relevat, însă, și în 
floreta feminină românească 
multe surprize frumoase. Au
rora Dan ar fi prima, tenace și 
plină de inventivitate, apoi 
Csila Ruparcsics, a cărei alon- 
jă poate însemna mult pentru 
o tînără în plină maturizare, 
Marcela Moldc”in, calmă, echi
librată.

— Ce credeți despre viitorul 
scrimei in cadrul familiei spor
turilor cu priză mondială ?

—■ Scrima are un viitor asi
gurat : în primul rind prin fap
tul că această disciplină olim
pică este tot mai îndrăgită de 
tineret, cum am constatat pre
tutindeni 
care cei 
obligația

ai

pe

ele și 
țării-

Kuki,

pe glob. Un atu de 
ce slujesc scrima au 
să țină seama...

Tiberiu STAMA

MUȘCHETARIIzz
Lumea scrimei, gru

pată de mai bine de 
10 zile la „23 August'*,  
comentează prezența 
între cei peste 100 de 
concurenți de pe plan
șele Universiadei a 
nu mai puțin de 5 
perechi de „mușche- 
tari“-îrați, angajate 
în disputa pentru ti
tlurile de campioni.

Cel mal aproape de 
acest țel a fost unul 
din frații “ 
(Bulgaria) și

a 
în 
de 
Hristo a 
plutonul

Etropolski 
anume 
ajuns 
finala 
sabie.

Vasil, care 
pe locul 3 
individuală 
în timp ce 
încheiat 
fruntaș (8) la aceeași 
probă. Cel doi Etro
polski confirmă, prin 
urmare, la București, 
reușita lor de anul
tro iut, de la Olimpia
dă, cînd s-au aflat
printre Analiști..

" Pascale și 
Trlnquet 

turneul 
floretă 

și, res- 
rez uitat 

r.u o sa
nies po

Surorile 
Veronlque 
au încneiat 
individual de 
pe locurile li 
pectiv, 13, 
car», firește 
tlsface mai

Popa—Ion, 
de " ‘

Pascale, campioana 
olimpică a probei 

S-a a adeverit ast
fel anticipările sale 
rostite in etapa pre
gătirilor pentru Uni
versiadă: „La Bucu
rești va fi mult mai 
dificil decît la Mos
cova. .“.

Tot pe locul 8 s-a 
situat și unul 
f rații 
proba 
tele său, 
secondat 
întrecerea 
avînd o 
substanțială la 
ficarea 4-ulul 
noastre direct _
sferturile de finală și 
la obținerea titlului.

Dintre cel doi frați 
Bandach (Polonia), 
Leszek a trăit satis
facția de a ajunge In 
eliminările directe 
(12) a „celei mai dis
putate șl mal valo
roase participări, care 
a fost floreta !“, cum 

apreciatul ar- 
internațlonal 

Rousselet. 
Iul Leszek. 

bucuros

din 
în 

spadă. Fra- 
Mihai, l-a 
cu brio în 
pe echipe, 
contribuție 

câll- 
țării 

în

remarca 
bitru 
Patrick 
Fratele 
Adam este

Frații (medaliați) Ion și Mihai Popa
de faptul că un Ban
dach s-a abat „foar
te aproape <le cam
pionul olimpic și 
mondial al probei, 
Smirnov, de floretis- 
tul acțlunilor-surpri- 
ză, care este Petru 
Kukl sau de scrlme- 
rul derutant, care 
rămîne Frederlco 
Cervl...”

Mal modești (dar 
nu mai puțin ambiți
oși) frații Jean Paul 
și Jean Marie Banos

(Canada) au tatonat 
doar calea spre... 
înalta societate a 
scrimei, a probei de 
sabie în care sînt 
specializați. Am men
ționat ambițioși, pen
tru că ceea ce n-au 
reușit la București 
(doar locul 14), in
tenționează să reali
zeze, peste dai ani, 
la Edmonton în țara 
lor, locul viitoarei e- 
dițil a Universiadei...

T. ST.

Popa, I. Popa și Zidaru câte 2, 
respectiv Vaeggoe, Harmenberg 
și Barvestad.

Pe planșa alăturată s-a con
sumat în acest timp cea mai 
mare surpriză a probei, echipa 
Franței (Salesse 4 v, Lenglet 3, 
Meyer 1) întrecînd pe cea a 
U.R.S.S. (Hondogo 3, Mojaev 
și Dunaev cite 2), cu scorul de 
8—7. Așadar, în prima semifi
nală România — Franța, în 
cealaltă Elveția — Italia. Elve
țienii au ciștigat lejer (9—5), 
spadasinii noștri avînd, însă, de 
întîmpinat o foarte puternică 
rezistență din partea echipei 
„cocoșului galic", care a con
dus în prima parte a întîlnirii 
(4—1), egalitatea a fost resta
bilită la 6. formația noastră 
a luat conducerea cu 8—7. și în 
ultimul asalt. Szabo — Verbra- 
kel, era necesară o victorie, în
trucît la scorul de 8—8 se ca
lifica adversara noastră, pe 
baza tușaverajului superior. 
Francezul a condus cu 3—2, 
apoi Szabo cu 4—3, egalitate la 
4. și sa'a a răsuflat în sfirșit 
ușurată clnd Szabo a punctat 
victorios, echipa României în- 
vingînd Franța cu 9—7, prin 
punctele înscrise de Szabo și 
I. Popa cite 3, M. Popa 2, An- 
gelescu (care l-a înlocuit pe 
Zidaru) 1, pentru Franța punc
tînd Salesse 3, Lenglet și Me
yer cite 2.

>>'

Pentru locurile 3—4 : Franța 
— Italia 9—6.

Așadar, în finală, reprezenta
tivele României și Elveției.

Iată cum a evoluat scorul : 
după prima manșă 3—1 (Mihai 
Popa — Gabriel Nigon 5—1, 
Rudolf Szabo — Andrei Kuhn 
5—2, Ion Popa — Olivier Car
rard 5—1 și Octavian Zidaru — 
Alex Bezinger 4—5), după 
manșa a doua 5—3 (M. Popa — 
Kuhn 5—3, I. Popa — Nigon 
4—5, Szabo — Bezinger 5—1. 
Zidaru — Carrard 4—5), după 
manșa a treia 7—5 (I. Popa — 
Kuhn 1—5, M. Popa — Bezin
ger 5—4, Zidaru — Nigon 0—5, 
Szabo — Carrard 5—1), iar 
victoriile noastre din ultimele 
două asalturi (I. Popa — Be
zinger 5—3 și Angelescu, care 
l-a înlocuit pe Zidaru, învin
gător cu 5—3 în fata lui Kuhn) 
au stabilit scorul de 9—5 in 
favoarea echipei României care 
obține, astfel, titlul de cam
pioană mondială universitară. 
M. Popa și Szabo au fost cei 
mai eficace (3 v). talonati de 
I. Popa (2 v), Liviu Angelescu 
făcîndu-și și el datoria (1 v) 
cînd l-a înlocuit pe Zidaru. 
Pentru elvețieni au ciștigat Ni
gon 2 și Carrard, Bezinger și 
Kuhn cite 1.

Paul SLĂVESCU

ACEL FIR ENIGMATIC
ESENȚIAL, DE PE PLANȘĂ...

„In viață — afirmă G. Călinescu — gravitatea hilariantă 
și gravitatea sumbră stau laolaltă". Cu alte cuvinte, come
dia din viață trece ca fenomen artistic nu numai în come
die, atingînd și domeniul tragicului. Și pe această mare 
scenă a vieții și artei mișcării, care este sportul, in care 
tablourile se mișcă după o dinamică total imprevizibilă, 
competitorii purtind cînd masca bucuriei (învingătorului), 
cînd masca tristeții (învinsului), alternanța dramă-comedie 
îmbracă forme specifice, care scapă oricărui regizor oricil 
de versat ar fi, nu însă și spectatorului avizat, atras mereu 
tocmai de imprevizibilul întrecerii sportive, de suspansul 
unui moment neașteptat, de reacția — atît 
— a celor din arenă, aflați adeseori față în 
cu adversarul, ci și cu ei înșiși.

Conflictul — se spune în orice manual de 
nifestă o predilecție deosebită pentru genul dramatic, fi
ind caracteristic artei spectacolului, el sugciind o acțiune 
și rcacțiune, și poate fi psihologic, ideatic, simbolic, meta
foric etc. Atunci, ce scenarist șt regizor nevfizuți au imagi
nat și pus în scenă acel spectacol de neuitat al finalei echi
pelor de sabie care, prin dramatismul confruntării, prin 
momentele sale imprevizibile, prin reacțiile eroilor, mani
festate într-o gamă întinsă, între calmul imperturbabil al 
înțeleptului care privește în față, bărbătește, „destinul" ne
fast (o tușă discutabilă!) și exuberanța copilărească a bucu
riei (în fața reușitei), cu mimica nefericirii, invocind dra
ma, sau cea grotescă, demnă de comedia del'arte ? Pentru 
că acest spectacol, al unei confruntări sportive dintre cvar
tetele italian și sovietic, alcătuite din sportivi de inaltă cla
să, excelent pregătiți, purtată cu mijloacele sale specifice 
(și în scrimă, această „sală a nervilor", specificul nu e o 
vorbă goală), s-a născut spontan în fața publicului, prin- 
zîndu-l în mrejele sale tocmai prin caracterul său frust, 
ca intr-un film neorealist în care consumul nervos ajunge 
la formele sale paroxistice.

Sabia este singura armă din scrima modernă rămasă in 
afara conexiunii electricității. Pe planșă nu există firul e- 
lectric, dar in schimb — se pare — mai mult ca la cele
lalte^ arme se află, nevăzut, cum frumos spune un scriitor 
îndrăgostit de sport, Radu Cosașu, „acel fir vrăjit, gingaș, 
enigmatic, vital, esențial, invenție supremă a vieții pe pă- 
mînt, numit nervul, nervul sistemului nostru nervos de la 
care pornesc toate, de la mersul pe Lună la dansul prin 
ploaie... Fără forța acestui sistem nervos nu se poate face 
nici scrimă, nici rimă, nici, deci, poezie, nici o minunăție".

Or, în derularea finalei de sabie, în tensionarea unui 
«cor ajuns de la 8—5 (victorie iminentă pentru echipa so
vietică) la 8—7 (umbra înfrîngerii peste întreaga planșă, 
adică peste ambele echipe...) și apoi în ultimul asalt dintre 
Meglio și Kazkin (dans pe sîrmă, la înălțime, fără plasă 
dedesubt !), parafină o victorie obținută la tușaveraj (pu
tea fi un altfel de deznodămînt ?) a fost cite ceva din 
toate acestea. Pentru că celula intimă care naște sportul 
este celula intimă a spectacolului lumii.

de omenească! 
față nu numai

estetică — ma-

- p. sl. -



TOT „AURUL" COMPETIȚIEI DE TENIS 
CUCERIT DE REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

Cu un bilanț excepțional au 
încheiat reprezentanții tenisu
lui românesc participarea Ier 
la cea de a Xl-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare. Cu
cerind toate cele 5 titluri puse 
în ioc. ei au obținut un pro
centaj foarte aproape de limi
ta maximă (5 medalii de aur. 
una de argint și una de bronz). 
Ultimele trofee au purtat sem
nătura tînărului campion al ță
rii Florin Segărceanu, acum 
și campion mondial universi
tar, succes completat de pre
zența pe podium a coechipieru
lui său Andrei Dîrzu, medaliat 
cu bronz în aceeași probă de 
simplu masculin. Din nou două 
drapele tricolore au fost înăl
țate pe „centralul" de la Pro
gresul la festivitatea de pre
miere a laureațiloT probei de 
simplu, mareînd splendidul mo
ment al încununării sportivilor 
noștri.

Așteptată cu interes deose
bit de spectatorii care au popu
lat din nou, în număr mare, 
tribunele, ultima finală a opus 
pe cei care se arătaseră incon
testabil cei mai buni jucători 
ai turneului masculin : Florin 
Segărceanu (România) și Vădim 
Borisov (Uniunea Sovietică). 
Meciul a debutat sub semnul 
unei lupte acerbe. Primul ghem 
(care a durat 12 minute și a 
necesitat 18 schimburi de min
gi) i-ar fi putut prilejui lui 
Segărceanu un break chiar din 
start. Dar de 5 ori după ega
litate el n-a reușit să-și valo
rifice avantajul și pînă la ur
mă Borisov se salvează. Brea- 
kul se produce, totuși, la ghe
mul 3. cînd din nou. după 12 
schimburi Segărceanu ia con
ducerea. Păcat că dominarea 
sa a fost curmată imediat, căci 
Borisov restabilește egalitatea 
(2—2). Apoi fiecare jucător își 
cîștigă ghemul la serviciu pînă 
la 4—4. Din nou un moment 
important al meciului, cînd Se
gărceanu cîștigă al 9-lea ghem, 
contra serviciului, dar — ca un 
făcut ! — este iarăși egalat la 
următorul : 5—5. „Tie-breakul“ 
se profilează și el va trebui să

• Florin Segărceanu învinge pe
• Campionii probeter de

curme egalitatea, survenită și 
la 6—6. Oarecum surprinzător, 
Segărceanu nu a ținut ritmul 
decît la primele 4 servicii, du
pă care adversarul său s-a dis
tanțat fără dificultate.

Tot 6—6 avea Să, indice ta
bela de marcaj și la finele se
tului al doilea, după ce Segăr
ceanu păruse a se distanța la 
început, conducînd cu 2—0. a 
fost condus, la rîndul său, cu 
5—2, ca apoi să egaleze după 
dueluri care au încălzit tribu
nele. Trebuie spus, în paran
teză, că jucătorul român, chiar 
atunci cînd se afla în dificul
tate, s-a dovedit, ca de obicei, 
consecvent concepției sale de 
ioc. dovedind concentrare si 
putere de luptă demne de lau
dă. „Tie-breakul“ este de data 
aceasta decis în favoarea lui 
Segărceanu, care reface un han- - 
dicap ce urcase pînă la 3 punc
te. Iată, dealtfel, succesiune^ 
mingilor (Segărceanu a servit 
primul) : 0—1, 0—2, 0—3. 1—3,
2— 3, 2—4, 2—5, 3—5, 4—5. 4—6,
5—6. 6—6, 7—6 8—6.

Pornind de la scor egal în 
seturi, campionul român joacă 
cu mult mai multă dezinvoltu
ră. El ia conducerea cu 2—0 și
3— 1, este egalat, însă, la 3—3, 
pentru a o lua din nou începînd 
din ghemul următor, cîștigat 
contra serviciului. Ca în tot 
cursul partidei, schimburile 
lungi, întrerupte uneori de o- 
portune stopuri sau voleuri 
l-au avantajat pe Segărceanu 
si au măcinat rezistenta lui Bo
risov. Campionul nostru are 
din nou un finiș mai bun, dis- 
tanțîndu-se la două ghemuri, în 
acest al treilea set, care a du
rat aproape o oră !

