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NICOLAE CEAUȘESCU
BREJNEV

KVN

SI LEONID »
La 31 iulie in Crimeea a 

avut loc o intîlnire intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste 
România,

- Brejnev, 
C.C. al 
Prezidiului 
al U.R.S.S.

în cursul convorbirii, 
rășii Nicolae Ceaușescu 
Brejnev au acordat o 
deosebită celor mai importante 
direcții ale co'aborării româno- 
sovietice.

Partidul Comunist Român și 
Partidul 
Sovietice 
viitor să 
calitatea 
să întărească prietenia româ- 
no-sovietică pe baza principii
lor egalității în drepturi, res
pectării independentei si suve
ranității naționale, ale solidari
tății socialiste.

In actualul cincinal schim
burile comerciale dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică 
mează să 
două ori 
cincinalul 
există încă

și tovarășul Leonid 
secretar

P.C.U.S., 
Sovietului

general al 
președintele 

Suprem

tova- 
si L. I. 
atenție

Comunist al Uniunii 
iși propun ca și in 
lărgească și să ridice 
relațiilor reciproce,

ur- 
crească de circa 
în comparație cu 
anterior. Totodată, 
rezerve importante

pentru adîncirea colaborării 
economice. Participarea Româ
niei la construcția unor con
ducte de gaze de pe teritoriul 
U.R.S.S., a centralei atomo-c- 
lectrice din sudul Ucrainei, a 
unor întreprinderi pentru ex
tracția minereului de fier, pre
cum și a altor obiective ii va 
permite să obțină din Uniunea 
Sovietică cantități suplimentare 
de gaze, energie electrică și 
alte produse. De asemenea, 
s-au discutat probleme privi
toare la posibilitățile livrării de 
petrol din Uniunea Sovietică. 

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev au exami
nat cele mai actuale probleme 
ale politicii internaționale. Ei 
au subliniat că actuala agrava
re a situației din lume afectea
ză interesele, tuturor țărilor și 
tuturor continentelor. Este ne
cesar să se acționeze împotriva 
agravării situației internaționa
le. pentru reluarea și cont nua- 
rea politicii de pace, destinde
re și colaborare, pentru solu
ționarea pc cale pașnică a pro
blemelor litigioase dintre state. 

Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică sint adepte

ferme ale înfăptuirii integrale 
și necondiționate a principiilor 
și înțelegerilor realizate Ia Con
ferința istorică de Ia Helsinki, 
a cărei a șasea aniversare este 
marcată în aceste zile. A fost 
exprimată speranța că statele 
semnatare ale Actului final vor 
face totul ca, la reluarea lucră
rilor reuniunii de la Madrid, 
să se ajungă la înțelegeri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre statele participante la in
tîlnire, la convocarea conferin
ței europene privind măsuri de 
încredere si dezarmare, la asi
gurarea continuității procesului 
început Ia Helsinki.

Rezultate bogate și rodnice 
ar putea da unirea posibilită
ților tehnico-științifice și de 
altă natură ale statelor cu sis
teme sociale diferite pentru so
luționarea problemei energetice. 
Aceasta ar permite o utilizare 
mai rațională a potențialelor 
existente si accelerarea activi
tății de punere în valoare a noi 
surse de energic. în legătură 
cu aceasta, a fost evidențiată 
actualitatea propunerilor tarilor 
socialiste cu privire la convoca
rea unei conferințe 
europene consacrate 
lor energeticii.

Intîlnirea dintre 
Nicolae Ceaușescu < 
Brejnev s-a desfășurat __  _
atmosferă prietenească, sinceră.

La convorbiri 
tovarășii : 
membru 
telului 1 
C.C al 
afacerilor 
publici! 
Constantin Mitea. 
Secretarului general al P.C.R. 
președintelui Republicii Socia
liste România, Andrei Gromîko. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. si 
Anatoli Blatov, consilier al se
cretarului general a! C.C. al 
P.C.U.S

au
: Ștefan

supleant 
Politic 

I P.C.R. 
externe 

Socialiste

general- 
probleme-

tovarășii 
și Leonid 

într-o

participat 
Andrei, 

al Comi- 
Executiv al 

ministrul 
al Re- 
România. 

consilie- al

ttr
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întors, vineri seara, din 
Uniunea Sovietică, unde a făcut 
o vizită la invitația tovarășului 
Leonid Iliei Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central 
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.
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REZULTATE OBȚINUTE LA UNIVERSIADA
Fără îndoială. Universiada '81 

va rămîne multă vreme in a- 
mintirea noastră... Pentru fru
musețea întrecerilor pe care ni 
le-a oferit, pentru nivelul ridi
cat al competițiilor (să amin
tim, spre exemplificare, con
cursurile de gimnastică. atle
tism. natație. volei, baschet etc.. 
precum și cifra de 39 de noi 
recorduri mondiale universitare 
cu care s-a soldat această a 
Xl-a ediție), pentru deosebitele 
satisfacții pe care ni le-au o- 
ferit marii sportivi ai lumii 
prezenți Ia București si. desi
gur. reprezentanții români la 
această mare competiție poli
sportivă mondială.

Așa cum subliniam și in alte 
ocazii, în această întrecere de 
nivel mondial sportivii noștri 
s-au situat printre protagoniști, 
cucerind un total de 67 de 
dalii, din care 30 de aur. 
formanțele noastre din 
competiții similare au fost
fel net depășite. Este elocvent 
in acest sens faptul că numă
rul medaliilor românești la edi
ția bucureșteană a Universiadei 
depășește totalul ultimelor două 
ediții (Sofia și Ciudad de Me
xico) care este de 66, respectiv 
35 și 31. Și mai sensibil este 
„saltul" făcut la medaliile de 
aur care s-au ridicat în 1977 la 
11, iar in 1979 la 13. Pentru a 
ilustra buna pregătire arătată 
de delegația noastră în întrece
rile 
zile 
tim 
cat 
plinele 
că la șapte dintre acestea au 
cucerit locuri iutii. Iar dintre 
noile recorduri mondiale uni
versitare. 3 aparțin acum spor
tivilor noștri : cel al Florenței 
Crăciunescu. la 
lui, și 
naciu 
și 200

Sînt succese de proporții, care 
reflectă atit seriozitatea pregă
tirilor in vederea acestui mare 
eveniment cit și talentul spor
tivilor noștri, dăruirea și patrio
tismul de care au fost animați, 
calități care i-au condus 
victorii. spre podium, 
locurile fruntașe pe care 
ocupat în diverse probe, 
rezultantă de ansamblu a 
lentelor performanțe la a

| BILANȚUL MEDALIILOR
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spre 
spre 

le-au 
Ca o 
exce- 
Xl-a

Toți aceștia merită admirația 
și felicitările noastre, dar — 
alături de ei — întrecerile U- 
niversiadei au scos in evidență 
și numeroși alți sportivi (unii 
mai puțin cunoscuți de marele 
public) care au găsit în marea 
competiție de la București un 
excelent prilej de afirmare.

Universiada ’81 a fost un 
strălucit succes pentru sportul 
nostru. Un succes de care ne

XWWWWWWWWWWW-,

$

me- 
Per- 
alte 
ast-

timp de zece 
București să mai amin- 
sportivii români au ur- 
podium la toate dssei- 
cuprinse în program și

1. U.R.S.S.
2. ROMÂNIA

TOTAL din care :
MEDALII AUR ARGINT BRONZ

35
20

111
67

38
30

38
17

desfășurate
la 
că 
pc

cele ale 
la înot, 
m spate.

aruncarea discu
lui Carmen Bu- 
probele de 100

Universiada '81 văzută de președintele F.I.S.U., dr. PRIMO NEBIOLO

NE-AM SIMȚIT MINUNAT CU TOȚII
ACEST SPECTACOL SPORTIV MAGNIFIC"

—Domnule președinte, ulti
mele secvențe ale marelui film 
sportiv care l-a constituit Uni
versiada de la București s-au 
derulat, acum impresiile par- 
ticipanților — concurenți, ofi
ciali și spectatori — încep să 
se decanteze...

— Impresii multe, frumoase, 
emoționate, care stăruie I Fac 
această mărturisire din pro
pria-mi experiență. Ne-am sim
țit minunat cu toții la a- 
ceastă mare întrecere spor
tivă, la acest spectacol spor
tiv magnific, un bineve
nit prilej de cunoaștere, de 
prietenie intre reprezentanții 
tineretului universitar din lu
mea întreagă. O mare compe
tiție onorată de însuși pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, domnul Nicolae 
Ceaușescu, care a avut deose
bita amabilitate de a accepta 
organizarea și inaltul patronaj 
al Universiadei. Iată de ce do
resc să-mi exprim — folosind 
acest nou prilej — omagiul 
meu sincer, toată gratitudinea

față de președintele României.
— Ați urmărit îndeaproape, 

încă de la sosirea dv. în Bucu
rești, felul cum sînt rezolvate 
problemele de organizare. La 
cele cîteva conferințe de presă 
la care ați fost prezent ați fă
cut referiri directe la acest 
capitol important....

— M-a preocupat mult latu
ra organizatorică a competiției, 
decisivă, desigur, pentru suc
cesul unei întreceri de o ase
menea anvergură. Și pot afir
ma că trăiesc din plin satis
facția de a constata că gaz
dele, prietenii români, au dove
dit, in toate ocaziile, un spirit 
organizatoric desăvirșit. Totul 
a decurs fără nici o fisură. 
Șefii delegațiilor țărilor partici
pante mi-au întărit această 
convingere pe care mi-am for
mulat-o eu însumi. A fost un 
efort uriaș, au fost 12 zile 
fierbinți pentru organizatori, 
oameni harnici, competent! și 
neobosiți. Bazele sportive s-au 
înfățișat permanent în haină 
de sărbătoare, instalațiile au 
funcționat fără greș; de aici 
— firește — și numărul impre
sionant de recorduri stabilite. Iar 
condițiile de găzduire, intr-un 
sat de dimensiunile unui oraș, 
au satisfăcut toate exigențele. 
Aș dori să relev, in același 
timp, publicul spectator, ama
bil cu sportivii, entuziast față 
de calitatea întrecerilor și 
chiar tandru, cu cei mai buni. 
Românii au fost realmente gaz
de ideale ale acestei ediții a 
Universiadei.

— V-ați referit la recorduri, 
la numărul lor impresionant...

— Mi-aș îngădui să reiau 
ideea : Bucureștiul a marcat, la 
actuala ediție a Universiadei, o 
veritabilă avalanșă de recor

duri mondiale studențești in 
probele de atletism și înot. 
Totodată țin să subliniez nive
lul mondial al unor întreceri 
de baschet — nu numai a fi
nalei —, volei, polo și scrimă. 
Există și o explicație: la Bucu
rești au făcut deplasarea mul
te valori consacrate în dome
niul disciplinelor amintite. 
Foarte bine remarca cineva, 
chiar în ziarul „Sportul", că 
între Marea și Mica Olimpiadă 
valorile se apropie tot mai 
mult. Este această constatare o 
nouă mărturie a interesului pe 
care tineretul de pe glob îl ma
nifestă față de întrecerile Uni
versiadei.

în încheierea acestui dialog, 
dl. dr. Primo Nebiolo a ținut 
să evidențieze faptul că „sem
nificația definitorie a Univer
siadei de la București, depășind 
cu mult performanțele tehnice 
înregistrate, o reprezintă ideea 
de pace și prietenie, dorința 
ardentă a tineretului de a făuri 
o lume mai senină, mai calmă, 
mai bună, mai înțeleaptă, în 
care multiplele probleme so
ciale ale tineretului, multe a- 
flate încă în suspensie, să-și 
găsească fericite soluții și re
zolvări. Și aceasta indiferent de 
ideologie, de culoare sau de re
ligie. Părăsesc România, capi
tala ei frumoasă și primitoare, 
cu convingerea fermă că Bucu
reștiul, prin Universiadă, prin 
gazdele ei pline de afecțiune, 
a reușit să adauge o nouă 
piatră la temelia coeziunii, a 
unității tineretului universitar 
de pe Terra, pe calea spre o 
lume a înțelegerii, cunoașterii 
și prieteniei. La revedere, la 
Edmonton, gazda celei de a 
Xll-a ediții a Universiadei!".

Tiberiu STAMA

3. S.U.A.
4. R.P. CHINEZĂ
5. ITALIA
6. BRAZILIA
7. R. D. GERMANA
8. BULGARIA
9. CUBA

10. JAPONIA
11. R.F. GERMANIA
12. MAREA BRITANIE
13-15. CEHOSLOVACIA
13-15. IUGOSLAVIA
13-15. UNGARIA
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ediție a Universiadei, tara noas
tră ocupă locui 2 în clasamen
tul pc medalii, din 85 de țări 
participante.

Dar, dincolo de aceste cifre, 
atit de grăitoare și care nu mai 
au nevoie de comentarii, satis
facțiile noastre decurg și din 
nivelul superior la care au evo
luat unii dintre campionii noș
tri. Ne-au lăsat o puternică 
impresie — atit nouă cit și nu
meroșilor oaspeți de peste ho
tare — admirabila stea a gim
nasticii mondiale Nadia Coma
neci și coechipierele sale, au
tentica vedetă a natatiei inter
naționale Carmen Bunaciu, ju-

56
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13
12
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5
5
5
5
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6
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2
1
1
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18
6
4
3
7
4
2
2
1
1
2
2
2

9
5
3

10
1
5
4
2
3
2
2
2
2

dar care în acelașibucurăm 
timp, ne și obligă.

Chiar in această lună, și in 
restul sezonului de toamnă, 
sportivii români au in față o 
serie de mari competiții, pe 
care trebuie să le pregătească 
cu aceeași sirguintă, cu același 
spirit de răspundere pe care 
ie-au arătat la Universiadă. Ne 
gîndim la campionatele mon
diale de canotaj — fete și bă
ieți —, la campionatul european 
feminin de baschet, la campio
natele mondiale de lupte, de 
judo, de haltere, de gimnastică, 
după cum nu uităm prelimina
riile în curs de desfășurare ale

Carmen Bunaciu (învingătoare la 200 m spate). și învinsele sale, 
înotătoarele Carlisle și Walsh (S.U.A.)

cătoarea de tenis Virginia Ru- 
zici, renumiții componenti ai 
echipei noastre de lupte greco- 
romane (dealtfel, unii dintre 
ei. ca Ștefan Rusu. Ion Draica, 
Ion Păun, obișnuiți ai podiu
mului marilor întreceri), atle
tele Florența Crăciunescu și 
Doina Melinte, învingătoare de 
o manieră autoritară în probe
le lor. cele două echipe de scri
mă (floretă fete si spadă) s.a.

C.M. de fotbal și jocurile echi
pei noastre de rugby în noua 
ediție a Cupei F.I.R.A. Sînt 
competiții importante. în care 
așteptăm ca reprezentanții tării 
noastre să concureze cu ace
leași bune rezultate de Ia U- 
niversiadă, pentru ca sportul 
românesc să urce noi trepte de 
afirmare în arena internațio
nală.



TINERI ÎNTRE TINERI...

PRIMUL CONTACT
CU MARELE ATLETISM!

Cu unele excepții — am zice : 
Florența Crăciunescu, Elena Tă- 
rîță, Iboia Korodi și încă cîteva 
— lotul de atletism al țării noas
tre participant la Universiadă a 
fost toarte tînăr, nu doar sub 
raportul anilor de viață, ci și sub 
acela, mai ales, al anilor de ac
tivitate atletică competițională. 
Excepțiile au în vedere aceste 
cîteva sportive care au trecute în 
palmares participări la unele 
mari competiții internaționale (O- 
limpiadă, „europene" etc.), pen
tru că grosul lotului, ca să zi
cem așa, a luat abia acum, la 
Universiada de la București, con
tactul cu marele atletism. Și spre 
cinstea celor mai mulți, acest 
contact a fost rodnic, sub as
pectul performanței, al clasărji 
și chiar al recompensei (a se citi: 
medalii!).

Cu un an în urmă, marele at
letism nici n-avca habar de e- 
xistența ca performeri autentici 
a unora dintre sportivii noștri, 
cum ar fi Anișoara Cușmir și 
Vali Ionescu, Gytfrgy Marko și 
Ghcorghe Lina, Pal Palffy și 
chiar Doina Melînte, deși aceasta 
din urmă s-a aflat, în iulie tre
cut, printre concurentele la 800- 
le Olimpiadei a XXII-a etc. în- 
tr-un singur an saltul lor de ca
litate a fost de-a dreptul impre
sionant și Universiada bucureștea- 
nă l-a confirmat pe de-a între
gul !

Campioana olimpică Tatiana 
Kolpakova a trecut prin serioase 
emoții mai înainte de a fi reu
șit săritura de „aur", reprezen
tantele noastre Anișoara Cușmir 
și Vali Ionescu oferindu-i o re
plică puternică. Și a nu se uita 
că Anișoara n-are decît 19 ani. 
Iar Vali, 21 și că dacă ar fi Eă 
ne orientăm doar după concursul 
Universiadei, prima a marcat un 
progres de 24 cm față de cel 
mai bun rezultat al anului tre

PENTRU LUPTĂTORII N. ZAMFIR, I. MATEI Șl GH. FODORE 
UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI - UN MOMENT DE NEUITAT
Competiția care timp de a- 

proape două săptămîni a cap
tat atenția și a dezlănțuit ener
giile întregii lumi sportive stu
dențești s-a încheiat. Pentru 
sportul luptelor din țara noas
tră, Universiada de la Bucu
rești a constituit u.n nou prilej 
de confirmare a valorii sale pe 
plan international. .Reprezentan
ții noștri la stilul greco-romanc 
au repurtat un succes fără pre
cedent într-o astfel de întrece
re, toți cei zece luptători ro
mâni obtinînd medalii de aur 
(șase) sau de argint (patru). 
Dar cea mai marea realizare, 
cîștigul cel mai prețios al a- 
cestei discipline sportive din 
tara noastră este faptul că în 
rîndul medaliaților cu aur se 
află și doi sportivi tineri, bă
ieți talentată și bine pregătiți, 
prezenți pentru prima oară în 
rîndul medaliaților la o compe
tiție de acest nivel. Este vorba 
despre Nicolae Zamfir (57 kg) 
și Ilie Matei (90 kg). Primul, 
originar din Pitești, a început 
să practice luptele sub îndru
marea antrenorilor Cornel Fe- 
trescu și Emil Bălăncscu, la 
clubul specializat din localita
te, iar în prezent este legitimat 
la clubul Dinamo. 13 a fost se
lecționat și în echipa națională 
participantă la C.E. de la G6- 
teborg (1981), dar n-a reușit să 
realizeze performantă.

Ilie Matei, student la facul
tatea de educație fizică din Su
ceava. se află la prima selecție 
în echipa reprezentativă. Este 
în vîrstă de 21 de ani și a în
ceput să practice luptele la 
C.S.M. Suceava, sub îndruma
rea harnicului și pasionatului 
antrenor Constantin Topîrjan, 
care se ocupă de pregătirea lui 
și în prezent. Primul succes co
mun al acestor tineri s-a pro
dus la „Daciadă", cînd au de
venit amîndoi campioni, obți
nând și selecția in echipa pen
tru Universiadă. Comportarea 
lui I. Matei a fost excelentă, 
el reușind să învingă adversari 
redutabili.