Pauza nu a schimbat nimic 
din noua turnură a jocului, 
căci chiar de Ia începutul se
tului 4, care avea să fie și 
ultimul, Segărceanu își asigură 
un break, majorat de un al doi-

campionul european Vadim Borisov • Andrei Blrzu pe locul 3
consolare: americanii Cissie Donigan și Michael Leach
lea în al 5-lea ghem : 4—1. încă 
o scurtă revenire a lui Borisov, 
care reduce handicapul, făcînd
4—2 prin break, dar a fost ul
tima paradă a unui virtual în
vins. Reprezentantul nostru 
cîștigă încă două ghemuri în 
aplauzele entuziaste ale publicu
lui. pecetluind scorul final după 
3 ore si 55 de minute de joc : 
Florin Segărceanu — Vadim 
Borisov 6—7 („tie-break" 2—7), 
7—6 („tie-break" 8—6), 6—4,
6—2.

Pe podiumul de premiere a 
urcat, împreună cu Florin Se
gărceanu, dar cu două trepte 
mai jos, al doilea jucător ro
mân, Andrei Dîrzu : el a fost 
declarat medaliat cu bronz.

în mod sigur, unul dintre 
sportivii care ar fi meritat să 
avanseze mai mult pe tabloul 
de simplu bărbați (dar tragerea 
la sorți i-a adus în față, în pri
mul tur. pe favoritul nr. 1, in
dianul Nandan Bal), america
nul Michael Leach, a lăsat o 
bună impresie chiar și în tur
neul de consolare. El s-a 
sat pe primul loc,' finala 
ieri cîștigînd-o cu 6—1, 
6—4 (meciul a durat peste 
ore și jumătate) în fața 
vieticului Scrghei Leoniuk. La 
simplu feminin (consolare) în
vingătoare a fost Cissie Doni
gan (S.U.A.) cu 6—4, 7—6 a- 
supra compatrioatei sale Nina 
Voydat.

La capătul a 9 zile de în
treceri, un frumos turneu de 
tenis rămîne înscris pe fișele 
statisticienilor și în amintirea 
spectatorilor care l-au vizionat.*

FLORIN SEGĂRCEANU : 
„Am încheiat astăzi unul din
tre cele mai grele turnee la 
care am participat. Cînd spun 
aceasta mă gîndesc, in primul 
rînd, la partida din finala de 
simplu, cu sovieticul Vadim 
Borisov. Am simțit chiar de la 

da
de 

2—6. 
două 

so-

începutul meciului că lupta va 
fi fără menajamente, Borisov 
fiind hotărît să-și apere titlul. 
Mărturisesc insă că după ce 
am pierdut primul set, am 
avut doar cîteva clipe de des
cumpănire, deoarece după a- 
ceea mi-am spus că singura 
cale este să iau totul de la 
început. Jucînd numai cu gjn- 
dul că pot ciștiga, am găsit re
surse și, treptat, am pus stă- 
pînire pe joc. Acum, cînd am 
adăugat celor două medalii de 
aur și pe a treia, aceea de 
campion la simplu — titlu la 
care se ajunge cel mai greu — 
îmi dau seama cit de mult a 
trebuit să muncesc. Dar sînt pe 
deplin satisfăcut și hotărît, in 
același timp, să contribui și în 
viitor la îmbogățirea succese
lor tenisului românesc".

Rodu VOIA
Ion GAVRILESCU

DISCUTIND
Cu gazetarul moscovit Vladimir Sudakov, tri

misul special al ziarului „Sovietski Sport", stăm 
pe aceeași bancă la tenis. Și nu discutăm des
pre tenis. Voiam să aflăm impresiile generale 
ale oaspetelui nostru asupra Universiadei. Le 
aflăm:

— Fără a-ml fi teamă că spun banalități — 
zice Vladimir Sudakov — aș vrea să subliniez 
amploarea acestei competiții. Ne-am obișnuit cu 
formula _ de „mică Olimpiadă", dar este vorba 
de un simplu eufemism, fiindcă ceea ce vedem 
la București poate fi pe drept cuvînt numit 
o mare întrecere. Dovadă, valorile deosebite ce 
au fost reunite în aceste zile pe terenurile Uni
versiadei, performanțele înalte. Ca reporter 
sportiv, însă, nu mă pasionează numai rezul
tatele. Iată, de pildă, m-au impresionat îndeo
sebi oamenii întîlniți la București, tinerii și ti
nerele aflațl în luptă pe teren, dar șl cei care 
iau cu asalt tribunele frumoaselor baze sporti
ve din capitala țării dumnevoastră. Dacă m-ați 
întreba pe care dintre sportivii români îi sim
patizez cel mai mult, aș răspunde imediat: Car
men Bunaciu șl Nadia Comăneci. Pe prima am 
văzut-o întîmpinată de o droaie de copii la ie
șirea de la bazin și parcă pentru fiecare dintre

Campionul european Vadim Borisov (U.R.S. 
dutabil care n-a putut stăvili elanul tînărului 
rin Segărceanu

DESPRE „MICA OLIMPIv
eî a avut o insignă de dat 
un gest frumos, pentru o 
pe de altă parte, am reușit 
ceea ce este o performanță 
te mîndru de aceasta. Am 
sportive bucureștene. Ceea ce 
cel mai mult este faptul că 
este îmbrăcată într-o haină 
un adevărat parc sportiv. Așa 
toate stadioanele, acolo unde 
muniunea omului cu natura, 
ați vrea să cunoașteți părerea 
tivii noștri, membrii delegației 
versiadă. Pot spune că, în ge 
mit de evoluția lor. Mai puț 
a atleților și atletelor, care a 
dionul „23 August" un număi 
cu cel al americanilor, pe cai 
vins în 
de mai 
rare să 
J.M.U..

și
CE 

să- 
în 
vo

confruntare directă, la 
bine... Și doresc ca o 
se producă în 1983, la 
la Edmonton, unde de 

repetiție majoră înaintea viito 
vară. La București a fost, făr 
(Rd. V.).

APLAUZE Șl PENTRU MEDALIA DE ARGINT A ȘTAFETEI ROMÂNE 
(4x100 m mixt) ÎN FINALUL UNUI „CONCURS DE VIS“

• Jill Sterkel (S.U.A.) la a 5-a medalie de aur ® Daniel Machek -
prima victorie (400 m liber)
S-a încheiat ieri, la piscina 

„23 August", un festival pe 
care nu-1 vom uita multă vre
me. Doi foști campioni ai 
României. Alexandru Schmall- 
zer si Ion Miclăuș. au chemat 
— cu obișnuitul „take your 
marks" — pentru ultima oară 
pe competitorii la Universiada 
’81 să-și ia pozițiile de start, 
iar Sanda Iordan și Ligia Da
niel ne-au anunțat, în mijlocul 
unui entuziasm greu de descris, 
ultimele — dintr-un lung șir — 
recorduri mondiale universitare, 
performanțe care au conferit 
„maratonului" la care am asis
tat limp de 8 zile titlul de cel 
mai reușit concurs de înot din 
istoria acestei competiții mon
diale.

în cele 16 reuniuni, nume
roșii spectatori au putut admi
ra măiestria, forța, eleganța u- 
nor campioni olimpici și mon
diali, recordmani ai lumii și ai 
Europei, care nu s-au menajat 
pentru a obține rezultate cit 
mai valoroase. Mai bine pregă
tiți, înotătorii sovietici au iz- 
bîndit în 9 din cele 15 finale, 
intrecînd — pentru prima oară 
într-o competiție de mare am
ploare — pe sportivii din 
S.U.A. în schimb, nord-ameri- 
cancele și-au tăiat partea leu
lui în concursul rezervat lor, 
obtinînd 10 victorii (din 14).

Spre marea satisfacție, a ce
lor Drezenți în jurul bazinului 
și a tuturor iubitorilor acestui 
sport, două medalii de aur au 
îmbogățit panoplia natației 
românești. Minunata noastră 
campioană Carmen Bunaciu s-a 
dovedit imbatabilă — ca și 
în urmă cu doi ani. la Ciudad 
de Mexico, — în probele de 100 
m și 200 m spate, realizînd in 
cursele respective și cele 
mai bune performanțe (după 
tabela de punctaj a F.I.N.A.) 
din întreaga competiție. Dealt
fel, întregul bilanț al îno
tătoarelor românce constituie 
un real succes, cele două me
dalii de aur (Carmen Bunaciu 
la 100 m și 200 m spate), două 
de argint (Irinel Pănulescu la

pentru sportivii cehoslovaci
400 m mixt și ștafeta de 
4 X 100 m mixt si una de 
bronz (Carmen Bunaciu la 100 
m fluture) consemnînd cea 
mai bună comportare a sporti
velor noastre într-o competiție 
de amploare mondială.

Finala crauliștilor pe distanța 
de 400 m nu a avut practic un 
istoric decît in prima jumătate 
a desfășurării sale. După cea 
de a 5-a întoarcere, Daniel 
Machek a sprintat sec, „rupîn- 
du-se“ de brazilianul Madruga 
și sovieticul Kalașnikov. El a 
mărit tot timpul ritmul, sosind 
primul în 3:58,08.

întrecerea finală a fetelor 
ne-a oferit in schimb o dispută

Patru fete de „argint" : Irinel Făn.;r. „ riana Paraschiv,
Brigitte Prass și Carmen Bunaciu

învingător la 400 m liberDaniel Machek (Cehoslovacia) 

neașteptat de echilibrată, între 
fosta recordmană a lumii. Kim 
Linehan (S.U.A.). și tînăra 
craulistă sovietică Irina La- 
riceva Aceasta din urmă 
„s-a ținut scai" de marea fa

vorită a probei, nelăsînd-o să 
răsufle nici un moment. Line
han a întors de fiecare dată 
prima, dar ne ultima lungime 
adversara sa a fost pe punctul 
de a o ajunge. Cu un efort 
suprem, nord-americana a izbu
tit pînă la urmă să păstreze un 
infim avantaj, cîștigînd (4:15,26) 
cu un avans de numai 24 de 
sutimi de secundă.

Finala ștafetelor mixte mas
culine ne-a oferit un adevărat 
regal, sportivii din S.U.A. do
rind cu orice preț să învingă 
și să mai atenuez': amărăciu- 
mea unei înfrîngeri nete în 
meciul lor direct cu înotătorii 
din U.R.S.S. în primul schimb, 
Zaboîotnov 58,16 — Wilson
59,11. Apoi, americanii au mizat

★
Rezultate tehnice — eliminato

rii. 400 m liber (f) — seria I :
1. Sherri Hanna (S.U.A.) 4:31,20 ;
2. Renata Janik (Pol.) 4:33,79 ; 3.
Leslie Brafield (Canada) 4:39,17 : 
seria a II-a : 1. Kim Linehan
(S.U.A.) 4:27,74 : 2. Irina Larice- 
va (U.R.S.S.) 4:31,83 ; 3. Vero-
nique Stephan (Franța) 4:33,63 ;
4. Kelly Neuber (Canada) 4:37,54;
5. Carmen Mihăilă (România)
4:37,75 ; 400 m liber (b) — seria 
I : 1. Janies Lee (S.U.A.) 4:06,05 ; 
2. Eugene. Gyorfly (Canada) 
4:06,64 ; 3. Ron McKeon (Austra
lia) 4:06,70 ; seria a II-a : 1. Ser- 
ghel Kalașnikov (U.R.S.S.) 4:00,55; 
2. Djan Madruga (Brazilia) 
4:03.78 : 3. Graeme Brewer (Aus
tralia) 4:06,83 ; seria a ni-a : 1.
Daniel Machek (Cehoslovacia) 
4:04,37 ; 2. Marcelo Juca (Brazi
lia) 4 ’06,13 . 3. Iuri Logvin
(U.R.S.S.) 4:06,86 ; 4 x 100 m mixt 
(b) — seria I : 1. U.R.S.S. 3:54.81; 
2. Canada 4:05,78 : 3.- Polonia
4:07,61 ; seria a H-a : 1. R. P.

Cele mai bune performanțe ale
FEMININ

1. Carmen Bunaciu (România)
2. Carmen Bunaciu (România)
3. Mayumy Yokoyama (S.U.A.)
4. Kim Linehan (S.U.A.)
5. Lina Kaciusite (U.R.S.S.)
6. Jill Sterkel (S.U.A.)
7. Kim Linehan (S.U.A.)
8. Jill Stericel (S.U.A.)

MASCULIN
1—2. Andy Schmidt (S.U.A.)

Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 
3. Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 

4-7. Bill Paulus (S.U.A.)
Bob Placak (S.U.A.)
Aleksandr Caev (U.R.S.S.) 
Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 

8. Nick Nevid (S.U.A.)

2:13.21-200 m sp
62,31-100 m sp< 

4:55,45—400 m mi: 
8:37,50-800 m lib 
2:35,85-200 m bre

57,17-100 m lib 
4:15,26-400 m lib

61,91-100 m fiu

1:52,62-200 m lib< 
4:25,53—400 m mi) 
2:06,34—200 m mi>
55,412-100 m flut
55,412-100 m fluti 

15-^ * *25-1500  m libe 
2:01,86-200 m fluti 

64,33-100 m bra:

mult pe Nevid pentru a reface 
handicapul, dar acesta a mai 
pierdut o secundă în fața lui 
Miskarov. la bras. Tn ultimele 
două schimburi, Placak, dar 
mai ales Kirchner (50,36 — 100 
m liber) au tăcut tot ce le-a 
stat în putință, insă cvartetul 
sovietic, cu Kiselev și Krasiuk, 
a rezistat, ciștigînd în 3:48,75. 
Evoluția ștafetei române s-a 
încheiat cu două noi recorduri : 
4:04,09 în serii și 4:03,15 — lo
cul 7, în finală.

In fine, ultima probă a com
petiției. ștafeta mixtă a fetelor, 
a produs o vie satisfacție în 
tribune. Sportivele s-au depăj 
șit pur și simplu in această 
cursă si las \imătatea întrece
rii, datorită lui Carmen Buna- 
ciu (62,31 — 100 m spate) și 
Brigitte Prass (1:13,75 — 100 m

★
Chineză 3:58,81 ; 2. Brazilia
4:00,83 ; 3. Japonia 4:01,75 ; 4.
România (M. Mandache, L. Șop- 
tereanu, H. Lucaciu, Șt. Mitu) 
4:04,09 — record ; 5. S.U.A.
4:04,23 ;

Finale — 400 m liber (f) : 1.
KIM LINEHAN (S.U.A.) 4:15,26
R.M.U. 2. Irina Lariceva (U.R.S.S.) 
4:15,50 ; 3. Sherri Hanna (S.U.A.) 
4:21,01 : 4. Renata Janik (Polo
nia) 4:31,46 : 5. Leslie Brafield 
(Canada) 4:34,07; 6. Carmen Mi
hăilă (România) 4:37,94 ; 7. Kelly 
Neuber (Canada) 4:39,98 ; 8. Xu 
Yan (R. P. Chineză) 4:40,79 ;

400 m liber (b) : 1. DANIEL
MACHEK (Cehoslovacia) 3:58,08 
R.M.U. : 2. Djan Madruga (Bra
zilia) 3:58,54 ; 3. Serghei Kalaș
nikov (U.R.S.S.) 4:00,95 ; 4. Grae
me Brewer (Australia) 4:04,03 : 5. 
James Lee (S.U.A.) 4:04,95 : 6.
Ron McKeon (Australia) 4:05,85 ; 
7. Eugene Gyorffy (Canada) 
4:08,71 ; 8. Marcelo Juca (Brazi-

bras), evari 
vea 4 metri 
al S.U.A. și 
tea echipei : 
ta oare la « 
zație a cone 
riana Parase 
fluture) nu 
Jill Sterkel 
de aur la £ 
mericancele 
re, pe cai 
(58,63) a pc 
Irinel Panul 
cum, modali 
toria netă 
Uniunii Sot 
un corolar 
Iuții pe ca 
mânce. au a

(

★
lia) 4:08,88 ;
1. U.R.S.S.
A. MISKAR< 
KRASIUK)
S.U.A. (D. 1 
Placak, K.
Brazilia (R 
valho, M. M 
3:55,10 : 4. .

R. P. Chine: 
da 3:59,79 ; 7 
dachc 61,11, 
H. Lucaciu 5 
4:03,15 — re 
4:07,29 : 4 x
S. U.A. (K. ( 
TERS, J. STÎ 
4:18,84 R.M.T 
Bunac:u 62,3 
1:13,75, M.
Pănulescu
U.R.S.S. (I.
O. Klevaki
4:25,96 : 4. F 
nada 4:33,25
7. M. Britan



REZULTATE

FINAL CU FLORIN SI MeGEE

al

se 
doi

ca
să

la coș, 
au fost 
tactice, 
„gigan-

In luptă sub panou, Florentin Ermurache 
izbutește să înscrie. Fază din meciul Româ

nia — Iugoslavia

21, Ka-
16, Io- 
9, Po- 
Korolev

0 SPLENDIDA FINALA LA BASCHET MASCULIN
S.U.A. - U.R.S.S. 93-87

întrecuta de reprezentativa
Cu meciurile desfășurate 

ieri, la Palatul sporturilor și 
culturii, într-o atmosferă speci
fică marilor întreceri interna
ționale, s-a încheiat cea mai 
importantă competiție mon
dială de baschet a anului, care 
a reunit reprezentative ale ță
rilor în care acest joc sportiv 
este practicat la cel mai înalt 
nivel. In finala echipelor mas
culine, medalia de aur a reve
nit, la capătul unei partide e- 
lectrizante, selecționatei stu
dențești a S.U.A. care a rămas, 
astfel, în posesia titlului cuce
rit, cu doi ani în urmă, la Ciu
dat de Mexico. Medalia de ar
gint a revenit formației 
U.R.S.S., iar cea de bronz echi
pei Iugoslaviei. într-o compa
nie cum nu se poate mai se
lectă-- reprezentativa Româ
niei t'is-a clasat pe locul 4, cea 
mai bună performanță din is
toria baschetului masculin din 
România. Amintind că, marți 
seara, selecționata feminină a 
obținut și ea performanța op
timă de pină acum — medalia 
de bronz (pe primele două 
locuri : U.R.S.S. și S.U.A.), pu
tem aprecia că prilejul afirmă
rii oferit de Jocurile Mondiale 
Universitare a fost folosit din 
plin de reprezentativele Româ
niei. Dorim ca aceste frumoase 
performanțe să fie de bun au
gur și să constituie un puter
nic imbold în activitatea de a- 
cum înainte a baschetului din 
țara noastră.
S.U.A. — U.R.S.S. 93—87

(15—41). Excepțional specta-

Iugoslaviei, echipa României a ocupat un onorant loc 4
col sportiv, o autentică propa
gandă pentru baschet au rea
lizat aceste două reprezentati
ve care s-au întrecut în a etala 
tot ce are mai frumos jocul 
cu mingea la coș. Tehnica 
dusă pînă la virtuozitate, pre
cizia (uneori de-a dreptul ui
mitoare) in aruncările 
ingeniozitatea cu care 
rezolvate problemele 
energica dispută a 
ților“ (și mai micilor lor echi
pieri) sub panouri și, nu în 
ultimul rînd, captivanta evo
luție a scorului au ținut cu 
respirația tăiată publicul care 
a umplut pînă la refuz Palatul 
sporturilor și culturii. Multă 
vreme scorul s-a menținut egal 
sau îa diferențe foarte mici 
(22—22 în min. 13, 28—28 în 
min. 15), dar — cînd se credea 
că se va „merge" așa pină la 
sfîrșit — echipa S.U.A. a recurs' 
la o apărare presing care poa
te constitui un model în ma
terie. Datorită „zonei-presing“, 
baschetbaliștii americani s-au 
desprins la 43—34 în min. 19, 
dar numai pentru puțină vre
me, deoarece sportivii sovietici, 
avînd în Kapustin, Deriughin, 
Iovaisa șl Tkaceuko cei mai 
buni jucători, au reușit să re
facă handicapul și chiar să 
conducă cu 69—63 în min. 30. 
Din nou presingul formației 
nord-americane și-a spus cu- 
vîntul și s-a ajuns la 82—74 
pentru S.U.A., aportul lui 
McGee (excepțional jucător !), 
Bagley, Boyle, Carter și Pino- 
ne fiind determinant. Totuși, 
formația U.R.S.S. a mai avut

Mare dilemă: unde să te fi dus tn aceas
tă ultimă zi a Universiadei, cînd „toți 
caii" atacau la cravașă linia de sosire ?

Cum să renunți la volei, cînd ai avansat, 
subiectiv și sentimental, ideea că „trupa 
lui Sottr" e cea mal bună echipă româ
nească a acestor Jocuri 1

Cum să renunți la Segărceanu, cînd ești 
convins că o victorie asupra lui Borisov 
e mat importantă decît tot ce a făcut Flo
rin ptnă acum, inclusiv Koch și circuitul 
italian t

Și cum să renunți la derby-ul de la „Po
livalentă", match au sommet, cum ar spu
ne Vigneron după ce l-a pierdut pe ■’ 
său. pe stadionul „23 August" ?

Pină la urmă, bucureștenli au ales 
lea compromisului TV-aer liber, ca 
piardă cit mai puțin. Dar reporterul ?

Reporterul a renunțat la volei, tn urma 
unei crize de orgoliu care refuza să crea
dă că „generația spontanee" ar putea să 
piardă meciul cu Cuba, N-a putut renunța, 
insă, la Florin Segărceanu, pentru că acolo 
se juca mal mult (chiar) decît o finală de 
campionat mondial universitar; acolo 
juca, intr-un fel, planul pe cel puțin 
ani al lui Florin Segărceanu.

Ce a fost pe „Progresul" e greu de 
vestit. Din fericire, spectatorii au, 
cind în cînd, cite un 
poată înfrunta un meci 
senzația, “ 
obligați,

Nu e greu de presupus că plecarea la 
baschet, după cele două tie-breakuri, a fost 
nu atît din convingerea că Florin are deschis 
drumul sprr victorie, cit din hotărirea de a 
nu supune la un efort de-a dreptul Inuman 
inima devenită... cord
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„Romergan", ca să 
„la vtrf". Am avut 

timp de două seturi, că stntem 
cu toții, să umblăm pe strmă.

capacitatea să re
vină pină la 86— 
85 (pentru S.U.A.) 
de unde, pe fondul 
aceleiași neiertă
toare apărări pre
sing, reprezenta
tiva S.U.A. a rea
lizat punctele ne
cesare victoriei, 
muncită și merita
tă, la capătul unei 
întreceri 
pe tot 
pentru 
baschet 
de 
mari 
înscris : McGee 33, 
Carter 15. Bagley 
14, Lcwe 11, Boyle 
6, Hinson 7, Pino- 
ne 5, Roberts 2 
pentru învingători,

aplaudată 
parcursul 

minunatul 
practicat 

aceste două 
echipe. Au

respectiv Deriughin 
pustin 14, Tkacenko 
vaisa 9, Belostenii 
pov 6, Endcn 6, 
2, Sercvcria 2. Arbitrii H. To-
puzoglu (Turcia) și M. Aldea 
(România) au contribuit la 
buna desfășurare a partidei.

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
91—82 (48—46). De la început 
dorim să menționăm că selec
ționata țării noastre a făcut un 
joc egrajos în fața reprezen
tanților Iugoslaviei, tară ai că
rei baschetbaliști dețin titlurile 
de campioni olimpici și ai lu
mii. Este drept, aici, la Bucu
rești, oaspeții au venit cu un 
lot din care au lipsit vedetele, 
dar care are, totuși, o valoare 
ridicată, măcar prin prisma fap
tului că jucătorii respectivi for
mează nucleul echipei pentru 
J.O. din 1984. Să revenim, însă, 
la întîlnirea de ieri, în care for
mația română, printr-o apărare 
combativă și atentă, a încer
cat (și majoritatea timpului a 
izbutit), să-i împiedice pe mai 
înalții lor parteneri de între
cere să-și facă jocul. în atac 
s-a insistat asupra acțiunilor or
ganizate, fără a fi omise, însă, 
contraatacurile, atunci cînd a 
fost cazul. Totuși, scorul a e- 
voluat în favoarea oaspeților, 
dar la diferențe mici care au 
devenit „minuscule" atunci 
cînd în „5“-ul din teren a fost 
introdus și al doilea jucător 
înalt (V. Ion), alături de Opși- 
taru. 53—52 (pentru Iugosla
via) în min, 24, 53—55 și 62—60 
în min. 31, după care, însă, 
liminarea lui 
mai tîrziu, a 
zut simțitor 
pei noastre. _____
goslavi au dominat lupta 
panouri cu tot nîai multă 
toritate, desprinzîndu-se 
siv în finalul meciului 
deși nu a avut virtuți 
deosebite, a plăcut datorită 
nergiei cu care au luptat 
cătorii ambelor formații și, 
multă vreme, evoluției strinse a 
scorului. Au înscris : Benacek 
26, Brodnici 13, Vucevici 10, 
Vukurevici 9, Audija 12, Po- 
povicî 6, Poljak 4, Savovici 4, 
Sunara 6, Petroviei 1 pentru 
învingători, respectiv Ermurache 
23, Opșitaru 17, V. Ion 12, Ni- 
culescu 9, Cernat 8, Fluturaș 6, 
Gh. Dumitru 3, Căpușan 2, U- 
glai 2. Au arbitrat bine G. 
Oberle (S.U.A.) și J. Weilland 
(Canada).

CANADA — CUBA 84—65 
(40—32). Un meci ce se anun-
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Opșitaru și, puțin 
lui Cernat a scă- 
potențialul echi- 
Baschetbaliștii iu- 

sub 
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care, 

tehnice 
e- 

ju-

lui Howard Carter, căruia 
din finala S.U.A.

Spectaculoasă aruncare la coș a 
opune Nikolai Deriughin. Fază

i se
U.R.S.S.

ța echilibrat prin calitățile fi
zice deosebite ale cubanezilor, 
precum și prin virtuțile tehnice 
manifestate de canadieni a fost 
dominat și cîștigat clar de e- 
chipa Canadei care a manifes
tat, în această partidă, o su
perioritate evidentă, iar jucăto
rul de culoare S. Granger (nr. 
5) a delectat spectatorii prin 
evoluția lui de excepție. Cuba
nezii, deși au luptat mult, ni 
s-au părut obosiți și din aceas
tă cauză randamentul lor nu a 
fost cel scontat. Au 
Kelsey 22, Triano 
16, Wewington li. 
Wither 6 pentru 
respectiv Pasavel 22, Salomen 
15, Cumba 12, Rojas 4, San- 
tiesteban 4, Spencer 4, Rami
rez 2, Rodriguez 2. Au arbi
trat bine B. Duranti (Italia) și 
S. Oblak (Iugoslavia).

marcat:
21. Granger 

Hunger 8, 
învingători,

MEXIC — BRAZILIA 81—81 
(33—36, 70—70), Au marcat : 
Holguin 29, Meza 19, Bernal 12, 
Garcia 6, Valadez 6. Macias 
5, Guillen 2, Dennis 2, Alcala 
2, Villegas 1 pentru învingă
tori, respectiv Israel 17, Gus
tavo 15, Guy 11, Andre 12, 
R. Guimaraes 10, Malvezi 6, 
Marin 6. Manoel 2. B. Guima
raes 2. Au arbitrat bine M. Da
vidov (U.R.S.S.) șl A. Baleste- 
ros (Spania).

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IOVAN

*
S.U.A. — U.R.S.S. 93—37 (45—41), Iugoslavia — România 91—82 (48—46), 

Canada — Cuba 84—65 (40—32), Mexic — Brazilia 84—81 (33—36, 70—70), Finlanda — Coreea de 
Sud 96—93 (30—38), R.P. Chineză — Turcia 77—101 (34—46), Anglia — Polonia 69—97 (30—48), 
Japonia — Coasta de Fildeș 52—81 (19—36), Olanda — Grecia 76—58 (30—37), Egipt — Belgia 
67—59 (34—30), Congo — Liban 95—85 (47—42), Nigeria — Senegal 76—79 (31—41), Sudan — 
Iordania 60—73 (31—29).

Clasament final: 1. S.U.A., 2. U.R.S.S., 3. Iugoslavia, 4. România, 5. Canada, 6. Cuba, 
7. Mexic, 8. Brazilia, 9. Finlanda, 10. Coreea de Sud, 11. Turcia, 12. R.P. Chineză, 13. Po
lonia, 14. Anglia, 15. Coasta de Fildeș, 16. Japonia, 17. Olanda, 18. Grecia, 19. Egipt, 20. 
Belgia, 21. Congo, 22. Liban, 23. Somalia, 24. Senegal, 25. Nigeria, 26. Irak, 27. Libia, 28. Ior
dania, 29. Sudan.

Clasamentul final al întrecerii feminine: 1. țl.R.S.S., 2. S.U.A., 3. România, 4. R.P. 
Chineză, 5. Ungaria, 6. Canada, 7. Cehoslovacia, 8. Iugoslavia, 9. Cuba, 10. Polonia, 11. Franța, 
12. Finlanda, 13. Bulgaria, 14. Mexic, 15. Spania, 16. Senegal, 17. Egipt.

j _

In două vorbe, Florin a trecut un mare 
examen. Ne-am îngăduit să spunem „după 
Emmrlch" că breakul de la 5—6 a fost un 
obstacol trecut cu brio. Astăzi, Florin poa
te să fie convins că amintirea momentelor 
grele din această finală cu Borisov 11 va 
putea ajuta în marile încercări pe care, 
sintem siguri, le va avea de înfruntat în 
tenisul mare, in acest sport al tuturor po
sibilităților și iluziilor.