Un alt exemplu asemănător îl 
constituie unul dintre repre
zentanții țării noastre la lupte 
libere, brașoveanul Ghcorghe 
Fodore (82 kg). cîstigător al 
medab'ei de bronz. Ca și Ni- 
co’ae Zamfir, tînărul brașovean 
(a îmnlinit 23 de ani în luna 
iulie a acestui an) a mai fost 
selecționat o singură dată în c-

cut (6,77 m față de 6,53 m), a 
doua de 7 cm.

Gyorgy Marko (21 ani) în se
zonul trecut, nici măcar nu fi
gura printre alergătorii de la 
10 000 m, pentru bunul motiv că 
abia în 1981 el a luat primul 
său start pe această distanță și 
că la Universiadă s-a aflat doar 
la a. .. treia cursă de 10 000 m 
din viața sa. Fără să se fi ară
tat cît de cît impresionat de fai
ma unora dintre adversari, de 
performanțele lor anterioare, ''Mar 
ko și-a făcut cursa, o cursă cu
rajoasă, bine orientată tactic. Și 
rezultatul a fost. . . medalia de 
argint! Posibilitățile sale, apre
ciem, sînt însă și mai mari. . .

Săritorul în lungime Ghcorghe 
Lina (22 ani) promisese, în iar
nă, că la Universiadă va sări 
peste 8 metri. Din nefericire pen
tru el,. încă pe la începutul anu
lui, a suferit un accident se
rios care l-a ținut în afara pre
gătirii mai multe luni, cele ho- 
tărîtoare. A reintrat abia în luna 
iunie, a cîștigat „Daciada" de
venind și campion al țării 
(7,81 m), apoi a sărit 7,60 m la 
„Cupa Federației" și acum un 
remarcabil 7,98 m la Universiadă, 
într-o întrecere foarte valoroa
să, cum a fost cea de la sări
tura în lungime, Lina și-a rea
lizat recordul personal, care nu 
i-a putut aduce însă decît locul 
6, oricum un loc bun, în contex
tul în care s-a desfășurat proba.

Dintre acești atleți, evidențiați 
de noi pentru propriile. . . evi
dențieri, vom arăta că hurdlerul 
Pal Palffy este cel mal „bătrîn", 
avînd 25 de ani. La Universiadă 
a realizat 3 curse admirabile, ul
tima — finala — prilejuindu-i ob
ținerea locului secund, într-o 
companie foarte puternică, în 
care timpul său (13,73 s) repre
zintă un nou record național.

Romeo VILARA

Ilie Matei, unul dintre tinerii luptători români învingăterri la 
Universiadă, în acțiune

chipa reprezentativă Ga C.E. 
din acest an), dar n-a reușit 
să se impună. Ghcorghe Fodo- 
re a început să practice lua
tele la Steagul roșu Brasov 
(antrenor Ion Muresan). iar 
acum activează in secția Dina
mo Brașov (antrenor Ion Bă- 
trin).

Pentru toți acești tineri spor

NUMITOR COMUN AL LOTULUI REPREZENTATIV DE SCRIMĂ: TINEREȚEA
Dintre toate disciplinele afla

te în programul Universiadei 
’81 de la București, scrima a 
avut conseeuțiă cea mai spec
taculoasă, întrucît la un foarte 
scurt interval de timp. în de
cursul aceleiași luni, iulie, cei 
mai butii scrlmeri din lume (in 
rîndul cărora se numără, de 
regulă, un serios contingent de 
studenți) s-au confruntat Ia 
campionatele mondiale, de la 
Clermont-Ferrand și la Univer
siada din capitala tării noas
tre. Din această cauză, pe plan
șele instalate în sala „23 Au
gust" au evoluat cei mai 
„proaspeți" campioni și meda- 
liați ai „mondialelor" dintre 
toți sportivii prezenți în între
cerile Universiadei. Și amintin- 
du7i din nou pe acești mari 
performeri (Vladimir Smirnov, 
Petru Kuki, Augclo Scuri — 
primii trei clasați in proba in
dividuală de floretă, Dariusz 
Wotlke — campionul mondial 
al sabrerilor, Aleksandr Mo- 
iaev, medaliat cu argint în

Doi dintre voleibaliștii tineri care au trecut cu brio, la Universiada, examenul maturității — tră
gătorul Florin Mina și coordonatorul de joc Marius Căta-Chițiga, într-o frumoasă acțiune 
de atac Foto : Vasile BAGEAC

VOLEIBALIȘTI DE PERSPECTIVĂ CARE AU TRECUT 
CU BRIO EXAMENUL MATURITĂȚII

Cînd acordurile lui „Gau- 
deamus igitur" umpleau sala 
Floreasca iar pe treapta cea 
mai de sus a podiumului cei 
12 voleibaliști ai lui Nicolae 
Sotir și Stelian Tudor priveau 
spre catargul pe care se înălța 

tivi, Universiada de la Bucu
rești constituie prilejul primei 
lor afirmări pe plan internațio
nal și va rămîne un moment 
de neuitat. Iată ce au însemnat 
campionatele mondiale universi
tare găzduite de țara noastră 
centru tinerii Nicolae Zamfir. 
Ilie Matei și Ghcorghe Fodore...

Mihai TRANCA

proba individuală de spadă, 
componenți, alături de coechi
pierii săi, Leonid Dunaev și 
Konstantin Hondogo. în echipa 
U.R.S.S., campioană mondială 
de spadă, echipa de spadă a 
Elveției, medaliată cu argint în 
proba de spadă, cvartetul Ita
liei de floretă, medaliat cu ar
gint în proba masculină pe e- 
chipe, floretistele Larisa Țaga- 
raeva și Marina Soboleva din 
echipa sovietică, medaliată cu 
aur la Clermont-Ferrand) o fa
cem pentru a sublinia, acum, 
cînd întrecerile Universiadei nu 
și-au stins încă ecoul, înalta 
valoare tehnică și spectaculară 
a competiției de scrimă din ca
drul Universiadei, la care un 
aport deosebit l-au adus și re
prezentanții României. Scrime- 
rii noștri și-au încununat lunga 
perioadă de pregătiri și respon
sabilități din acest sezon cu un 
bilanț deosebit — 2 medalii de 
aur, 2 de argint și 1 de bronz, 
cel mai bun din istoria partici
pării la Universiade, concludent 

tricolorul, cei din sală, vechi 
sau mai noi iubitori a voleiu
lui, retrăiau parcă momentele 
din toamna lui 1963, cînd gene
rația de aur a voleiului ro
mânesc, în frunte cu Drăgan, 
Berzei, Plocon, Schreiber și 
Chezan cucereau titlul conti
nental.-

Și, intr-adevăr, de la acel 
succes de mare prestigiu, Uni
versiada de la București a în
semnat cea de-a doua mare 
victorie a voleiului. românesc. 
Au fost între 1963 și 1931 vic
torii în cupa campionilor eu
ropeni, în cupa cupelor, mcda’ii 
de argint și bronz la mondiale 
și europene, dar victoria intr-o 
mare competiție nu a mai su- 
rîs voleibaliștilor noștri. deși 
generații de sportivi de mare 
valoare au onorat cu prestații 
excelente sportul acesta care, 
pe zi ce trece, devine mai 
spectaculos. Generația lui Tîr- 
lici și Stoian, apoi cea a Iui 
Udișteanu, Barta și Stamate și. 
în fine, cea a lui Oros și Du- 
mănoiu au trudit cu mult folos 
pentru gloria voleiului româ
nesc dar nici una nu a mai fost 
încununată cu un titlu suprem,

I-a fost dat însă generației 
Iui Căta-Chițiga și Mina, a lui 
Stoian și Enescu. să guste din 
cupa marilor victorii și aceasta 
vine să confirme valoarea ac
tualei generații care se ridică, 
deoarece nu puține au fost mo
mentele în care orice mare e- 
chipă putea să cedeze. Să ter
mini neînvinsă într-o astfel de 
competiție maraton nu este un 
lucru simplu, ba chiar destul 
de dificil pentru niște jucători 
care abia acum au simțit în
treaga responsabilitate de a a- 
păra culorile țării, ca titulari. 
Și. intr-adevăr, Mina, Vrîncuț, 
Căta-Chițiga (aflat pe postul 
cheie de coordonator de joc) sau 

și prin faptul eă și-au adus a- 
portut toate cele patru arme.

Concludent esie, insă, acest 
bilanț și prin promițătoarele e- 
voiuții avute de cei mai tineri 
eomponenți ai Ioturilor dc scri
mă, unii dintre ei dcbulanți 
ehiar în acest sezon Ia aseme 
nea mari competiții cum sint 
campionatele mondiale sau U- 
niversiadele. Să ne referim 
pentru început la două exem
ple care ni se par pe deplin e • 
dificatoare în acest sens. Spa
dasinul Rudolf Szabo, debutant 
Ia un campionat mondial, a a- 
juns pînă în finala probei in
dividuale la Clermont-Ferrand, 
unde s-a clasat pe un promi
țător loc 6. Și iată că in pro
ba pe echipe a Universiadei el 
a confirmat această performan
tă. fiind unul dintre cei mai 
constanți si eficace componenți 
ai echipei României, medaliată 
cu aur, chiar dacă în față s-au 
aflat laureați olimpici și mon
diali ca Ilarmcnberg, Vaeggoe, 
Salesse, Lenglct, Nigon. Elisa- 

Grădinarii nu au cedat și ală
turi de Enescu, Stoian, Gîr- 
leanu, Macavei, care au o oare
care experiență internațională, 
au știut, spre exemplu. în fi
nală. la 2—1 pentru echipa cu
baneză, să echilibreze jocul, să-1 
facă pe puternicul adversar să 
se încline în final. Deci, pu
tem afirma că sub bagheta 
aceluiași excelent antrenor 
Nicolae Sotir care a dus la 
„aur" cele două generații sepa
rate de 18 ani, o nouă valo
roasă echipă se plămădește și 
trece examenul -maturității.

Nu la fel stau lucrurile ca 
pchipa feminină pentru care 
locul ocupat, al 4-lea, repre
zintă. intr-adevăr, maximum ce 
se putea obține

Pentru că această echipă, pe 
care se dorea construirea „na
ționalei" și in care au evoluat 
jucătoare cu o bogată expe
riență internațională. prezintă 
limite serioase pe plan fizic, 
tehnic și tactic. Este absolut 
necesar ca și în voleiul feminin 
să se promoveze ideile și con
cepțiile <ie selecție și pregătire 
impuse — și. după cum s-a 
văzut, eu roade — în tabăra 
băieților. Cu alte cuvinte, este 
nevoie de o selecție în rindu- 
rile tinerilor pe criterii m 
apropiate de exigențele CALI
TĂȚII cerute de marca perfor
manță. Deocamdată. în lotul a- 
Jiniat la Universiadă, doar o 
singură jucătoare tinără, am 
numit-o pe Daniela Drăghici, 
prezintă șanse reale de creș
tere valorică, în contextul unei 
pregătiri mai bune a viitorului 
lot național. De aceea, sugerăm 
întoarcerea privirilor către lotul 
de tineret, o riguroasă selecție 
și o temeinică pregătire a unei 
noi reprezentative...

Ghcorghe LAZĂR

be'a Guzganii a fost debutantă 
în echipa de floretă a țării 
noastre angajată intr-o mare 
competiție oticială și totuși, in
trodusă intr-un moment dificil 
în finala Universiadei, disputa
tă cu puternica renrezentativă 
a U.R.S.S. campioană mondială, 
a tras cu aplomb, siguranță 
tehnică și inițiativă, ehiar dacă 
în față se afla campioana mon
dială universitară Ana Dimi- 
trenko, adueîndu-și aportul la 
victoria echipei noastre. Dealt
fel, în formațiile aliniate de 
scrima românească la Univer
siadă s-au aflat multi tineri 
trăgători, de perspectivă, cum 
ar fi floret ista Csila Ruparcsics, 
floretiștii Zsolt Ilusti, Sorin Ro
ca și George Oancea, sabrerul 
Alexandru Chiculiță și care, 
alături de ceilalți coechipieri, 
nu cu mult mai vîrstnici, dar 
cu mai multă experiență inter
națională, dau speranțe îndrep
tățite în noi performanțe la 
marile competiții din anii ur
mători.

Paul SLĂVESCU
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Maroti Janos, conducătorul delegației din Ungaria: limur Ahsalaimov (U.R.S.S.):

„FELICITĂRI PENTRU FELUL 
CUM A FOST ORGANIZAT TOTUL

,ĂM ÎNTÎLNIT LA BUCUREȘTI 
OAMENI PRIETENOȘI, DESCHIȘI.."

Ieri, la plecarea lotului Un
gariei. care a participat la Uni
versiadă. i-arn solicitat conducă
torul delegației ungare, Ma
roti Janos — vicepreședinte al 

Oficiului national pentru cul
tură fizică si sport din Ungaria, 
un scurt interviu la care inter
locutorul nostru ne-a răspuns 
cu amabilitate.

— Ce părere aveți despre or
ganizarea acestei competiții de 
măre amploare?

— Pot spune că gazdele 
noastre merită felicitări, pentru 
felul cum au pus totul la punct 
pină la ultimul amănunt. Nu 
este ușor să dirijezi atîtea com
petiții și să mulțumești pe toa
tă lumea. Dar si noi. ca si ce
lelalte delegații, nu putem face 
vreo observație critică. Stră
duințele organizatorice au dat 
cele mai bune roade.

— Ce ne puteți spune despre 
valoarea și nivelul întrecerilor?

— Numeroasele recorduri 
mondiale universitare sint e- 
locvente în această direcție. Mă 
refer bineînțeles la atletism și 
natație, în care confruntarea in 
majoritatea probelor dintre 
sportivii sovietici și americani 
a ridicat ștacheta întrecerilor 
și nivelul unor rezultate de va
loare mondială. Dar, apreciabi
le au fost și meciurile finale la 
celelalte discipline pe echipe în

AM APRECIAT DEPLINA REUȘITĂ A COMPETIȚIEI DE BASCHET" 
dccliiră fir. fi. Sliiiptr, președintele comisiei (clinice internaționale a r.I.B.A.

Personalitate proeminentă a 
baschetului internațional, dr. 
Eadomir Shaper (Iugoslavia), 
președintele Comisiei tehnice 
•internaționale a F.I.B.A. (Fede
rația 'internațională de baschet 
amator), a ținut să precizeze 
din primul moment al convor
birii purtate:

— Prin numărul și valoarea 
echipelor participante. întrece
rile de baschet ale Universiadei 
au constituit pentru acest joc 
sportiv cea mai importantă 
competiție a anului. Nu au lip
sit echipele U.K S.S., S.U.A.,
Iugoslaviei. Canadei, Braziliei, 
Cubei, din care au făcut parte 
și consaerați. dar și baschelha-, 
liști mai tineri care vor repre
zenta aceste țări la viitoarele 
tocuri Olimpice.

j — Ce impresie v-au făcut 
selecționatele României și ce 
perspective le intrevedeti ?

— Fetele pot spera și la alte 
succese, poate chiar la campio
natul european care va avea 
loe in luna septembrie, in Ita
lia. deși fae parte dintr-o gru
pă preliminară foarte grea 
(n.r.: alături de formațiile Bul
gariei. Cehoslovaciei, Suediei. 
Ungariei si U.R.S.S.). La băieți 
vor trebui pregătiți mai multi 
jucători tineri inalți, cu gaba
rit și cu mai multă tehnicitate. 
Pentru ea la virsta maturității 
să aibă o valoare reală, pc plan 
internațional, este necesară o 
selecție în rtndul baschetbaliș
tilor de 12—13 ani care, incă de 
la această vîrstă. trebuie pre
gătiți in special din punct de 
vedere fizic și tehnic. Univer
siada a demonstrat că nu „u- 
rlașii" de peste 2,10 ni hotărăsc 
rezultatul unei partide, ci acei 
sportivi care, prinlr-o pregăti

frunte cu baschetul. voleiul 
și scrima.

— Cărui fapt credeji că se 
datorese aceste frumoase apre
cieri ale dv. ?

— în primul rînd. faptului că 
Universiada a fost, după Olim
piada de la Moscova din 1980, 
cea mai mare competiție din ul
timii doi ani. Prin urmare, mi
ile de studenți sportivi prezenți 
aici s-au pregătit cu cea mai 
mare atenție, și nu fără ecoul 
dorit.

— V-aș ruga să caracterizat! 
prezenta sportivilor români.

— Românii s-au prezentat 
excelent în toate disciplinele 
sportive. Dovadă — numărul 
mare de medalii. cucerite — 
cred și poate nu greșesc — că 
gazdele noastre au obținui cel 
mai bun rezultat al lor din is
toria Universiadelor.

— în încheiere aș vrea să 
vă intreb cum apreciați ambi
anta generală a Universiadei?

— Firește, prietenia legată 
aici între miile de pariicipanti 
a fost trăsătura caracteristică 
a Universiadei. Si acest aspect 
l-am remarcat de la deschide
rea splendidă din 19 iulie si 
pină la urmă. în noaptea de 
30 iulie, la Carnavalul Uni
versiadei.

Ion OCHSENFELD

ta baschet, echipele feminine au demonstrat, deseori, că meciurile 
lor pot fi la fel de spectaculoase ca cele ale băieților. In imagine, 
fază dintr-o astfel de partidă — România — S.U.A. : Magdalena Pali, 
încadrată de Trudi Lacey (nr. i) și Denise Curry (nr. 13), va pă
trunde, totuși, spre coș. Foto : Dragoș NEAGU
re excelentă, pot contracara 
pe cei avantajați prin talie și 
gabarit.

— Sinteți un oaspete mai 
vechi și destul de frecvent al 
țării noastre, de aceea, in mod 
cert, aveți o opinie mai cu
prinzătoare asupra Bucureștiu- 
lui. în general, și activității 
baschetului, în special. Vă ru
găm să o exprimați.

Una dintre echipele care au 
impresionat în concursul de 
înot, atit prin valoarea rezul
tatelor, cit mai ales prin nu
mărul mare al performanțelor 
obținute, este cea a Uniunii 
Sovietice. Cum, în ultimii ani, 
înotul sovietic a făcut pași 
mari înainte, am încercat să 
aflăm cîteva amănunte intere
sante despre „secretele" aces
tui remarcabil progres chiar de 
la o persoană avizată în aceas
tă direcție, adică de la antre- 
norul-șef al echipei la Jocu
rile Mondiale Universitare, dr. 
Timur Absalaimov.

— Ați făcut o pregătire spe
cială pentru Universiadă ?

— Da. Am pregătit in para
lel două mari obiective com- 
petifionale : Universiada de la 
București și „triunghiularul* 
U.R.S.S. — R.F.G. — Canada. 