Florin a avut ieri puterea de a reveni de 
la 2—5 in setul doi. A avut forța de a face 
break la zero in situația de 4—5. De a res
pinge ideea că e condus cu 30—0 la 5—5, 
De a refuza să creadă că e condus cu 
5—2 (!), în al doilea tie-break. Și de a 
ciștiga un meci mare, tn compania unui 
adversar care n-a iertat nimic, care s-a 
agățat „de tot", aureolat fiind și de o vic
torie asupra l.ul Noah la Paris, in Cupa 
Davis...

tnceptnd de ieri, Florin ar trebui să-și 
spună că a venit momentul să se pună ca
păt discuțiilor care se mai poartă în le
gătură cu perspectivele lui, perspective 
care slnt evaluate, din păcate sau din fe
ricire, pornind de la etalonul Năstase, că
ruia nu știm clți tineri de 20 de ani l-ar 
putea rezista astăzi tn lumea tenisului mon
dial.

Cu aceste 
Polivalentă

Atmosferă 
„Tricolorii" 
europene tn 
ctodată sub . . .
Simmenthalurll >r și a Juventudurllor 
tot felul, dominate de plvoțil americani 
niți să studieze arheologia sau greaca 
che tn universitățile cu săli sportive

ginduri rostite, să intrăm la

latină mle-n sută. Sala arde, 
încearcă să se opună ierarhiei 
care iugoslavii nu coboară ni- 
locul doi, in pofida apariției 

de 
ve- 
ve- 
de

12 000 de locuri, 4Si reușesc să se apropie 
uneori, dar excesul de improvizație se lo
vește de liniile severe ale stîlpllor adverși.

Și a venit derby-ul S.U.A. — U.R.S.S. 
Adică ceea ce pentru toată lumea urma 
să fie cel mai bun meci de baschet găz
duit în țara noastră.

Și a fost. A fost o ciocnire tntre cas
cadele de fantezie ale „piticilor" de aba
nos din echipa americană și eșafodajul ri
guros al unei echipe proiectate pe htrtie 
de calc. A fost un meci în care baschetul 
a stat o clipă în cumpănă, gtndindu-se dacă 
nu cumva a exagerat miztnd pe giganții 
care ișl trag cu o anume greutate pantofii 
nr. 56 pe parchetul pe care „piticii" de 
numai 1,80 fac piruete la tot pasul.

In meciul de aseară au jucat și au fost 
aplaudați baschetballștil normali, adică cei 
care, asemenea unui Bob Cousy sau Ml- 
nașvili, predecesorii celor de astăzi, au ofe
rit capitalei noastre, cu ani in urmă, ade
vărate show-uri, care aveau să facă din 
baschet unul din sporturile cele mal spec
taculoase. Aseară, un John Bagley (1,83), 
un Kapustin (1,87), un Sld Lome (1,83) sau 
un Șereverla (1,88) au cîștigat net „meciul 
lor" cu uriașii Tkacenko sau Roberts, ca 
niște gazele strecurindu-se pe sub picioa
rele elefanților.

De ce au cîștigat americanii ? Poate pen
tru că au avut in Kevin McGee (2,03) un 
jucător „la etaj" mai sprinten decît toți 
coechipierii și adversarii săi de la parter.

Cind se va decide baschetul să fie mereu 
un sport de mare frumusețe ? După partida 
de aseară nu mai e nevoie de alte argu
mente...

loan CHIRILA

TOM DAVIS, antrenorul 
baschetbaliștilor din S.U.A.

UN TURNEU
ECHILIBRAT

Șl COMPETITIV
Pe antrenorul selecționatei 

de baschet masculin a S.U;A. 
l-am abordat, pentru a ne răs
punde Ia citeva întrebări, cu 
doar citeva minute înaintea În
ceperii finalei dintre echipa sa 
și cea a U.R.S.S. Deși momen
tul nu părea dintre cele mai 
potrivite. Tom Davis ne-a 
spus :

— Am emoții prea mari in 
aceste clipe, dar poate discuția 
cu dv. mă va liniști și voi con
duce mai bine echipa. Deci 
vă ascult.

— Vorbiți-ne pentru 
despre activitatea ce o 
șurați.

— M-am născut in 
Wisconsin, unde am 
meseria de antrenor. Am făcut 
„ucenicie" la Universitatea din 
Maryland, unde am fost antre
nor secund timp de 5 ani. De 
aproape 10 ani antrenez echipa 
Universității din Boston, care 
este printre cele mai bune la 
noi.

— Ce ne puteți spune despre 
formația cu care sinteți prezent 
la București ?

— Lotul l-am selecționat din
tre jucătorii mai multor cole
gii din 
jucătorii 
asa că _  __ _____ —
crat decît pentru omogenizare. 
Să nu vă mire dacă., la termi
narea studiilor, Kevin McGee 
(nr. 11), Howard Carter (6), 
John Pinone (12), Fred Roberts 
(13) vor ajunge in echipe renu
mite ale țării mele și mari ve
dete internaționale.

— Ce impresie v-a lăsat 
turneul de la București ?

— Dintre cele mai bune. 
Turneul a fost foarte echilibrat 
și competitiv. Baschetul din în
treaga lume a început să de
vină din ce in ce mai bun. 
Iată prezente, in capitala tării 
dv.. echipe dintre cele mai pu
ternice : S.U.A.. Uniunea So
vietică. Iugoslavia, Brazilia, Ca
nada. Cuba, care pot aspira Ia 
laurii oricărei competiții de an
vergură. Și trebuie să remarc 
prestația echipei României care, 
deși fără jucători cu gabarit, 
fără care baschetul nu mai 
poate fi conceput, mi-a lăsat o 
frumoasă impresie.

— Dar despre 
în general, despre București și 
România 7

— Universiada este prinlre 
competițiile cele mai mari din 
lume Capitala dv. m-a im
presionat prin verdeața multă, 
prin felele extrem de frumoase 
și prin ospitalitatea deosebită a 
tuturor bucureștenilor și orga
nizatorilor Jocurilor.

înccput 
desfă-
stalul 

învățat

S.U.A. Am aleS 
cei mai cunoscut!, 

nu am avut de lu-

Universiadă

Fotografiile din acest numărau 
fost realizate de :
Dragos NEAGU, Ion MIHAI- 
CĂ, Vasile BAGEAC



Intr-o finală de mare tensiune, de înaltă virtuozitate

VOltlBUIȘIIi ROMÂNI 
AU CUCERIT MEDALIILE DE AUR!

• Reprezentativa feminină a R. P. Chineze - campioană mondială 
universitară • Echipa feminină a țării noastre - locul 4

Atmosferă de zile mari în 
sala Floreasca, la finalele turne
elor de volei din cadrul celei 
de-a xi-a ediții a Universiadei. 
Atmosferă cum nu a mai cunos
cut, la volei, de mult bătrma 
sală bucureșteană, luată pur si 
simplu cu asalt de un foarte nu
meros public. Iar finalistele, în 
primul rînd, au onorat cu spec
tacole de calitate atît asistenta 
cit și marea competiție studen; 
tească. în plus. voleibaliștii 
români ne-au oferit deplina sa
tisfacție, maxima performanță — 
cucerirea medaliilor de aur !

La ora meciului-vcdetă al re
uniunii, România — Cuba, sala 
era arhiplină, iar la primul flu
ier al arbitrului francez Jean- 
FranțOis Marthy (secondat de 
belgianul Paul Machon) devenise 
un adevărat vulcan. Si avea sa 
rămînă în permanentă erupție 
timp de două ore și jumătate, 
publicul intrînd apoi în te
renul de joc pentru a îmbrăți
șa șl felicita pe cei 12 purtători 
ai culorilor noastre, pe . antreno
rul emerit Nicolae Sotir și se
cundul său Stelian Tudor, pe me
dicul Petre Bendiu, pe toți cei 
care — prin lăudabile și .fru
moase strădanii — au contribuit 
la realizarea unei performanțe 
valoroase a voleiului și^ sportului 
românesc. Pentru că băieții noș^ 
tri au avut de înfruntat aseara 
o echipă mare, care a luptat la 
rîndul său cu abnegație și ambi
ție, cu mijloace atletice și teh- 
nico-tactice remarcabile pentru 
a urca pe prima treaptă a po
diumului. A fost această finală 
o întîlnire de ridicată valoare 
tehnică și spectaculară, de înaltă 
ținută și de mare tensiune, spec
taculoasă în majoritatea fazelor 
care au compus-o, dar și în e- 
voluția scorului. A fost o lupta 
îndîrjită de la un capăt la celă
lalt al partidei : pentru fiecare 
minge, pentru fiecare punct, pen
tru fiecare set. O luptă care a 
pornit chiar de la execuția ser
viciului. acesta purtînd de am
bele părți amprenta tentativei de 
a se transforma direct în punct, 
servicii cu grad mare de difi
cultate, puternice sau viclene, di
rijate în scop tactic, ba chiar 
forțate, urmărind ceea ce în te
nis se cheamă „as", dar — de
sigur — și cu un grad mare de 
risc. (De aceea, s-au realizat 
destule puncte directe, dar s-au 
înregistrat și destule -neatingeri 
ale tintei)... Dar mai ales a fost 
o luptă gigantică la fileu între 
„tunari" de mare clasă, o luptă 
a nervilor. A lije

Cei care au punctat în sultă, 
primii, au fost voleibaliștii ro
mâni, însă, după momentele de 
tatonare (5—1), cubanezii reechi
librează situația prin blocaje im- 
penetrablie, recuperări și atacuri 
puternice. încheind victorioși, în 
forță, primul set (9—15). Bloca
jul echipei române, îndeobște re
dutabil, nu-și găsea cadența fi
rească, iar preluarea se vădea 
vulnerabilă ceea- ce făcea ca par
tida să se mențină în general e- 
chilibrată, spre finalul setului al 
doilea cubanezii detașîndu-se din, 
nou la trei puncte (12—9). O se
rie de servicii excelente ale lui 
Căta Chițiga aduc mai întîi 
două puncte directe și în conti
nuare dereglarea acțiunilor ofen
sive adverse, românii mareînd un 
final debordant : 15—13. în setul 
al treilea blocajul dă semne mai 
concludente de revenire, echipa 
României se detașează (10—6, 
11—7), dar nici replica parteneri
lor de joc nu întîrzie, ei refâcînd 
handicapul tot prin apărarea la 
fileu care decide și soarta setu
lui (12—15). De la 2—1 pentru cu
banezi și 3—0 în setul al patru
lea, echipa noastră — în care 
fuseseră inspirat introduși și a- 
climatizați Petre Ionescu și Sorin 
Macavei — joacă din ce în ce 
mai sigur și, de la mijlocul setu
lui, se lansează irezistibil (15—7). 
După pauză, în setul decisiv, din 
nou emoții : 2—5. Și din nou 
Stoian (care a depus un enorm 
efort pe tot parcursul jocului si 
în toate compartimentele), Ma
cavei (a_ cărui contribuție la re
dresare a fost cu totul remarca
bilă), Căta-Chițiga, Mina si. .fi
nalmente. Gîrleanu au pus stă’pî- 
nire pe ioc și l-au încheiat în 
triumf î 3—2 (—9, 13. —12, 7, 9).

La sfîrșitul acestei valoroase si 
dramatice finale, cînd în sala 
Floreasca a răsunat. ..Gaudeamus 
lgitur" pentru voleibaliștii ro
mâni, iar steagul țării noastre a 
urcat ne cel mai înalt catarg, 
antrenorul emerit Nicolae Sotir 
a fost ridicat pe brațe de elevii 
săi, în timp ce publicul îi adresa 
cuvinte de laudă si de felicitare. 
Daj*  felicitări merită toți compo- 
nenți; lotului, pentru modul în 
care s-au pregătit : Enescu, Sto
ian, Căta-Chițiga, Gîrleanu, Mina, 
Macavei, Ionescu. Grădinarii, 
Vrîncuț (toti folosiți în finală). 
Pustiu, Sîrbti și Gheorghe. De 
la învinși, cei mal bun: au fost 
Tabarcs, Lopez, Esquivel, Pedro- 
so.

Deosebit de palpitantă, cu faze 
electrizante, a fost și finala fe
minină, care a opus două echipe 
de certă valoare mondială : re
prezentativele universitare ale 
R. P. Chineze și Cubei. Rareori

am asistat la o partidă de un ni- I 
vel tehnic atît de ridicat, în care 
lupta pentru fiecare punct s-a • 
dus pînă la epuizare, creîndu-se, 
totodată, faze de mare spectacol 
voleibalistic. |

Echipa Cubei pornea cu ascen- I 
dentul moral al victoriei obți
nute în grupa semifinală asupra i 
celeilalte finaliste. Dar, la rîn
dul lor, voleibalistele reprezenta- | 
tivoi R. P. Chineze au abordat 
partida fără nici un complex, . 
hotărîte să obțină victoria, sigu
re pe ele însele, menținîndu-și | 
tot timpul partidei echilibrul psi
hic care, în final, a fost unul . 
din factorii hotărîtori ai reușitei 
lor. Jocul studentelor chineze, in- | 
spirat și inteligent, cu combina
ții fulgerătoare la fileu, cu o . 
prestație ma; mult decît acrobati
că în linia a doua, unde au scos I 
și mingi pe care toată lumea le 
considera pierdute, a produs de- 
rută în rîndul formației cubane- I 
ze, al cărui mecanism s-a dere
glat încetul cu încetul. ‘

In primul set, echipele au lup
tat de la egal la egal ; cubane- i 
zele au avut un atac mai eficace 
la început (remareîndu-se Lucila | 
Urguelles, Tereza Santa Cruz si 
Josefina Capote), în timp ce blo- » 
cajul reprezentativei chineze în
cepe să . ridice paravane de ne- I 
trecut, iar atacurile în forță e- 
xecutate de Lang Ping (excep- i 
țională și în apărare, cea mai bu- | 
nă de pe teren) și ale lui Zang 
Rong Fang sau Liang Yan aduc 1 
echilibrul pe tabela de scor (13— 
13). Setul va fi cîștigat în urma j 
unei zvîgniri de ultim moment 
a echipei chineze. In setul urmă- | 
tor, egalitatea s-a menținut pînă 
la jumătatea lui (7—7), după ca- . 
re, ca o adevărată mașină de 
joc, sextetul R. P. Chineze pune- 1 
tează hotă rit și metodic, dis- 
tanțîndu-se fără a da adversare- t 
lor posibilitatea de a-și mai reve- I 
ni, o contribuție. esențială avîn- [ 
d-o ridicătoarea-coordonatoare 
Sun Jin Fang. In setul al treilea . 
studentele chineze susțin un a- 
devărat recital voleibalistic, cîș- 
tigînd detașat. I

Meciul pentru medaliile de 
bronz a fost tot o reeditare a i 
partidei din grupa semifinală : 
reprezentativa noastră a întîlnit 1 
selecționata universitară brazilia
nă, în fata căreia nu a reușit să [ 
se impună, deși a pornit bine, 
cîștigînd detașat primul set. Ca l 
și în meciul anterior startul fruc
tuos, în loc să dea aripi echipei, l 
are darul să îi diminueze con
centrarea, astfel că adversarele 1 
și-au creat un avans serios, pe 
care l-au menținut pînă la sfîrși- r 
tul setului. Cel de-al 3-lea, foar
te disputat, a fost permanent pe I 
„muchie de cuțit", pînă la 13—13, 
cînd fetele noastre au cedat. In » 
setul ultim, cu toate eforturile 
depuse, româncele n-au mai pu- [ 
tut să schimbe soarta meciului. 
Scor final : România — Brazilia . 
1—3 (7, —7, —13, —8).