YLotul a fost, apoi, împărțit in 
două, studenții (in general, 
trebuie să spun că ei formează 
grupul celor mai valoroși îno
tători la noi) lulnd drumul 
Bucure știului.
— Cum explicați marele pro

gres al înotului sovietic?
— Cauzele sint diverse me

todice (aici aș vorbi mult de 
tot și insistent despre crește
rea rolului pregătirii fizice pe 
uscat și despre amplificarea, 
pină la dublare, a volumului de 
muncă in apă), organizatorice 
(aș dori să precizez că la noi 
toamna fiecare sportiv își poa
te spune părerea intr-un larg

— In România am prieteni 
multi si apropiat>. unii dintre 
ei bine cunoscut! în baschetul 
internațional. In cele 12 zile 
petrecute Ia dumneavoastră 
m-am simlit minunat, iar în 
cursul întrecerilor am apreciat 
deplina reușită a comoetitici. 
din toate punctele de vedere. 
Plec eu cele mai plăcute im
presii.

Dumitru STÂNCULESCU 

cadru al schimburilor de idei, 
dar apoi — după ce linia me
todică a fost stabilită — nu 
mai există „discuții", ci un sin
gur cuvint de ordine : discipli
na) și educative (nu știu, de 
pildă, dacă sintem cea mai 
bună formație, dar sint convins 
că formăm o ECHIPA, în care 
fiecare se simte dator să-și 
sprijine permanent colegul și, 
foarte important, fiecare știe 
și este convins că are respon
sabilități).

— Ce alte obiective, com- 
petiționale mari aveți anul a- 
cesta ?

— Mult așteptatul, mai ales 
de dv. cronicarii sportivi, meci 
dintre selecționatele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
America, care va avea loc la 
Kiev intre 20 și 22 august.

— Cîți dintre sportivii sovie
tici prezenți la București vor 
face parte din echipa țării dv.?

— Cred că 12—14, dacă nu și 
mai mulți, pentru că rezultatele 
de aci sint foarte bune, peste 
așteptările noastre.

— Ce pronostic dați pentru 
acest meci ?

— Oaspeții sint favoriți. 
Cred că noi vom cîștiga

P. PANAGAKOS (Grecia):

„O NOUĂ IERARHIE
ÎN LUMEA POLO-ULUI"
Spre surprinderea multora din

tre cei prezenți zilele acestea în 
jurul piscinei Dinamo la parti
dele turneului de polo, victoria 
finală a revenit selecționatei cu
baneze, aflată la primul său suc
ces într-o competiție de aseme
nea amploare. I-am solicitat pri
mele impresii despre întrecerile 
urmărite lui Panagiotis Panaga- 
kos (Grecia), unul dintre cei doi 
arbitri internaționali de categoria 
„A“, neutri, care au oficiat la 
acest turneu.

„Fără îndoială — ne-a spus P. 
Panăgakos — faptul că pe pri
mele două locuri ale clasamen
tului s-au situat două echipe de 
peste Ocean, înaintea „marilor 
puteri" (U.R.S.S., Iugoslavia, Un
garia și chiar România) de pe 
continentul nostru, renrezîntă o 
mare surpriză. Ierarhiile cunos
cute au fost complet răsturnate : 
poloiștii din Ungaria, cu atîtea 
titluri olimpice, mondiale și eu
ropene la activ, nu au reușit să 
oh Țină nici un punct în turneul 
final ; poloiștii sovietici, campio
ni olimpici și deținători ai „Cu
pei mondiale", se situează doar 
pe locul 4, înaintea Iugoslaviei. 
Cine ar fi putut da un asemenea 
pronostic la începerea turneului ? 
Și totuși, iată, a fost posibil. Toa
tă lumea aștepta succesul renre- 
zentativei S.U.A., care a cîștigat 
și la Ciudad de Mexico, în 1979, 
dar nord-americanii s-au poticnit 
chiar în ultima lor întîlnire, cînd 
au fost întrecuți fără drent de a- 
pel de o formație a României ju- 
cînd cum nu am văzut-o nicio
dată".

— Totuși, cum explicați succe
sul cubanezilor ?

—- Echina lor a crescut foarte 
mult. Aici, la București, ei au 
aliniat practic formația lor repre
zentativă, cam tot ce are mai bun 
polo-ul cubanez la această oră : 
jucători rapizi, care mînuiesc ba
lonul cu ușurință și șutează ne
cruțător. Este adevărat, ei dove
desc uneori exces de zel în faza 
de apărare. Oricum, aceasta nu 
scade din meritele unei echipe 
care confirmă, astăzi, justețea 
prezenței ei în ultimul turneu fi
nal olimpic.

7—8 locuri intii. Acest lucru va 
însemna un mare pas înainte 
in programul nostru, care ur
mărește o deplină afirmare a 
înotului sovietic la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles. 
Acolo să obținem iarăși 7—8 
locuri intii și vom fi și mai 
mulțumiți:..

— Cu ce impresii plecați de 
la București ?

— Deși programul concursu
lui de înot nu mi-a lăsat prea 
mult timp ca să pot vizita ca
pitala României, vreau să vi 
spun că am intilnit, in scurtele 
răgazuri pe care mi le-a lăsat 
întrecerea, oameni prietenoși, 
deschiși, amabili de care m-am 
simțit legat de la primul con
tact. Duc cu mine acasă impre
sii dintre cele mai frumoase...

Călin ANTONESCU

— Ce v-a mai impresionat Ia 
acest turneu ?

— Poate vi se va părea curios, 
dar revelația competiției de la 
București a fost selecționata R.P. 
Chineze, pe care o văd pentru 
prima oară într-o competiție de 
amploare. A jucat admirabil în 
cîteva partide, întrecînd printre 
altele și pe actuala deținătoare a 
titlului mondial universitar ! Cred 
că pină la viitoarea ediție a Jo
curilor Olimpice, echipa R.P. Chi
neze va deveni o forța și în lu
mea polo-ului mondial.

— Impresia dvs. despre echipa 
României...

— Cred că băieții lui Grlnțescu 
au meritat din plin medalia do 
bronz. Pe mulți dintre ei 11 văd 
pentru prima oară la un turneu ; 
totuși, m-au impresionat prin 
puterea lor de luptă, prin dorința 
ieșită din comun de a ajunge pe 
podiumul de premiere. Portarul 
Doru Spînu, Adrian Schervan șl 
acest tînăr de mare viitor, Vlad 
Hagiu au fost, după părerea 
mea, cei mai buni. După ce vor 
juca mai mult și vor mai acu
mula experiență — echipa dvs. 
a ratat inadmisibil de multe si
tuații de „om în plus* — cred 
că românii vor reveni puternic 
în plutonul de frunte al polo- 
ului.

—• Ce părere aveți despre orga- 
ganizarea competiției ?

— Excelentă. Un bazin minunat, 
oameni pricepuți în întreg angre
najul organizatoric. Nici la un 
turneu olimpic sau la un campio
nat mondial nu poate fi mai 
bine. Sincere felicitări tuturor 
celor care ne-au ajutat să în
cheiem cu bine una dintre cele 
mai frumoase competiții de polo 
din ultimii ani.

Adrian VASILIU

(aria ntl (Italia)
ÎNTRECERI

DE TENIS

BUCURIA NU E DOAR A ÎNVINGĂTORULUI
Mads Mangor, cel mai tînăr locuitor al „Satului", e de-acum 

binecunoscut. Au mai avut insă domiciliul tempo ar in „Re
gie" și alți tineri, posibili participant^ la Universiadele de pes
te 8, 10 sau 12 ani. Unul dintre ei. Sein Skarshaug, a venit la 
București, cu tată! său, cetățean american, antrenor al baschet- 
bali.știlor... mexicani. Cum ți se pare lumea la 12 ani ?, l-am 
întrebat. „Veselă ! Și la mine, în Texas, .și aici, în România". 
Ne arată colecția sa de insigne, privindu-ne cu superioritate. 
Are cu ce se mindri, intr-adevăr... Profesorul Charies Skar
shaug ține să spună că a rămas, pur și simplu, uimit cit de 
mult și cit de bine se vorbește engleza în București. Dacă l-ar 
fi auzit marele — numai la figurat — baschetbalist sovietic 
Ghenadi Kapustin ar fi susținut același lucru și vizavi de 
limba rusă, după cum celebrii Sara Simeoni sau Thiery Vig- 
neron au mărturisit că s-au înțeles bine, în italiană sau fran
ceză. cu destui români.

Pe Kapustin l-am privit îndelung ■ după fantastica finală a 
baschetbaliștilor. Blondul student din Leningrad găsea pute
rea de a zîmbi, înțelegător, văztnd fericirea pe chipurile lui 
Sid Lowo sau Kevin McGee, care se purtau de-a dreptul ca 
niște copii în clipele de după marea victorie. Ne-am amintit 
atunci de un alt . moment semnificativ. Am revăzut explozia 
de bucurie a atletului grec Sotirios JWoutsanas. El nu cîștigase, 
el sosise al doilea. Dar fericirea nu e doar apanajul învingă
torilor. Și Sotirios și-a prelungit momentul de bucurie, ară- 
tind tuturor, pe aleile Satului, o zi întreagă, medalia de argint 
ca'e-i înnobila pieptul.

Veronique Brisy nu a cîștigat vreo medalie. înotătoarea bel- 
g'ană nu stă însă posomorită. Dimptrivă. „Sint bucu
roasă pentru câ am putut fi aici, la București, oraș al păcii. 
Pentru că am uitat de războaie. Pentru că am descoperit o 
țară cu cer senin. Am fost și la Brașov, și am înțeles de ce 
românii sint atît de mindri de patria lor. Pentru tot ce am 
văzut și am simțit aici, fie-mi permis să mă bucur". Are drep
tate Veronique : bucuria de a trăi și a fi tînără este, în fond, 
cea mai frumoasă dintre toate...

Geo RAEȚCHI

DESTINSE
Despre concursul de tenis, 

jucătoarea italiancă Caria 
Mei a declarat : „Am găsit la 
București o atmosferă deosebit 
de plăcută, iar sub aspect com- 
petițional apreciez întrecerile 
de tenis care sint mult mal 
destinse decît cele profesionis
te, dar cu nimic mai prejos in 
ceea ce privește calitatea me
ciurilor. Noi am intilnit aici 
multe jucătoare din țări cu 
care nu am avut prilejul să na 
întilnim pină acum in turneele 
de la nci. Publicul român este 
foarte amabil și bun cunoscător 
al jocului de tenis. îmi doresc 
să particip și la viitoarea Uni
versiadă".



ATLETISM
MASCULIN

100 m
1. Nel Latany (S.U.A.) 10,18 
a. Calvin Smith

(S.U.A.) 10,26
3. Ernest Obeng

(Ghana) 10,37
200 m

1. Iuri Naumenko 
(U.R.S.S.) 26,79

3. Iotvan Nagy
(Ungaria) 20,83

8. Dengan Kablan (Coasta
<le Fildeș) 20,97

400 m
1. Clifford Wiley

(S.U.A.) 45,18
9. Walter McCoy

(S.U.A.) 45.33
3. Souza Gerson Andrade

(Brazilia) 45,SI
SCO m

1. Andreas Hauck
(R.D.G.) 1:50,12

2. Sotirios Moutsamas
(Grecia) 1:5C,20

3. Pavel Troșilo
(U.R.S.S.) 1:50,26

1500 m

înălțime
Leo Williams
(S.U.A.) 2,25 m
Zhu Jianhua
(R.P. Chineză) 2,25 m
Gerd Nagel
(R.F.G.) 2,25 m

prăjină
1. Konstantin Volkov

(U.R.S.S.) 5,75 m
2. Vladimir Poliakov

(U.R.S.S.) 5,70 m
3. Philippe Houvion

(Franța) 5,65 m

lungime
1. Laszlo Szalma 

(Ungaria)
2. Liu Yuhuang 

(R.P. Chineză)
3. Ubaldo Duany 

(Cuba)

1. Zou Zhenxian
(R.P. Chineză)

2. Bela Bakosi
(Ungaria)

3. Keith Conob
(M. Britanie)

2. Doina Melinte 
(România)

3. Olga Dvirna 
(U.R.S.S.) 4 :06.39

3000 m

3. Liudmila Savina
(U.R.S.S.) 13,30 m

E uliță

2. Sergh
(U.R.J

3. Jorge
QTraz:

R.M.U.

R.M.U.

R.M.U.

1. Breda Pcrgar 
(Iugoslavia)

2. Valentina Ilinih 
(U.R.S.S.)

3. Maria Radu
(România)

8:53,73 R.M.U.

8:54,23

8:56,53

1. Petra Felkc
(R.D.G.) 63,20 m

2. Karin Smith
(S.U.A.) 64,12 m

3. Mayra Vila
(Cuba) 63,83 m

8,23 m

8,11 m

8,10 m

triplusait

17,32 m R.M.U.

16,97 m

16,38 m

1. Said Aouita 
(Maroc)

Î. Vinko Pokrajcici 
(Iugoslavia)

3. Amar Brahimia 
(Algeria)

3:33,13 R.M.U.

3:39,83

3:39,05

greutate
Mike Carter
(S.U.A.)

Detlef Mortag
20,19

(R.D.G.) 
Da-libor Vaslcek

19,35

(Cehoslovacia) 19,20

5000 m
1. Douglas Padilla

(S.U.A.) 13:43,95
2. Josef Lences

(Cehoslovacia) 13:50,34
3. Frank Zimmermann

(R.F.G.) 13:50,84
10 000 m

disc
1. -Armin Lem me

(R.D.G.) 65,90 m R.M.U.
2. Wolfgang Warnemunde

(R.D.G.) 63,54 m
3. Ioan Zam firache

(România) 63,40 m

1. Toomas Tourb 
(U.R.S.S.)

2. Gydrgy Marko 
(România)

3. David Murphy 
(M. Britanie)

29:42,83

29:51,13

29:51,27

ciocan
1. Klaus Ploghaus

(R.F.G.) 77,74 m
2. Iuri Tamm

3.
(U.R.S.S.) 
Igor Nikulin

76,54 m

(U.R.S.S.) 75,24 m

<X luO 5?
1. S.U.A. (Michelle Glover,

Carol Lewis, Jackie Wa
shington, Benita Fitzge
rald) 43,66

2. M. Britanie (Julie Wray,
Kathryn Smallwood. Le- 
nita Goddard, Susan 
Hearnshaw) 43,86

3. Italia (Antoanela Ca-
priotti, Carla Mercurio, 
Patrizia Lombardo, Ma
risa Masuilo) «4,43

4X400 m
1. U.R.S.S. (Anna Koste;- 

kaia, Irina Baskakova.

heptatlon
1. Malgorzata Guzowska

(Polonia) 8193 p R.M.U.
2. Nadejda Vinogradova

(U.R.S.S.) 6133 p
9. Corina Țifrea 

(România) .6033 p

BASCHET
FEMININ

1. U.R.S.S. (Olesia Barei, v2ra 
Mitrofanova, Anait Sarkisian, 
Olga Korosteleva, Olga Erofeeva 
Mariana Feodorova, Galina .Ku- 
dreavțova, Ludmila Rogozina, E- 
lena Ceausova. Liuba- «Concoa-

Artur Akopean, Alek
sei Tihonkin, Serghei 
Baranov) 173,20 p

3. R.P. CHINEZA (Li
Ning. Li Yuejiu, Li
Xiaoping, Zhou

sol

Limin)
171,70 p

1. Dan Odorhean
(România) 19,35 p
Li Ning
(R.P. Chineză) 19,35 p

3. Iuri Korolev
(U.R.S.S.) 19,45 p
Li Yuejiu
(R.P. Chineză) 19,43 p

cal cu minere
Kurt Szilicr
(România. 19,53
Iuri Korolev
(U.R.S.S? 19,55
Li Xiaoping
(R.P. Chineză) 10,55
Li Ning
(R.P. Chineză) 19,55

1. Andy
(S.U.7

Î. Jorge 
(Braz

1. Dian 
«•Braz:

1. Dani?
(C*ho

2. Djan
(Braz

3. Sergh
Hj.R.S

1. Aleks 
(U.R.5

2. Sergh 
(U.R.f

S. Monte 
(S.U.;

Inele
Li Ning
(R.P. Chineză) / 19,50
Artur Akopean
(U.R.S.S.) 19,45
Emilian Nicula
(România! 19,30

sărituri
1. Li Yuejiu 

(R.P. Chineză) 19,50 p
2. Dan Odorhean 

(România) 19,47 p
3. Iuri Korolev 

(U.R.S.S? 19,42 p

1. S.U.A
Schm. 
Kirch

2. U.R.S 
F i lone 
Sergh

8. Brazil 
dez, 
Manes

4X100 m
1. S.U.A. (Nel Lattany,

Anthony Katchum, Ja
son Grimes, Calvin
Smith) 38,70

2. U.R.S.S. (Andrei Sliap- 
nikov, Nikolai Sidorov, 
Aleksandr Aksinin, Vla
dimir Muraviev) 38,94

3. Franța (Philippe Le Jon-
cour, Stephane Adam, 
Gabriel Brothicr. Aldo 
Canti) 39,50

4X400 m
1. U.R.S.S. (Aleksandr Zo

lotarev, Vitali Feodotov, 
Viktor Burakov, Viktor 
Markin) 3:02,73

2. S.U.A. (David Lee, An
thony Katchum, David 
Patrick, Walter McCoy)

3:03,01
3. Brazilia (Karsuhiko Na-

kaya, Paulo Antonio 
Lima, Gerson Andrade 
Souza, Antonio Ferrei
ra) 3:06,79

Echipa de ștafetă a
Bașkakova, Nadejdasuliță

1. Dainis Kvula
(U.R.S.S.) 89,52 m

2. Gerald Weis
(R.D.G.) 87,80 m

3. Keino Puuste
(U.R.S.S.) 87,22 m

decatlon
1. Aleksandr Șablenko

(U.R.S'.S.) 8055 p
2. Serghei Jelanov

(U.R.S.S.) 80 13 p
3. Georg Werthner

(Austria) 7325 p
maraton

1. Ivan Kovalciuk
(U.R.S.S.) 2h. 22:14,00

2. Herbert Wills
(S.U.A.) 2h. 23:22,00

3. Gheorghe Buruiană
(România) 2h. 24:45,00

FEMININ

Uniunii Sovietice (Irina Nazarova, Irina
Lialina, Ana Kosețkaia) campioană la 

4X400 m

paralele
1. Sotomura Koji 

(Japonia) 19,50 p
2. Li Yuejiu

(R.P. Chineză) 19,45 p
3. Iuri Korolev

(U.R.S.S? 19,35 p
bară fixă

1. Emilian Nicula
(România) 19,75 p

2. Zhou Limin
(R.P. Chineză) 19,55 p

3. Iuri Korolev
(U.R.S.S.) 19,40 p

FEMININ

1. U.R.S
Sergh 
vin. I

2. S.U.A
Lee, 1
Kirchi

3 Brazil 
dez. 
Juca.

1. Sergh
(U.R.S

2. Vladii
(U.R.S

9. Romu 
(Brazi

20 km marș
1. Maurizio Damilano (Ita

lia) lh. 26:47
2. Carlos Mattioli (Italia) 