Astfel, medaliile de bronz au [ 
revenit studentelor braziliene, în 
timp ce pe podiumul de onoare, . 
pe prima treaptă a urcat selec
ționata R. P. Chineze, iar pe a 
doua Cuba. în acordurile cunos- ‘ 
cutului „Gaudeamus igitur", stea
gurile laureatelor au fost înălțate l 
de trei valoroși voleibaliști 
români, cunoscuti în arena inter- ’ 
națională : Corneliu Oros. Lau
ren țiu Dumănoiu și Nicu Pop.

Aurelian BREBEANU 1
Sever NORAN .
Mihail VESA 

Gheorghe LAZÂR '
REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : România — Cuba * 
3—2 (—9, 13, —12, 7, 9), Japonia — 
Coreea de Sud 3—2 (10, —7, [
—13, 9, 12), U.R.S.S. — Italia 3—1 
(14, —13, 5, 7), Canada — S.U.A. 1 
3—0 (7, 12, 4), R. P. Chineză — 
Bulgaria 3—0 (11, 6, 6), Cehoslo
vacia — Olanda 3—0 (13, 6, 13), I 
Polonia — Mexic 3—1 (—13, 7,
4, 1), Spania — Turcia 3—0 (3.
14, 10), Franța — Belgia 3—0
(9, 6, 10), Egipt — Grecia 3—0
(12, 13, 4). Venezuela — Irak 3—1 
(14, 5, —15, 6), Congo — Liban . 
3—2 (—7, —8, 13, 7, 14).

CLASAMENT : 1. ROMANIA — ' 
campioană mondială universitară, 
2. Cuba, 3. Japonia, 4. Coreea I 
de ‘"ud, 5. U.R.S.S., 6. Canada, 7. 
Italia, 8. S.U.A., 9. R. P. Chine
ză, 10. Cehoslovacia, 11. Bulgaria, . 
12. Olanda, 13. Polonia, 14. Me
xic, 15. Spania, 16. Turcia, 17. | 
Franța, 18. Egipt, 19. Belgia, 20. 
Grecia, 21. Venezuela, 22. Irak, . 
23. Libia, 24. Sudan, 25. Congo, I 
26. Liban.

FEMININ : R. P. Chineză — . 
Cuba 3—0 (13, 8, 9), Brazilia — 
România 3—1 (—7, 7, 13, 8). Ja- | 
ponia — Bulgaria 3—2 (—10, 8.
—7, 6, 3), Mexic — S.U.A. 3—0 I 
(12, 8. 11), Canada — Elveția 3—0 I 
(9, 9, 3). Danemarca — Spania | 
3—1 (8, —10. 8, 12), Turcia — Li
ban 3—0 (1, 3, 6). |

CLASAMENT : 1. R. P. CHINE- | 
ZA — campioană mondială uni
versitară, 2. Cuba, 3. Brazilia, 4. i 
România, 5. Japonia, 6. Bulgaria, | 
7. Mexic, 8. S.U.A., 9. Canada, 10. | 
Elveția, 11. Danemarca, 12. Spa
nia, 13. Belgia, 14. Turcia, 15. f 
Liban. I

CEL MAI FRUMOS 

SUCCES AL LUI 
IOSIF NAGY

La sfîrșitul săptămînii trecu
te au avut Ioc la Moscova în
trecerile tradiționalului concurs 
atletic international „Memoria
lul fraților Znainenski" la care 
au luat parte și 3 sportivi ro
mâni. După cum am anunțat, 
recordmanul nostru la arunca
rea discului, Iosif Nagy (în fo
tografie), s-a clasat pe primul 
loc cu un rezultat de 64,12 m. 
Considerăm că acest succes este 
cel mai important din lunga 
carieră sportivă a acestui har
nic atlet, avind în vedere fap
tul că acum, la Moscova, el a 
învins, între alții, pe campio
nul olimpic Viklor Rașciupkin, 
pe al 5-lea și al G-lea clasați 
la J.O. ’80, Iuri Dumcev și, 
respectiv, Igor Dughineț. Rea
mintim că, nu de mult, cu pri
lejul finalelor „Daciadei* 1 și ale 
campionatelor naționale, Iosif 
Nagy a îmbunătățit recordul 
republican pe care l-a dus la 
66,30 m.

In același concurs de la Mos
cova, tinăra semifondistă Mar
gareta Ghile și-a înregistrat re
cordul personal în proba de 
800 m pe care a parcurs-o în 
2:01,41, fiind clasată a 4-a in 
finala „B“. La ciocan. Tudor 
Stan a aruncat 69,66 m, rezul
tat mulțumitor dar care nu i-a 
fost suficient pentru a-1 califi
ca în finala probei.

PLANO»I$T1I (ONCIRTAIÂ
ÎN INOAIHA

•La Szeged (Ungaria) se des
fășoară în aceste zile întrece
rile tradiționalului concurs de 
planorism al țărilor socialiste. 
Lotul nostru, sub conducerea 
antrenorilor Nicolae Conțu și 
Viorel Cișmaș, este format din 
Nicolae Mihăiță. Sergiu Sidon, 
Arpad Matla, Marian Simion, 
Elena Coțovanu și Fernanda 
Jurcă

AZI, LA NOTTINGHAM, START
ÎN CM. DE CAIAC CANOE
NOTTINGHAM, 29 (prin te

lefon). La ora la care aveti in 
față aceste rinduri, aproape 500 
de caiaciști și canoiști din 34 
de țări se pregătesc pentru pri
mele starturi ale celei de-a 
16-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. Este 
evenimentul maior în spor
tul padelei si paaaei. pe 
care gazdele l-au pregătit 
cu multă grijă — presa insula
ră încercind să definească mai 
bine importanța competiției o 
asemuiește turneului de la 
Wimbledon sau derbyului de la 
Ascot... — este evenimentul pa 
care și noi îl așteptăm, ca in 
fiecare an, cu mult interes, cu 
speranțe într-o nouă afirmaro 
a „flotilei11 noastre.

La centrul nautic de la Hol
me Pierrepont (bază modernă 
în apropierea rîului Trent, care 
traversează orașul), la cartierul 
general al presei de la hotelul 
Albany, sau în campusul Uni
versității. unde sînt cazate 
delegațiile, domnește atmosfera 
specifică marilor competiții. 
Toată lumea este preocupată, 
toți fac pronosticuri, doar spor
tivii își văd liniștiți de antre
namente, oarecum nepăsători 
la agitația din jurul lor. Frun
țile s-au mai descrețit, parcă, 
după frumoasa festivitate de 
deschidere încheiată cu puțin 
timp înaintea relatării noastre, 
un spectacol admirabil, cu nu
meroase puncte de atracție, in-

Ioma Simionov sau Ion Bir- 
lădeanu.

Sportivii noștri, care au sosit 
marți dimineața la Nottingham, 
efectuînd la scurt timp antre
namentul de acomodare, se 
bucură de o frumoasă atenție, 
echipa României fiind conside
rată. alături de cele ale U.R.S.S., 
R.D. Germane si Ungariei, una 
din marile forțe ale acestui 
sport. Așa este, o știm bine, și 
nădăjduim să avem acum o 
nouă confirmare. Ivan Patzai- 
chin, liderul flotilei noastre șl 
totodată posesorul celui mai 
strălucitor palmares dintre 
Darticioantii la actuala ediție, 
ne-a sintetizat starea de spirit 
a întregului lot: „Sintem bine 
pregătiți și gata să luptăm pen
tru medalii. în ceea ce mă pri
vește, voi lua startul alături de 
Toma Simionov în trei probe, 
la canoe dublu oOO m, 1 000 m 
și fond. Sper să urc de trei ori 
pe podium si măcar o dată pa 
cea mai înaltă treaptă...".

Va fi greu, va fi greu pentru 
fiecare dintre ai noștri, pentru 
că concurența este extrem da 
puternică, dar greu le va fi și 
adversarilor sportivilor, noștri...

Joi dimineața, în reuniunea 
inaugurală, se vor desfășura se
riile probelor de 1 000 m: K 1, 
K2, K4, Cl, C2 și K1 și K2 
fete (ambele pe 500 m). Primii 
trei clasați in fiecare serie se 
califică pentru semifinalele de

Agafia Buhaev și Maria Ștefan, cele 
țării, alcătuiesc echipajul de K 2.

tre care și o frumoasă surpri
ză: prezența lui Sebastian Coe, 
multiplul recordman mondial al 
atletismului în probele de se- 
mifond, care a alergat o cursă 
demonstrativă de 1 500 m.

Dacă Coe a fost azi (miercuri 
n.r.) vedeta serii, începînd de 
joi dimineața toate privirile 
vor fi ațintite asupra celebri
tăților caiacului și canoei, fie 
că se numesc Vladimir Parfi- 
novici, Rutliger Helm, Luben 
Lubenov, Olaf Heukrodt, Inai 
Rassmusen, Roswitha Eberl, 
Alain Lebas, Ivan Patzaichin.

mai bune caiaciste ale

Foto : Dragoș NEAGU
simbătă dimineața, restul con- 
curenților urmînd să participe 
joi duoă-amiază în recalificări. 
In mod normal, toți reprezen
tanții noștri trebuie să obțină 
direct calificarea pentru semi
finale: Ion Birlădeanu (K1), 
Alexandru Giura — Nicolae Ți- 
cu (K2), Gheorghe Nițu — Va- 
sile Diba — Ion Geantă — Pe- 
trică Dimofle (K 4). Gheorghe 
Titu (C1), Ivan Patzaichin — 
Toma Simionov (C2), Jia 
Buhaev (K1 F), Maria Ștefan 
— Agafia Buhaev (K 2 F).

Vladimir MORARU

O TELEX • TELEX e TELEX • TELEX e
CAIAC-CANOE • Federația 

belgiană a anunțat oficial că-și 
va depune candidatura de a or
ganiza în 1985 campionatele mon
diale. în cazul că forul interna
țional va aproba candidatura, a- 
tunci campionatele se vor dispu
ta pe lacul Willebroek Hazewin- 
kel.

FOTBAL ® A început campio
natul Iugoslaviei. Rezultate teh
nice : Partizan —- Dinamo Zagreb 
2—0 ; Vojvodina — Radnicki 
4—0 ; Rijeka — Sarajevo 2—1; 
Olimpia — Sloboda 0—0 ; Ze- 
lezniciar — Steaua Roșie 0—0 ; 
Dinamo — O.F.K. Belgrad 0—0; O- 
sijek — Teteks 2—1 ; Vardar — 
Haiduk 0—1 & Campionatul Fran
ței a programat meciurile celei 
de-a doua etape. Rezultate teh
nice : Saint Etienne — Monaco
2— 0; Nisa — Bordeaux 2—2; Lyon
— Valenciennes 1—0 ; Sochaux — 
Metz 2—1 ; Paris Saint Germain
— Laval 2—1 ; Strasbourg — Lens
1— 0 ; Brest — Tours 2—1 ; Lille
— Auxerre 2—1 ; Nantes — Bas- 
tia 1—0 ; Nancy — Montpellier
3— 2. în clasament pe primul loc se 
află Lyon cu 4 p, urmată de Pa
ris Saint Germain cu 4 p și Saint 
Etienne, cu 3 p. • Turneu inter
național la Sofia : Levski Spar
tak Sofia — Admira Wacker 4—1; 
Dinamo Minsk — Ț.S.K.A. Sofia
2— 1; Slavia Sofia — F.C. Argeș 
Pitești 3—1; Sporting Lisabona — 
Trakia Plovdiv 2—1.

ÎNOT • La Heidelberg se des
fășoară meciul internațional din
tre echipele R.F. Germania, Ca
nadei și U.R.S.S. După prima zi, 
pe primul loc în clasament se a- 
flă Canada cu 92 puncte, urmată 
de R.F. Germania — 88 puncte 
și U.R.S.S. — 60 puncte. In proba

masculină de 400 m mixt, cana
dianul Alex Baumann a realizat 
timpul de 4:22,39 (cea mai bună 
performanță mondială a anului).

TENIS • A început turneul in
ternațional de la South Orange 
(S.U.A.). Rezultate tehnice : A- 
rias (S.U.A.) — Năstase (Româ
nia) 1—6, 6—3, 7—6 ; Orantes
(Spania) — Krishnan (India) 6—3, 
6—3 ; Drewett (Australia) — Cas
tellan (Argentina) 6—3, 2—6, 7—6 ; 
Buehning (S.U.A.) — Witsken
(S.U.A.) 7—5, 6—4 © In cadrul
concursului de la North Connway, 
Tanner (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—2, 4—6, 6—2 pe iugoslavul Os- 
toja. Alte rezultate : Patten 
(S.U.A.) — Fernandez (Argentina) 
6—3, 6—3 ; Teltscher (S.U.A.) —
Lewis (Noua Zeelandă) 7—6, 
6—1; McNamara (Australia) — 
Carter (Australia) 6—4, 6—2 ;
Fritz (Franța) Hocevar (Bra
zilia) 6—3, 7—5 ; Birner (Cehoslo
vacia) — Fillol (Chile) 7—5, 6—3 ; 
Solomon (S.U.A.) — Prajoux
(Chile) 6—2, 6—0.

TENIS DE MASA O La Kuala 
Lumpur încep întrecerile celei 
de-a doua ediții a „Cupei Mon
diale". Printre participant figu
rează cunoscuții campioni Klam- 
par (Ungaria), Guo Yuehua (R.P. 
Chineză), polonezul Urubba, ce
hoslovacul Orlowski și alții. Nu 
și-au confirmat participarea iugo
slavul Surbek, englezul Douglas 
și suedezul Bengtsson.

VOLEI • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Japonia selecționata masculină a 
S.U.A. a evoluat la Saku în com
pania reprezentativei nipone. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—2 (14—16, 13—15,

15—7, 15—8, 16-14).

ADMINISW Of SIAT 
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• FINAL ÎN „CUPA DE 

VARA“. Programul concursului 
Pronosport de la sfîrșitul acestei 
săptămîni cuprinde partide deose
bit de atractive din ultima etapă 
a „Cupei de vară" ediția 1981, 
care va desemna echipele cîști- 
gătoare din cele șase serii. Iată 
pronosticurile cunoscutului antre
nor Robert Cosmoc : I. Cristalul
— Cetatea 1 ; II. Ceahlăul — C.S. 
Botoșani 1 ; III. Relonul — Lami
norul 1, X, 2 ; IV. Oțelul Gl. — 
Vict. Tecuci — 1 ; V. Ș.N. Brăila
— C.S.U. Galați 1 ; VI. Amonil— 
Dunărea Călărași 1, X ; VII. Min. 
Rm. V. — Electroputere X, 2 ; 
VIII. Lotru — Viit. Drăgășanl 1, 
X ; IX. Unirea A.I. — C.P.L. Se
beș 1 ; X. Explormin — Aurul 
Brad X ; XI. Dacia — C.I.L. Blaj 
X, 2 ; XII. Vict. Călan — C.F.R. 
Simeria 1 ; XIII. Min. Vulcan — 
Min. Lupeni 1.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA „PRONO- 
EXPRES-UNIVERSIADA ’81" DIN 
29 IULIE. Extragerea I: 43 45 35 
4 36 38; Extragerea a Il-a: 28 15
9 1 37 33; Extragerea a IlI-a: 32 
22 33 29 6; Extragerea a IV-a: 
44 41 21 25 40; Extragerea a V-a:
10 43 16 1 8 13 38 36; Extragerea 
a Vl-a: 26 29 28 34 32 4 11 33. 
Fond total de cîștlguri: 1.728.044 
lei. din care 88.608 lei, report la 
categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 22 IULIE 
1981. Cat. 2: 1 variantă 100% a 
29.588 lei și 4 variante 25% a 7.397 
lei; cat. 3: 36,50 a 1.621 lei; cat. 
4: 86,50 a 684 lei; cat. 5: 237,75 a 
249 lei; cat. 6: 8.069,25 a 40 lei; 
cat. 7: 238,75 a 200 lei; cat. 8 : 
4.053 a 40 lei. Report la cat. 1: 
83.G08 lei.



Simbătă, la stadionul „Olimpia" j 

START IN CAMPIONATUL I 

DE PENTATLON .MODERN |
Sînt, firește, vii în memo- I 

ria noastră impresiile pe care I 
ni le-au produs întrecerile Uni- • 
versiadei si iată că acum se « 
află la orizont campionatele | 
naționale care își urmează I 
cursul lor obișnuit. Unul dintre 
acestea este cel care angre- I 
nează pe cei mai buni penta- | 
tloniști ai țării, care încep sîm- 
bătă lupta pentru desemnarea ■ 
noilor campioni.

într-adevăr simbătă după- 
amiază. la stadionul Olimpia, ■ 
se va da startul în prima din- I 
tre cele trei serii ale probei • 
de călărie din cadrul campiona
tului de pentatlon modern pe I 
1981. Și-au anunțat prezența I 
în concurs echipele Olimpia 
București, Universitatea Timi- . 
șoara. Clubul sportiv școlar nr. j 
1 București și Clubul sportiv I 
școlar Tg. Mureș, cu prima 
șansă — după opinia noastră — I 
pentru Olimpia București, g 
multiplă campioană a țării în 
ultimii ani. Nu sînt de negii- | 
jat nici posibilitățile, de atîtea I 
ori dovedite, ale sportivilor de 
la Universitatea Timișoara. O . 
luptă'.și mai interesantă se a- I 
nunță la individual, printre I 
candidații la primele locuri a- 
flîndu-se, intre alții. Dumitru I 
Spîrlea, Ștefan Cozma, Iuliu J 
Galovici, Eugen Pop, Cezar 
Răducanu. ■

După cum aminteam, .proba | 
de călărie, care inaugurează 
competiția, începe simbătă du- g 
pă-amiază și va continua du- I 
minică, cu ultimele două serii. ■ 
Cea de-a două probă a concur- . 
sului, scrima, este programată I 
pentru luni, la sala Floreasca. |

„Cupa Mobra" Ia motocros
r— |
PLOAIA - UN „ADVERSAR" |

INCOMOD...
în pofidă ploii, citeva mii de 

spectatori au venit marți după- 
amiază pe traseul de la margi
nea orașului Zărnești (situat la 
poalele masivului Piatra Craiu
lui) pentru a asista Ia con
cursul internațional de moto
cros dotat cu trofeul „Cupa 
Mobra“. La start s-au aliniat 
peste 40 de alergători. dintre 
care 15 motocicliști din R. D. 
Germană, Polonia și Ungaria, 
cei care participaseră cu două 
zile înainte la „Cupa Priete
nia".

Ploaia a îmbibat cu apă par
cursul, supunîndu-i pe moto- 
crosiști la un dificil examen, 
în care complexul „om-mașină“ 
a trebuit să funcționeze ire
proșabil. Cei care și-au pregătit 
temeinic motoarele pentru ast
fel de condiții de concurs, izo- 
lîndu-le ermetic împotriva apei, 
au reușit să termine cursa, 
printre principalii animatori 
numărîndu-se și tînărul nostru 
campion Ernest Mulner, clasat 
în final pe locul 3. Motociclis- 
tul ungur Kornel Nemeth, care 
duminică c>tigase, la Cîmpina, 
etaoa a IV-a a „Cupei Priete
nia", și-a confirmat valoarea, 
trecînd primul linia, de sosire 
în ambele manșe.

Clasa -națională „Mobra" a 
reunit tineri din Cimpulung- 
Muscel, Tg. Mureș, Moreni, 
Buzău și Zărnești. Deși numă
rul concurenților a fost redus 
(12), deoarece au absentat re
prezentanții multor centre mo
to din țară, disputele juniorilor 
au fost apreciate de public, re- 
liefînd nu numai preocupările 
pentru depistarea viitorilor per
formeri, ci și formarea lor ca... 
Diloti si mecanici. Marti. în 
condițiile unui traseu greu, 
desfundat, a învins juniorul 
care a știut să-și adapteze mi
ca mașină la condițiile meteo
rologice improprii si acesta a 
fost Gabriel Florea, elev al 
inimosului antrenor Valerică 
Milea din Cîmpulung Muscel, 
el fiind secondat de Nicolae 
Stan, pregătit de tehnicianul 
buzoian Gheorghe Dumitru.
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CLASAMENTE: 250 cmc, se- ■ 
niori — 1. K. Nemeth (Ungă- I 
nia), 2. N. Muller (R.D.G.), 3. ■ 
E. Mulner (Torpedo Zărnești), . 
4. H. Hoppe (R.D.G.), 5. J. So- I 
mogyi (Ungaria); 75 cmc juni- • 
ori: 1. G. Florea (Muscelul > 
Cimpulung), 2. N. Stan (I.T.A. I 
Buzău), 3. B. IIleș (Torpedo |
Zărnești), 4. Gh. Mateescu 
(Muscelul Cîmpulung). 1

Tr. IOANIȚESCU I

SUB BAGHETA LUI HALAGIAN, F.C. OLT VREA SĂ URMEZE DRUMUL LUI F.C. ARGEȘ
F.C. Olt și-a consumat pri-9 

ma parte a pregătirilor la Po
iana Brașov, acolo unde sub 
bagheta noului ei antrenor 
principal. FI. Halagian (ajutat 
de V. Dinut, L. Ianovschi si 
medicul Paul Tomescu. rețineți 
„quartetul" de la F.C. Argeș!), 
pregătirea fizică generală a e- 
chipei a mers mină în mină cu 
cea specifică. Programul a de
curs fără rabaturi. ..Altfel nu 
se poale face performanță" — 
tine să precizeze tehnicianul 
care vorbește. în general, pu
țin despre activitatea si rezul
tatele sale remarcabile obținute 
de-a lungul anilor cu F.C. Ar
geș. Am aflat că primul con
tact cu noua sa echipă a decurs 
simplu : „Vă cunosc de la... 
distantă. Știu că aveți reale 
posibilități, că puteți da un 
randament mai mare decît in 
ediția trecută a campionatului. 
Plecînd de la această consta
tare. sper că vom face îm
preună o treabă bună. Citeva 
lucruri vă cer : MUNCĂ . DIS
CIPLINĂ. CORECTITUDINE și 
SINCERITATE. Vreau să vă 
mai spun că nu mă împac cu 
jucătorii eu ifose._cu plîngă- 
rctii. cu cei care sînt în fată la 
bine si în coadă Ia greu. Dacă

n. PESCARU: „DORIM SĂ TERMINĂM VIITORUL CAMPIONAT CU FRUNEEA SUS!“
Ca jucător, despre Nicolae 

Pescaru s-au spus si s-au scris 
numai lucruri frumoase, iar la 
despărțirea de fotbal, mai bine 
zis de echipa brasoveană. al 
cărui tricou cu nr. 5 l-a îm
brăcat timp de 19 ani. F.C.M. 
i-a organizat o festivitate din
tre cele mai reușite. Pescaru a 
părăsit atunci Stadionul tine
retului din Brașov cu fruntea 
sus și cu lacrimi în ochi...

Despărțirea nu a durat decît 
un retur pentru că. iată. Pes
caru este din nou la F.C.M. De 
data asta nu ca jucător, ci ca 
.antrenor principal. A făcut, cu 
cîtiva ani în urmă, școala poște 
liceală de antrenori si are a- 
cum categoria a Il-a. Nu se 
gîndea că va fi chemat atît de 
repede la conducerea tehnică a 
echipei de Ia care tocmai își 
luase ziua bună. Dar asa e 
viata...

L-am întîlnit cu citeva zile 
în urmă : j

— Cum te simți ca antrenor 
principal ?

Astăzi, pe stadionul „23 August11

STEAUA Șl SPORTUL STUDENȚESC ÎN FINALA 
„CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI*

Astăzi, după-amiază. pe sta
dionul .,23 August" din Capi
tală. este programată finala 
tradiționalei competiții „Cupa 
municipiului București", ajunsă 
la cea de a 15-a ediție.

Se vor intîlni echipele califi
cate in urma victoriilor obți

ȘTIRI ® ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
« „CUPA ELIBERĂRII". în 

organizarea Consiliului munici
pal pentru educație fizică și 
sport, duminică 2 august și 
miercuri 5 august se dispută, 
pe stadionul Giulesti. ..Cupa E- 
liberării" după următorul pro
gram : duminică, de la ora
9.30 : Progresul-Vulcan — Me
canică fină ; ora 11,15 : Rapid — 
Metalul București. Miercuri 5 
august, de la ora 18 — învin
gătoarele între ele ; de la ora 
16 : învinsele între ele. Biletele 
s-au pus în vînzăre începînd 
de azi la casele obișnuite.
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 

RESOWIA RZESZOW (POLO
NIA) 1—0 (0—0). Joc frumos, ' 
cîștigat de echipa feroviară 
prin golul înscris de Năsălean. 

SIMBĂTĂ 1 august, ana 13, îin cuprinsul 
emisiunii „Mozaic" : Marele Premiu auto
mobilistic al Spaniei, cursă pentru C.M. al 
pi.toților de Formula 1 (comentator Andrei 
Bacalu) și secvențe din Concursul interna
țional de călărie de la Aachen — proba de 
sărituri peste obstacole (comentator Felix 
Țope seu).

DUMINICA 2 august, ora 16, in cuprin
sul emisiunii Fotbal-magazin: prezentarea 
noilor promovate în Divizia „A", F.C. Con
stanța, C.S. Tîrgoviște și U. T. Arad (repor
ter Cornel Pumnea) și meciul amical R.F. 
Germania — Brazilia, înregistrare de la 
Stuttgart (comentator Cristian Țopescu) ; 
ora 19,15 (programul II) : Țelerama-Sport, 
emisiune realizată de Dumitru Tănăsescu.

cineva are ceva de rezolvat, să 
știți că singura cale de apel 
dă spre... subsemnatul". Iovă- 
nescu. care își cunoaște bine 
antrenorul, de pe vremea' cînd 
juca la Pitești, avea să fie pri
mul care să explice coechipie- * 
rilor săi că Halagian nu glu
mește... Ce spune, face !

Iată lotul cu care a pornit la 
drum echipa din Scornicești : 
Anghel, Nedea, Martinescu, 
Ciocioană. A. Mincu. P. Iulian, 
lovăneseu. Șoarece. Petre Pe
tre. Prepeliță Gîrleșteanu, la- 
mandi. Pițurcă. Onuțan (de la 
F.C. Baia Mare). State (Olimpia 
Satu Mare). Văeariu (golgete- 
rul de la Minerul Moldova 
Nouă) ; Nicolae este la lotul 
reprezentativ. iar mijlocașul 
Matei se află Ia lotul de ju
niori care face preparative pen
tru campionatul mondial al ju
niorilor din Australia. Există si 
absente nemotivate : Mircca 
Leac, despre ale cărui năravuri 
am mai scris si în primăvara 
trecută (dar pentru Leac se pare 
că nu s-a găsit încă... leac), 
nu a dat nici- un semn de 
viată de la terminarea campio
natului trecut. Lică nu s-a pre
zentat nici el la startul pregă
tirilor. pentru că dorește să

— M-am acomodat cam greu. 
Dacă as fi fost la altă echipă, 
era altceva. Acum ii am in 
subordine pe foștii mei colegi 
de echipă. Le sînt antrenor... 
A trebuit să-mi schimb felul 
de a mă purta cu ei. modul de 
a le vorbi. De pe ..poziția" de 
antrenor trebuie să discuți alt
fel. să te impui. Unii jucători 
sînt mai dificili, dar băieții au 
înțeles că acum rolul meu este 
altul si. în toată perioada de 
pregătire dc Ia Poiană, nu am 
avut probleme deosebite. De
altfel. în ciuda momentelor 
grele prin care trec clubul și 
echipa, atmosfera in lot este 
bună. S-a lucrat cu poftă, zil
nic cite două antrenamente, 
unul de pregătire fizică gene
rală. celălalt cu caracter teh- 
nico-taetic. S-a răspuns foarte 
bine la solicitări pentru că ju
cătorii au înțeles că. in situa
ția în care ne aflăm, de noi 
depinde totul 

nute în etapa de marți de Ia 
Ploiești, Steaua și Sportul stu
dențesc. Partida aceasta. in
clusă în cadrul festivității de 
închidere a Universiadei, va în
cepe la ora 17.15 si va fi 
condusă de Mihai Cruțescu, a- 
jutat la tușe de St. Dinu și 
M. Stan.

• ÎNCEPÎND de azi, la 
CIuj-Napoca se desfășoară un 
turneu organizat de divizionara 
„A" Universitatea, la care par
ticipă echipele Sticla-Arieșul 
Turda. Industria sirmei Cîmpiă 
Turzii, Minerul Rodna. precum 
și formațiile locale „U“, C.F.R. 
și Construcții Electrometal. (I. 
LESPUC — coresp.).