lh. 28:10
2. Liodor Pescaru (Ro

mânia) lh. 23:56

110 mg
1. Larry Cowling

(S.U.A.) 13,65
2. Pal Palfi’y

(România) 13,73
3. Gheorghi Șabanov

(U.R.S.S.) 13,82
400 mg

1. David Lee (S.U.A.) 49,05
2. Dimitri Șkarupin

(U.R.S.S.) 49,52
3. Antonio Ferreira

(Brazilia) 50,04
3 000 m obstacole

1. John Gregorck
(S.U.A.) 8:21,26 R.M.U.

2. Tommy Ekblom
(Finlanda) 8:21,91

3. Mariano Scartczzini
(Italia) 8:28,03

100 m
1. Lenita Goddard

11,35(M. Britanie)
2. Olga Zolotareva 

(U.R.S.S.) 11,51
3. Olga Nosonova

(U.R.S.S.) 11,54
200 m

1. Kathryn Smallwood
(M. Britanie) 22,73

2. Marisa Masuilo 
(Italia) 23,36

3. Irina Nazarova
(U.R.S.S.) 23,45

400 m
1. Irina Bașkakova

(U.R.S.S.) 51,45
2. Nadejda Lialina 

(U.R.S.S.) 51,56
3. Sophie Malbranque

(Franța) 52,52
800 m

1. Doina Melinte 
(România) 1:57,81

2. Gabriella Dorio 
(Italia) 1;58,99

3 Tudorița Moruțan 
(România) 1:59,30

1500 m
]. Gabriella Dorio 

(Italia) 4:05,35

Nadejda Lialina, Irina 
Nazarova) 3:26,25 R M U.

2 S.U.A. (Kelia Bottom, 
Leann Warren, Tony
Campbell, Delisa Wal-
ton) 3:29,50

3. România (Steluța Vinti-
lă. Stela Manea, Iboia
Kok di. Elena Tărîțâ)

3:30,47
100 mg

1. Stephanie Hightower
(S.U.A J 13,03

2. Maria Kemencezni 
(U.R.S.S.) 13,13

3. Elzbieta Rabsztyn 
(Polonia) 13,31

490 mg
1. Anna Kostețkaia

(U.R.S.S.) 55,52 R.M.U.
2. Brigit Sonntag

(R.D.G.) 55,90
3. Tatiana Zubova

(U.R.S.S.) 57,07
înălțime

1. Sara Simeon!
(Italia) 1,96 m R.M.U.

2. Liudmila Andonova
(Bulgaria)- 1,94 m

3. Tamara Bikova
(U.R.S.S.) 1,94 m

lungime
1. Tatiana Kolpakova

(U.R.S.S.) 6,83 ni
Anișoara Cușmir
(România) 0,77 m
Vali Ionescu
(România) 6,61 m

disc
1. Florența Crăciunescu

(România) 67,48 m R.M.U.
2. Petra Sziegaud

(R.D.G.) 64,14 m
3. Mariana Ionescu

(România) 61,84 m
greutate

1. Helma Knorscheidt
(R.D.G.) 20,24 m

2. Ines Muler
(R.D.G.) 19,66 m

rova, Liubov Neupokoeva Galina 
Krisevici).

2. S.U.A. (Trudi Lacev, Lea 
Henry, Valerie Walker, Anne Do
novan, Lataunnya Po’iard Sheile 
Foster, Corrine Galas, Valerie. 
Stil, Lisa Van Goor, Denise 
Curry, Mary Ostrovski. Carol
Menken).

3 ROMÂNIA (Dr.ua Bălaș, Ro- 
dica Armion, Magdalena Szckt- 
ly. Alexandrina 3r?A. Camelia So- 
lovăstru, Elena Filip, Mariana Bă- 
dinici. Constanța Fotescu, Virgi
nia Popa, Magda'ena Pall, Maia 
Zidaru, Măndica Ckibăhcani.

MASCULIN
1. S.U.A. (John Bagley, Kevin 

Boyle, Howard Carter, Mel Da
niels, Roy Henson, Jay Johnsto
ne, Sidney Lowe, Kevin McGee, 
John Pinone, Fred Roberts, De
rek Smith, Dale Solomon).

2. U.R.S.S. (Konstantin Sereve- 
ria, Ghenadi Kapustin, Serghei 
Popov, Keino Enden, Eugen Pus- 
togvar, Nikolai Dcriughin, Valdis 
Valters, Vladimir Tkacenko, Igor 
Korolev, Serghei Iovaisa, Alek
sandr Belosteni, Serghei Grișaev).
•3. IUGOSLAVIA (Zoran Radovi

ci, Aleksandr Petrovici, Petar Po- 
povici, Zeljko Poljak, Milenko 
Savovici, Bojan Brodnik, Dusko 
Ivanovici, Predrag Benecek, Bo
rislav Vucevici, Zarko Vucuro- 
vici, Ivan Sunara, Zufer Avdija).

GIMNASTICĂ
MASCULIN

individual compus
Kurt Szjlier
(România) 
Iuri Korolev

57,95

(U.R.S.S.)
Artur Akopean

57,95

(U.R.S.S.) 57,85
echipe

1. ROMANIA (Kurt Szilier,
Emilian Nicula, Romu
lus Bucuroiu, Dan O- 
dorhean) 173,50 p

2. U.R.S.S. (Iuri Korolev,

Individual compus
1. Nadia Comcăneci 

(România) 39.10 p
2. Stela Zaharova

(U.R.S.S.) 39.20 p
3. Dumitrita Turner 

(România) 39,15 p
Echipe

1. ROMANȚA (Nadia Comăncci,
Emilia Eberle, Dumitrita Tur-
ner, Rodica Dunca) 118,00 p

9. U.R.S.S. (Stela Zaharova. Ma
ria Filatova, Elena Gurina. E-
lena Polevaia) 116,20 p

3. R.P. CHINEZA (ZI1U Zheng,
Ceheng Young Xan. Li Cui
Ling. Tang Xiao Li) 115,65 p

Sărituri
1. Nadia Comăneci

(România)
Stela Zaharova

19.75 D

(U.R.S.S.) 19,75 p
3. Dumitrita Turner 

(România) 19.30 p
Paralele

1. Nadia Comăneci 
(România) 
Emilia Eberle

19.75 p
(România) 19,75 p

3. Zhu Zheng 
<R.P. Chineză) 19,60 p

Bîrnă
1. Emilia Eberle 

(România) 19,70’p
9. Dumitrița Turner 

(România) 19.60 p
3. Stela Zaharova

IU.R.S.S.) 19.50 p
Sol

1. Nadia Comăncci 
(România) 19,90 p

2 Rodica Dunca 
(România) 19.75 D

3 Stela Zaharova
«U.R.S.S 1 19.70 p

ÎNOT

1. Sergh 
(U.R.S 

♦. Djan 
(Brazi

1. Zbign 
(Poloi

1. Nick 
(S.U.Z

1. Peter
(R.F.C

5. Arsen 
(U.R.S

Nici mi 
și Bo

1. Arsen 
(U.R.S

2. Nick 
(S.U.7

3. Aleks 
(U.R.S

MASCULIN
100 m liber

1. Kris Kirchner
(S.U.A.) 51,39 R.M.U.

1 Bill 
(S.U, .
Bob "
(S.UJ

Dr.ua


-------- RECORDURILE
ATLETISM

UNIVERSIADEI

X.M.U.

R.M.U.

l.M.U.

Andv 
. Kris 
ll.M.U. 
dcksei 
iovski.

?rnan- 
Tonald

acnov,
Log-

7.M.U. 
James

Kris

'man
or celo

l.M.U-

l.M.U

3 Xerghei Kiselev
(U.R.S.S.) 53,29

200 m fluture
1 Serghei Fesenko 

(U.R.S.S.)
2 Levente Mady 

(Canada)
3 Serghei Kiselev 

(u n.s.s.)

2:01,86 R.M.U.

2:04.75

2:04,85
200 m mixt

1. Serghei Fesenko 
(U.R.S.S.) 2:06,34 R.M.U-

9 Aleksei Markovski 
(U.R.S.S.) 2:08,37

3. Alan Swanston
(Canada! 2:09,49

1

9.

3.

1.

2.

3.

<00 m mixt
Serghei Fesenko
(U.R.S.S.)
Peter Dobson

4:23,53 R.M.U

(Canada) 
Daniel Machek

4:31,65

(Cehoslovacia) 4:32,16
4 X 100 m mlxt

U.R.S.S. (Serghei Zabolotnov. 
Arsen Miskarov. Serghei Kise
lev. Serghei Krasiuk)

3:43,75 R.M.U. 
S.U.A. (Dave Wilson. Nick Ne- 
vid, Bob Placak, Kris Kirchner) 

3:49.55
Brazilia (Romulo Arantes, Luiz 
Carvalho, Marcus Mattioli. 
Jorge Luiz Fernandez)

3:55,10

FEMININ
100 m liber

1. Jill Sterkel
(S.U.A.)

2. Barbara Major
57,17 R.M.U.

(S.U.A.)
3. Olga Klevakina

58,23

(U.R.S.S.) 53,65
200 ni liber

1. Jill Sterkel
(S.U.A.)

2. Olga Klevakina
2:03,97 R.M.U.

(U.R.S.S.)
3. Irina Lariceva

2:04,53

(U.R.S.S.) 2:05,33
400 m liber

15,Kim Linehan 
(S.U.A.)

2. Irina Lariceva
4:15,26 R.M.U.

(U.R.S.S.)
3. Sherri Hanna

4:15,50

(S.U.A.) 4:21,01
800 m liber

1. Kim Linehan 
(S.U.A.)

2. Irina Lariceva
8:37,50 R.M.U.

(U.R.S.S.)
3. Sherri Hanna

8:45,01

(S.U.A.) 8:46,37
4 X 100 m liber.