• UE.F.A. CONFIRMA. Fo
rul european a confirmat, re
cent, federației noastre de 
specialitate că meciul-tur. din 
Cupa U.E.F.A.. Apoel Nicosia 
— F. C. Argeș va avea loc la 
16 septembrie la Nicosia. O 
schimbare de dată va suferi jo- 
cul-retur Levski — Spartak So
fia — Dinamo București. El 
va avea loc Ia 29 septembrie 
sau 1 octombrie.

PE MICUL ECRAN 

joace la o altă formație (are 
o situație specială legată de 
noua postură de student). La 
aceste cazuri se mai adaugă 
Girleșteanu si Prepeliță, ple
cați ..tam-nesam" de la Poiana 
Brașov, speriati. se pare, de 
încărcătura unui program in
tens de muncă pe care majori
tatea jucătorilor îl parcurg cu 
responstabilitate. în dorința ca 
F.C. Olt să urce mai în fată în 
clasamentul apropiatului cam
pionat.

Așadar, la F.C. Olt există Și 
greutăți de care. însă. noua 
conducere tehnică nu se lasă 
impresionată... Pregătirile merg 
înainte și meciurile de verifi
care susținute, pînă acum, de 
formația din Scornicești (1—2 
cu Corvinul Hunedoara. 2—0 cu 
Resowia Rzeszow din Polonia, 
1—0 cu Avîniul Reghin. 3—4 
cu Dinamo București, la pc- 
naltyuri, după ce tabela de 
marcaj arăta 0—0 Ia scurgerea 
timpului regulamentar) contu
rează ,.ll“-le posibil din cam
pionat oferind. în același 
timp, conducerii tehnice repe
re pentru îmbunătățirea consi
derabilă a jocului în atac si in 
apărare. La .amicale" se cer 
cu insistentă mărirea tempo-

F.C.M. Brașov va ataca noul 
campionat cam cu același lot 
ca si anul trecut. Au plecat 
doar Vărzaru (la Tractorul) si 
Furnică (Ia Ca'rpati). iar Bucur 
se află la Cluj-Napoca, unde a 
dat examen de admitere la fa
cultate. în rest — Clina. Popa 
I și Balazs (portari). Papuc, 
Naghi. Panache, Manciu. Ște
fan, Daraban. Hanu. Popa II, 
ultimul de la echipa de tineiet 
(fundași). Șulea, Gherghe. Spi
rea. Chioreanu, Ciobanu, Po
pescu (revenit de la Tractorul) 
Luca, Kramer, de la Metalul 
Sighișoara (mijlocași). Bentea, 
Parasehîvescu. Marinescu. Bo- 
riceanu, Mandosa — ultimul de 
la Șc. Sp. Brașovia (atacanli).

N. Pescaru. împreună cu se
cundul său. Ion Alecu, a be
neficiat la pregătiri, deci, de 
întreg lotul. S-a lucrat cu mul
tă atentie la îmbunătățirea pre
gătirii fizice ..pentru că. tinind 
cont de principiile fotbalului 
modem ne vom baza oe efor

FOTBALIȘTII DIN
Pornești din Cluj-Napo^i pe 

șoseaua ce duce la Gherla și 
străbați vreo 30 de kilometri 
printre frumoasele dealuri ale 
locului, cu pășuni și livezi, cu 
multe case arătoase, de gospo
dari harnici. Ajungi la Gherla și, 
după încă vreo 2—3 kilometri, 
dai de Mintiu Gherlii, o așezare 
cu peste 2 000 de locuitori, agri
cultori sau lucrători în întreprin
derile industriale din apropiatul 
oraș. Dar ce am căutat noi la 
Mintiu Gherlii ? Ne-am dus să 
vizităm cea mai veche echipă 
din campionatul județean de fot
bal. „Cea mai veche și mai se
rioasă. Care nu ne dă niciodată 
de lucru cu contestații sau cu 
acte de nesportivitate. cu an
chete și toate celelalte interven
ții ale comisiei noastre de disci
plină*  — ne spunea tov. N. Mure- 
șan. prim-vicepreședinte al
C.J.E.F.S. Cluj, decanul respon
sabililor dirccți ai sportului din 
județele noastre. „Și o să mai 
fie ceva de văzut. Nu vă spun. 
Vă las plăcerea surprizei", a 
adăugat Remus Cîmpeanu, vice
președintele lui „U“.

Iată-ne, deci, plini de curiozi
tate, la Mintiu Gherlii. Unde să 
mergem mai întîi ? Păi, hai la 
scoală. Și am nimerit perfect. 
Pentru că inima sportului, la 
Mintiu, e școala. Aici e sediul 
asociației „Vulturii", una și ace
eași cu echipa cea mai veche a 
campionatului județean. Ne în
tâlnim cu antrenorul echipei de 
juniori, da, de juniori, Marian 
Corpodeanu. 11 cunoaștem și pe 
directorul școlii, Ioan Rusu, pe 
secretară, Floarea Corpodeanu. Și 
vrem să aflăm secretul frumoasei 
longevități a acestei echipe mă
runte dar plină de ambiție. „La 
noi echipa de fotbal și sportul 
în general sînt iubite cu adevă
rat, ne spunea Marian Corpo
deanu. Și sînt sprijinite din toa- 

ului de joe. pressing, finalizări 
— cit mai multe si mai pre
cise. marcaj si dublai în faza 
defensivă.

„Avem foarte mult de lucru 
pentru ca echipa să se com
porte bine în campionat — de
clară antrenorul Halagian. Am 
încredere în acești jucători 
harnici si — vreau să cred ! — 
ambițioși pe care i-am preluat. 
Și de ce să n-o recunosc, îmi 
place să lucrez cu fotbaliști 
fără mare firmă, care vin cu 
dorința să ajungă ..cineva" si 
să facă din echipa lor o... for
mație adevărată. puternică. 
Sînt sigur eă. în timp fireș
te, F.C. Olt va ajunge o echipă 
care să practice un fotbal efi
cace și spectaculos, care să 
conteze în fotbalul românesc 
așa cum este F.C. Argeș. Bine
înțeles. cu sprijinul conducerii 
clubului si a! organelor locale".

F.C. Olt s-a așternut Ia 
muncă si promite ca pe stadio
nul său din Scornicești. reame- 
naiat. ca si ne celelalte tere
nuri ale tării să ofere specta
torilor jocuri de bună calitate. 
Acesta este și angajamentul 
lui Halagian. Să vedem fap
tele !

Stelian ÎRANDAFÎRESCU

tul întregii echipe", ne spunea 
noul antrenor. Conștient de 
faptul că nu are la îndemînă 
fotbaliști de mare valoare, atuul 
echipei va fi OMOGENITATEA, 
pe care brașovenii se vor stră
dui s-o obțină prin joc colec
tiv. printr-o disciplină tactică 
severă.

Dealtfel toate aceste pro
bleme antrenorul le-a discutat, 
recent. într-o ședință, cu mem
brii susținători ai clubului. La 
unison, aceștia, nemulțumiți de 
comportarea echipei în primă
vară. au promis tot sprijinul 
lor pentpu redresarea ei. 
..Trebuie să ținem scama de 
dorințele suporterilor. Va 
trebui ca tctl jucătorii . să se 
dăruiască exemplar, să muih- 
cească mai mult decît au fă
cut-o în sezonul trecut pentru 
că vrem să terminăm viitorul 
campionat cu fruntea sus", 
spunea. în încheiere. Nicolae 
Pescaru.

Mircea TUDORAN

MINTIU GHERLII
tă inima nu numai de primărie, 
de C.A.P., ci și de foarte mulți 
locuitori care, cînd avem greu
tăți, pun mînă de Ia mînă spre 
a ne ajuta. Avem mereu spec
tatori mulți la meciuri, ne îngri
jim de terenul nostru și nu 
ne-au ocolit satisfacțiile. Prima 
— că niciodată nu am retrogra
dat țjin campionatul județean și, 
știți, campionatul Clujului nu-i 
de colea. Apoi. ne mîndrim că 
am dat și dăm jucători în mul
te părți. La Olimpia Gherla, spre 
pildă, sînt șapte titulari de Ia 
noi, avem elevi de-ai noștri și 
Ia Hebe și în multe alte părți. 
Echipa noastră este mereu o i- 
magine a prezentului și viitoru
lui. Nu mai spun că joacă în ea 
numai băieți ridicați de Ia noi, 
dar totdeauna sînt în formație 
2—3 elevi ai școlii. Așa se face 
că totdeauna realizăm o unire 
între generații prin cei 11 jucă
tori". Da, în adevăr surprinză
tor ! Să formezi atîția jucători 
dintr-un rezervor totuși mic. Mi
rarea se domolește cînd afli că 
la școala din Mintiu Gherlii se 
fac automat selecții de cînd in
tră micuții elevi în primele cla
se. De la început, deci, stimu
lare și pregătire organizată. Am
biții pentru cel resp’nsi să re
vină între selecționați. Ce fru
mos exemplu că pasiunea învin
ge greutățile și depășește. ca 
proporție a realizărilor, ceea ce 
se face în locurile cu instalații 
de mare perfecțiune și cu multe 
și instruite cadre. Avea să vină 
însă și plăcuta surpriză de care 
pomenea Remus Cîmpcanu. Cînd 
am cerut lista jucătorilor ridicați 
la Mintiu am văzut că șapte ju
cători care au ajuns, apoi, în 
Divizia „A" sau .B" sînt din a- 
ceastă sportivă comună: Szabo, 
Florian, Hurloi, Neamțu, Butu- 
za, Bichescu. Vidican — foști 
sau actuali titulari la „U", la 
C.F.R. Cluj-Napoca sau în alte 
echipe. Acum se anunță ascen
siunea unui alt mintian. Corpo
deanu (asemănarea de nume cu 
antrenorul junior’lor nu-i întîm- 
plătoarc) — selecționat la juniorii 
lu; „U“.

Așa am ajuns să cunosc aceas
tă adevărată „fabrică de fotba
liști" dintr-o așezare mică dar 
cu o mare inimă pentru snort.

Eflimie IONESOJ
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GUILLERMO LOPEZ PORTILLO (Mexic)
V
LAEDMONTON,EMOTII,ÎNCĂDEPEACUM!...“ Fedor Radmann (R.F. Germania)

ITAM ASISTAT LA 0 UNIVERSIADĂ
MAGNIFICĂit

Dialog cu dl. CARL SCHWENDE, una din
gazdele viitoarei

„CELE MAI FRUMOASE

o prețioasă contribuție la cauza 
păcii și a prieteniei intre po
poare, intre tinerii din întrea
ga lume. întreaga organizare a 
Universiadei mărturisește un 
efort deosebit care onorează 
poporul român.

— Cum ați apreciat întrece
rile din cadrul Universiadei 
bucureștene ?

Avocatul și profesorul uni
versitar de drept roman Gui
llermo Lopez Portillo revine în 
România după ce a vizitat-o de 
patru ori în calitate de pre
ședinte al mișcării sportive 
mexicane. Acvm, pentru a 
cincea oară, firește că atenția 
oaspetelui nostru s-a concentrat 
asupra Universiadei bucu- 
reștene, cu naturala curiozitate 
a celui care a fost președintele 
Comitetului de organizare a e- 
diției precedente a Jocurilor 
Mondiale Universitare, de la 
Ciudad de Mexico, in 1979. 
După mai multe zile de ședere 
în țara noastră, i-am solicitat 
oaspetelui mexican interviul 
pe care-1 consemnăm în rindu- 
rile ce urmează.

— Am asistat la o Universia
dă magnifică, excelent organi
zată. Dacă n-ar fi să pome
nesc decît admirabilele gale de 
gimnastică sau baschet. Și încă 
mi-e teamă să nu sărăcesc un 
ansamblu prețios in totul. S-a 
dat multă atenție detaliilor și 
aceasta e marca bunului gospo
dar. Universiada bucureștea
nă e o mare realizare și aveți 
tot dreptul să vă mindriți cu 
ca. Iar dacă opiniile melc pot 
părea de complezență, voi adu
ce în sprijin mărturiile spor
tivilor mexicani, care mi-au 
declarat că s-au simțit pe sta
dioane, in săli și mai ales in 
Satul Universiadei foarte bine, 
aproape ca la ei acasă — ceea 
ce s-ar putea explica prin tem
peramentul lor latin atit 
apropiat de al poporului 
mân.

de 
ro-

— Cu ce gînduri sînteți din 
nou prezent la o Universiadă ?

— Cu aceeași emoție care 
m-a încercat la toate edițiile 
precedente pe care le-am văzui 
și firește cu precădere la edi
ția mexicană. Veți înțelege deci 
foarte bine sentimentul de gra
titudine pe care l-am simțit 
fată de prietenii noștri români 
cind am constatat că delegației 
mexicane la București i s-a 
făcut înalta onoare de a deschi
de defilarea la ceremonia inau
gurală a Universiadei de aici. 
Trebuie să spun — cu mina po 
inimă ca unul care știe bine 
ce înseamnă să pui pe picioare 
o competiție de asemenea am
ploare — că organizatorii ro
mâni mentă 
pentru modul cum s-au achitat 
de sarcina de gazde. în primul 
rind insă aș dori să subliniez 
înalta stimă pe care o acord 
președintelui tării dv., exce
lenței sale domnului Nicolae 
Ceaușescu. care — prin înflă
căra tele ^a’n cuvinte — a adus

toate felicitările
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Universiadei LE AMIMPULSII
Un bărbat către 60 de ani 

cu alură care sugerează mai 
degrabă un fost canotor. Nu
mele său: Cari Schwende. 
Este președintele Federației 
de scrimă din Canada. Acum, 
la Universiada de la Bucu
rești, a făcut parte din Di
rectoratul tehnic al întreceri
lor de scrimă; „mina dreaptă" 
a lui Edoardo Mangiarotti, re
prezentantul Federației inter
naționale ; nelipsit din veci
nătatea planșelor, chiar de fa 
tururile preliminare. Explică 
și de ce :

— In 1983, Canada va fi' 
gazda viitoarei ediții a Uni
versiadei, în speță orașul Ed
monton. Acolo, emoțiile au 
început încă de pe acum! 
Pînă atunci, căutăm să acu
mulăm experiență, să ne 
aflăm la ora întrecerii la 
înălțimea acestei importante 
competiții internaționale a 
tineretului universitar din în
treaga -lume...

Și dl. Schwende (pe care îl 
cunoscusem cu patru ani în 
urmă, la campionatele mon
diale de tineret de la Viena) 
ne prezintă un voluminos car
net de însemnări :

— Peste tot pe unde parti
cipăm la diferite concursuri, 
notăm ceea ce ține de dome
niul organizării unei întreceri 
de o asemenea amploare.

11 întrebăm pe dl. Schwende 
ce a reținut în cazul Univer
siadei de la București. Ne 
răspunde apelînd la carnet:

— Multe lucruri deosebit de 
interesante ! Românii s-au pre
zentat excelent, lată, spa
țioasa sală de la complexul 
„23 August" a reușit să aco
pere toate nevoile : 12 planșe 
instalate permanent, alta — 
centrală — pentru finale. Pe 
bună dreptate am auzit voci 
ale unor specialiști care con
sideră că Bucureștiul s-a pre
zentat cel puțin la fel de 
bine ca gazda ultimei ediții 
a campionatelor mondiale de 
la Clermont-Ferrand. Apara
tura a fost ireproșabilă ; n-am 
avut decît rare situații în care 
asalturile s-au întrerupt. De 
asemenea, secretariatul de 
concurs a funcționat fără 
greș. Iar publicul 7 Publicul 
a fost în permanență alături 
de cei mai buni!

Ii solicităm dlui Cari 
Schwende cîteva elemente 
de... anticipație în raport cu 
Edmonton '83. Ni le oferă 
cu multă amabilitate :

DIN SATUI UNI VERȘI AOH«

început, aș vrea 
că Edmonton este 
marile orașe ale

O competiție polisportivă de ta
lia Universiadei era firesc să tre
zească Interesul diverselor cercuri 
care au contingente directe sau 
indirecte cu sportul. Acest argu
ment explică prezenta la Bucu
rești, în timpul Universiadei, a 
directorului Departamentului de 
promoție al firmei Adidas, dl. 
Fedor Radmann, din Herzogen
aurach (R.F. Germania).

Din prima clipă a întrevederii 
noastre, oaspetele a dorit să pre
cizeze că, deși cu caracter co
mercial, firma sa nu urmărește 
cu precădere publicitatea, ci 
este preocupată de echiparea 
sportivilor din diverse ramuri.

— Ce Impresii v-a produs Uni
versiada bucureșteană î

— Prin natura profesiei noastre 
slntem prezenți Ia cele mai man 
competiții 
Doresc să 
București, 
constat că 
atîtea țări __  ________ ____  _
tîlm tn condiții de pace și prie
tenie, fără probleme care să-i 
dezbine. Cele mai frumoase im
presii le am din Satul Univer
siadei, care-ti dă un sentiment 
de armonie, de puritate. Snort’vii 
întilniti mi-au spus că totul li 
se pare exceptional. Cred eu în
sumi că am intîlnit aici un mo
del al genului, cu acea cantină 
funcțională, modernă, cu două 
săli simetrice, cu spatiile verzi 
odihnitoare. Dealtfel, pînă a a- 
junge la București, peste tot in 
Europa pe unde m-au condus 
treburile am citit ziare din di
ferite țări șl am dat numa; peste 
comentarii favorabile la adresa 
Universiadei bucureștene.

— Cum evoluează relațiile dv. 
cu organizațiile sportive româ
nești ?

— Avem relații foarte bune cu 
diverse federații sportive din 
România. Discuțiile purtate cu 
antrenori, tehnicieni români ne 
ajută la trasarea liniilor progre
sului in industria echipamente
lor sportive. Dealtfel, intr-o tară 
care are sportivi ca Nadia Co
măneci sau Iile Năstase (si încă 
nu vreau să nedreptățesc oe 
alții) este o plăcere să acti
vezi. (vlb)

sportive din I 
spun că și alo, 
am fost bucuros 

tineri sportivi 
ale lumii se pot

lume, 
la 
să 

din 
tn-— Pentru 

să amintesc 
unul dintre 
Canadei. Situat în estul țării, 
viitoarea gazdă a Universia
dei este capitala provinciei 
Alberta. Are aproape 700 000 
de locuitori; un centru urban 
într-o vertiginoasă dezvoltare. 
Universitatea, în perimetrul 
căreia vor avea loc întrecerile 
studenților 
peste 20 000 
dispune, în r 
sportul, de i 
strucții care, 
răspunde gusturilor tuturor 
participanților, ale scrimerilor 
mai ales.

Și pentru că ne aflăm în 
ultima zi a întrecerilor Uni
versiadei, dl. Schwende ne-a 
făcut o urare : „La revedere, 
la Edmonton !“

lumii, numără 
de cursanți. Ea 

ceea ce privește 
numeroase con- 
, vă asigur, vor

ați— în cursul vizitei dv. 
impresii des-cules desigur noi 

pre țara noastră.
i ales că, de 
i avut prilejul 
Irumuseți ale

— Firește. Mai 
data aceasta, am 
să văd două 1 
României : litoralul Mării Ne
gre și acel unicat de paradis 
natural nealterat care este Del
ta Dunării. M-au impresionat 
instalațiile turistice moderne 
de pe malul mării, ca și priete
noșii pescari de pe canale. A- 
veți, fără îndoială, o țară admi
rabilă !

— Cum apreciați evoluția re
lațiilor sportive româno-mexi- 
cane ?

— După modelul relațiilor 
româno-mexicane la cel mai 
inalt nivel, trebuie să spun că 
și registrul acțiunilor noastre 
de cooperare pe plan sportiv 
cuprinde frumoase dovezi de 
prietenie. Dacă n-ar fi să 
amintesc decît faptul că gim
nastica mexicană datorează e- 
norm gimnasticii românești și 
în primul rînd marii dv. cam
pioane (de fapt o mare cam
pioană a lumii întregi) Nadia 
Comăneci ! Colaborarea noastră 
pășește pe calea unui aprecia
bil început de tradiție. Am toa
tă încrederea in viitorul rela
țiilor noastre ! .

Victor BĂNCIULESCU

LUNA AUGUST-ÎN TRECUT (I)
® 1 ■“ C.M. de caiac-canoe la Bagswaerd, cîștigâ titluri cuplurile de canoiști Pa- 

tzaichin — Covaliov pe 1000 m fi Maxim - Simionov pe 10 000 m, 1970 • 2 - J.O. de la 
,i , (s-au încheiat la 16 august), 1936 ; Inaugurarea stadionului „23 August*  la București, cu 

prilejul celui de al IV-lea Festival mondial al tineretului și studenților, 1953 • 5-7 - la Snagov 
au loc campionatele europene feminine de canotaj, 1955 • 5-12 - Primul tur ciclist al Româ
niei, 1934 • 6 - Elena Bâcâoanu campioana mondiala de parașutism (2500 m câdere libera 
cu viraje) la Bratislava, 1958 t 11 *>  Prima traversare înot a Canalului Mînecii, argentinianul 
liraboschi (16.33:00), 1823 0 13 — „Europene" de canotaj feminin la Brandenburg. Medalii de 
aur pentru schiful român de 4+1 v (Teodora Untaru, Maria Singiorzan. Maria Micșa, Ileana 
<Sross’ + . Maria Gheața), 1972; Vasile Dîba la K 1 - 500 m și Ivan Patzalchin la C 1 - 
10 000 m cîștigâ titlurile mondiale la Belgrad, 1978 • 14 —• Inaugurarea primului velodrom bu
cureștean, 1896 • 15 — C.E. feminine de canotaj la Copenhaga, lese campion la 4+1 v echi- 

nostru toana Tudoran, Mitana Botez, Elisabeta Lazâr, Doina Bârdaș + $tef. Borisov).

Tiberiu STAMA

„ASISTENTA MEDICALA A FOST EXCELENTA!”
- ne declară prof. dr. LUDOVIT KOMADEL, 
președintele Comisiei medicale F. I.S. U.
Să recunoaștem că nu-1 la lnt 

demina oricărui reporter să gă
sească în acest veritabil „ocean" 
de concurențl, arbitri, conducă
tori și delegați aflatl la Bucu
rești cu ocazia Universiadei, pe 
cineva care să fi fost prezent la 
toate edițiile de pînă acum. Noi 
am găsit această „rara avis" : 
prof. dr. Ludovit Komadel (Ceho
slovacia) , președintele Comisiei 
medicale a F.I.S.U.. care în 
1959. Ia Torino, era membru în 
Comitetul executiv al F.I.S.U. 
Fost sportiv de performantă 
(specialitatea : înotul bras. s-a 
clasat pe locul 6 la J.O. de la 
Helsinki la 200 m). prof. dr. .

„Cred că îndeosebi astăzi, cînd în 
lume există situații atît de compli
cate, sportul poate constitui un mij
loc de stopare a diferendelor. Cînd 
faci sport nu te gîndești nici la dife
rențele de rasă, de religie sau poli
tice și cred că acesta este unul din 
aspectele cele mai frumoase ale spor
tului".

SARA SIMEONI (Italia) 
recordmană mondială și campioană 

olimpică de atletism

Caleidoscop - UNIVERSIADA BUCUREȘTEANĂ
* Delegatul tehnic al Federației internaționale de atletism, en

glezul John B. Hoit a dorit, evident, să cunoască traseul marato- 
uuiui. Șt a pornit-o la drum, dar nu într-o mașină, cum era de 
așteptat, ci (în echipament atletic) pe jos, în alergare. N-a parcurs 
tot maratonul, cl doar jumătate, adică 21 de kilometri I Dealtfel, 
dl. Hoit (44 de ani) este un obișnuit al alergărilor lungi, zilnla 
parcurgînd cel puțin 10 km.

* O medalie — care nu apare însă în nici un bilanț — a fost 
acordată alergătorului turc Yurdadon, aflat în poziția a 2-a la 
lo.ooo m, dar... în afara „podiumului" la încheierea cursei care a 
măsurat (dintr-o eroare de arbitraj) 10.400 m 1

* La București au fost înregistrate fel de fel de recorduri. Două 
dintre ele sînt realmente „unicate". Este vorba, mai întîl, de fap
tul că la gimnastică, la cal cu mînere, au fost desemnați nu mai

de? campioni mondiali universitari: Kurt Szilter (România), 
Li Xiaoping șl Li Ning (R.P. Chineză), Iuri Korolev (U.R.S.S.), 
toți cu cîte 19,55 p. fapt fără precedent în istoria marilor compe
tiții ale gimnasticii, și în al doilea rînd de „dead-heat“-ul perfect 
mregistrat la înot, în proba de 100 m fluture. Cel doi callfornlenl. 
Bill Paulus și Bob Placak, au înotat umăr la umăr cele două lun
gimi de bazin șl n-au putut fî despărțițl nici măcar de „ochiul de 
a. gus". al instalației de cronometraj electronic 1

* Dintre noile tabele electronice instalate la diferite baze bucu-

reștene, cu prilejul Universiadei, cea de la bazinul „23 August" 
este cea mai complexă. Ea se folosește de... 12 500 de beculețe ! 

ir S-a ratat acum un super-record mondial atletic pe 100 metri T 
Așa s-ar deduce dlntr-o notă apărută într-un ziar bucureștean care 
pretinde că, tn timpul concursurilor atletice, cu 30—40 m înaintea 
sosirii. Constantin Ivan s-a împiedicat șl s-a prăbușit pe pistă, 
iar englezul Sharp Cameron s-a oprit și cu riscul de a pierde 
cursa i-a întins mina... Foaia de rezultate a seriei a 7-a la 100 m 
ne arată că englezul Sharp Robert Cameron a ctștlgat, totuși, cu 
timpul de 10,66 s, iar Constantin Ivan a fost al 7-lea (deci a trecut 
?i el linia de sosire I) cu 12,22. Pentru ceea ce se pretinde că ar 
i făcut, evident că sprinterul englez trebuia să piardă cel puțin 

o secundă, dacă nu chiar 2—3. Scădețl aceste secunde din 10,66 șl 
vedeți ce record ar fi realizat el, acum I Fără alte comentarii... 

ir înaintea acestei a Xl-a Universiade, Virginia Ruzicl șl Teodora 
Ungureanu dețineau recordul nostru de medalii de aur, flecare 
dintre ele avînd înscrise în palmares cîte 3 titluri de campioane 
mondiale universitare. Care este situația acum, în noul clasament ? 
Iată: 1. Virginia Ruzicl (tenis) 6 titluri, 2. Nadia Comăneci (gim
nastică) 5 titluri, 3. Carmen Runaclu (înot) 4 titluri, 4. Teodora 
Ungureanu (gimnastică), Emilia Eberle (gimnastică), Kurt Szilier 
(gimnastică). Florența Mihai (tenis). Florin Segărceanu (tenis) — 

_ — ______ _____ ______ cîte 3 titluri.

t

i

Ludovit Komadel ne mărturi
sește :

— Am văzut cu ochii mei Uni
versiadele cresclnd, amplifieîn- 
du-se de la o ediție la alta, 
reu mal frumoase, mereu 
cuprinzătoare, cu rezultate 
ce în ce mai bune, pînă aci 
București unde, cred, am 
martorul uneia dintre ce ' 
frumoase competiții 
studențești.

— Care sînt impresiile dv. deta
liate despre Universiada '81 
București ?

— In primul rind, aș dori să 
precizez că organizarea competi
ției a fost foarte bună. Totul a 
fost pus la punct. în ce privește 
Comisia medicală, tin să subli
niez că „s-a bătut recordul" — 
dacă mă pot exprima așa — in 
ce privește organizarea. A exis
tat o foarte calificată asistentă 
medicală Ia toate bazele sporti
ve, în Satul Universiadei, la an
trenamente și competiții. EXCE
LENT — acesta este calificativul. 
Tin să mulțumesc, pe această 
cale, organelor de resort din 
România și să Ie asigur că nu 
vom uita sprijinul primit.

— Si în al doilea rînd ?
— Da. în al doilea rînd dorese 

să scot in evidență faptul că aici, 
la București, s-a atins un foarte 
înalt nivel competltlonal. Poale 
cel mai inalt de oină acum, do
vadă fiind avalanșa de recor
duri mondiale universitare. ob»l- 
nute Ia atletism si. mai ales, la 
natatie. In sporturile ca să zie 
așa ..exacte", comnaratiile cifrice 
slnt cele mal bune.

— Cum a funcționat 
anti-doping ?

— Perfect din toate 
de vedere, tn acest 
contează tn nrimul rind onc-a- 
tlvitatea șl apoi probitatea profe
sională a cornului medical. ~o- 
tul a fost ireorosahll. Pint mi'I'u- 
mit si nentru faolul că nu am 
avut nici un caz nozltlv. Fl’ed 
vorba de mari snortivl. care sint 
șl student!, el nar mai avizat! in 
ce nriveste nerlcolul medlcamen- 
tatlei stimulative...

— A existat si o reuniune 
Comisiei medicale F.T.s.U. 9

— Da. la Bncn-e-tl pm e-ntt 
e reuniune a comisiei noastre, 
cursul căreia am tms 1- —net 
unele chestiuni de organiza— a 
muncii si_am ascultat r*n  „-t 
privind nrniectelo de organizam 
a activității medi—1« la vlttnn—a 
ediție a Universiadei. care va 
avea loc la Fdmonton. neste doi 
ani.
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