1. S.U.A. (Annie Lett, Carol 
Borgman, Barbara Major, Jill

nu i-au putut despărți pe Bill Paulus 
in S.U.A.) pe podiumul de premiere

R.M.U

Sterkel) 3-.55,05
2. U.R.S.S. (Irina Lariceva, Olga

Eliseeva, Irina Orliuk, Olga
Klevakina) 3:57,64

3. Canada (Kelly Neuber, Leslie
Brafield, Sylvie Kennedy, Va
lerie White) 4:00,59

100 m spate

R.M.U.
Carmen Bunaciu
(România) 
Kim Carlisle

62,47

(S.U.A.)
Sue Walsh

64,53

(S.U.A.) C4.74

Femei
1500 m 4195,35 Gabriela Dorio (Italia)
3090 m 8:53,73 Breda Pergar (Iugoslavia)
înălțime 1,94= Sara Simeoni (italia)

1,94= Tamara Bîkova (U.R.S.S.)
1,94 = Ludmila And on ova (Bulgaria)

1,96 Simeoni
disc 67,40 Florența Crăeiuhcseu (România)
400 mg 56,24+ Ana Kostețkaia (U.R.S.S.)

55,52 Kostețkaia
heptatlon 6 198 j- Malgorzata Guzov ska (Polonia)
4 ,400 m 3:26,25 r echipa Uniunii Sovietic•e

Bărbați
1500 m 3:39.73 Said Aouita (Maroc)
3000 m ob. 8:21,36 John Gregorek (S.U.A.)
prăjină 5,69 = ’ Thierry V'gnerdn (Franța)

5.65 Philippe Houvion (Franța)
5,70 Vladimir Poliakov (U.R.S.S.)
5,75 Konstantin Volkov (U.R.S.S.)

triplu 17,32 Zhou Zhenxian (R.P. Chineză)
disc 65,90 Armin Lem me (R.D. Germană)
suliță 89,52 Dainis Kuula (U.R.S.S.)
ciocan 76,06 Klaus Ploghaus (R.F. Germania)

76,14 Ploghaus
77,12 Ploghaus
77,74 Ploghaus

20 km marș 1.26:47,0+ Maurizio Damilano (Italia)
maraton 2.22:14,0+ Ivan Kovalcik 

Legenda : = record 
egalat
+ record stabilit

(U.R.S.S.)

ÎNOT
Femeî

100 m liber 57,G9 Jill Sterkel • S.U.A.)
57,17 Jill Sterkel (S.U.A.)

200 m liber 2:03,9? Jill Sterkel (S.U.A.)
400 m liber 4:15,26 Kim Linehan (S.U.A.)
800 m liber 8:37,50 Kim Linehan (S.U.A.)
100 m spate 62,31 Carmen Bunaciu (Romania)
200 m spate 2:13,21 Carmen Bunaciu (România)

190 rn bras 1:14,39
1 .'14.20

sn.-io riong
Angelika Knipping

(R.P. Chineză)
(R.F. Germania)

200 m bras 2:39,20 Lina Kaciusite (U.R.S.S.)
2:35,85 Lina Kaciusite (U.R.S.S.)

100 m fluture 63,04 Jill Sterkel (S.U.A.)
’ 6L91 IUI Sterkel (S.U.A.)

200 m fluture 2:15.71 Kim Linehan (S.U.A.)
2G0 m mixt .2:20,43 Kim Carlisle (S.U.A.)
400 rn mixt 5:00,49 Mayumi Yokoyama (S.U.A.)

4:55,45 Mayumi Yokoyama (S.U.A.)
4 - 100 m mixt 4: 13,35 Kim Carlisle, 

Patricia Waters 
Jill Sterkel, 
Carol Borgman (S.U.A.)

Bă rbați
100 m liber 51.39 Kris Kirchner (S.U.A.)

200 m liber 1:52,G2 Andy Schmidt (S.U.A.)
400 m liber 4,09,55 Serghei Kalașnikov (U.R.S.S.)

3:58,08 Daniel Machek (Cehoslovacia)
1500 m liber 15:22,25 Aleksandr Caev (U.R.S.S.)
4 100 m liber 3:27,84 Jerry Spencer, 

Andy Schmidt, 
Paul Goodridge,
Kris Kirchner (S.U.A.)

4 200 m liber 7:3G,C0 Sviatoslav Semenov,
Serghei Kalașnikov,
Iuri Logvin, 
Aleksei Filonov (U.R.S.S.)

7 '.33,90 Sviatoslav Semenov,
Serghei Kalașnikov,
Iuri Logvin, 
Iuri Prisekin (U.R.S.S.)

200 m spate 2:03,65 Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.)
100 m bras 64,62 Nick Nevid (S.U.A.)

64,33 Nick Nevid (S.U.A.)
200 m bras 2:19,42 Arsen Miskarov (U.R.S.S.)
200 m fluture 2:01,86 Serghei Fesenko (U.R.S.S.)
200 m mixt 2:11,74 Kelly Riveș (S.U.A.)

2:10.64 Serghei Fesenko (U.R.S.S.)
2:09,09 Aleksei Markovski (U.R.S.S.)
2:06,34 Serghei Fesenko (U.R.S.S.)

400 m mixt 4:25.53 Serghei Fesenko (U.R.S.S)
4X100 m mixt 3:43,75 Serghei Zabolotnov, 

Arsen Miskarov, 
Serghei Kiselev, 
Serghei Krasiuk (U.R.S.S.)

200 m spate
1. Carmen Bunaciu 

(România)
2. Kim Carlisle 

(S.U.A.)
3. Sue Walsh 

(S.U.A.)

2:13,21

2:19,02

2:19,11 
-as100 m bi

1. Angelika Knipping
(R.F.G.) 1:14,20

2. Liang Weifen 
(R.P. Chineză) 1:14,48

3. Lina Kaciusite 
(U.R.S.S.) 1:14,54

200 hi bras
1. Lina Kaciusite 

(U.R.S.S.) 2:33,33
.2. Irena Fleissnerova

(Cehoslovacia) 2:38,64
3. Cmdy Tuttle

(S.U.A.) 2:41,60
100 m fluture

1. Jill Sterkel 
(S.U.A.) 61,91

2. Carol Borgman 
(S.U.A.) 62,43

3. Carmen Bunaciu 
(România) 62,93

200 m fluture

R.M.U.

R.M.U.

R.M.U.

R.M.U.

2 Vasile Andre, (România)
3. Roman Wroglawski (Polonia)

' Categoria ! 100 kg
1. Victor Dolipschi (România)
2. -Refik Memiseviei (Iugoslavia)
3. Ivan Karapetian (U.R.S.S.)

LIBERE

Gheorghe Ille, Ivan Fejer, 
Eugen lonescu. Liviu Garoiea- 
nu, Cornel Gordan. Vlad Ha
giu, Liviu Răducanu, Dorin 
Costrăs. Adrian Schervan, Că
tălin Moiceanu, Șerban Popes
cu. Mihai Simjon).

SĂRITURI ÎN APĂ

1. Kim Linehan
(S.U.A.) 2:15,71 R.M.U.

2. Susie Woodhouse
(Australia) 2:15,97
Mayumi Yokoyama 
(S.U.A.) 2:17-52

200 m mixt

3.

1. Kim Carlisle
(S.U.A.)

2. Olga Klevakina 
(U.R.S.S.)

3. Barbara Selter 
(R.F.G.)

400 m

2:20,43

2:20,31

2:24,17 
mixt

1. Mayumi Yokoyama
(S.U.A.) 4:55,45

2. Irinel Pănulescu 
(România)

3. Malgorzata Rozycka
(Polonia) 5:07,49

4 >< 100 ni mixt

R.M.U.

R.M.U.

1. S.U.A. (Kim Carlisle, Patricia
Waters, Jill Sterkel, Barbara 
Major) 4:18,84 R.M.U.

2. România (Carmen Bunaclu,
Brigitte Prass. Mariana Pa 
raschiv. rrinel Pănulescu)

4:22.14
3. U.R.S.S. (Irina Orliuk, Lina

Kaciusite, Olga Klevakina, 
Lina Lariceva) 4:25,96

LUPTE
GRECO-ROMANE

Categoria 48 kg
1. Temo Kazarasvili (U.R.S.S.)
2. Constantin Alexandru 

(România)
3. Hidekazu Okawa (Japonia)

Categoria 52 kg
1 Bcnur Pasaian (U.R.S.S.)
2. Nicu Gingă (România)
3. Bang Dae Du (Coreea de Sud)

Categoria 57 kg
1. Nicolae Zamfir (România)
2. Kamil Fatkulin (U.R.S.S.)
3. Petar Balov (Bulgaria)

Categoria 62 kg
1. Ion Paun (România)
2. Girom Mikarașvili (U.R.S.S.)
3. Ștefan Mihailov (Bulgaria)

Categoria 68 kg
1. Stefan Rusu (România)
2. Mihail Prokudin (U.R.S.S.)
3. Nikolai Dimov (Bulgaria)

Categoria 74 kg
1. Aleksandr Kudriavțev 

(U.R.S.S.)
2. Gheorghe Ciobotaru (România)
3. Peter Thatner (R.D.G.)

Categoria 82 kg
1. Ion Draica (România)
2. Teimuraz Apkhazava 

(U.R.S.S.)
3. Evgheni Stamov (Bulgaria)

Categoria 90 kg
1. Hie Matei (România)
2. Thomas Horschel (R.D.G.)
3. Aleksandr Dubrovschi 

(U.R.S.S.)
Categoria 100 kg

1. Mihail Saladze (U.R.S.S.)

Categoria 4» kg
1. Toshlakl Ishikawa (Japonia)
2. Arsak Sanojan (U.R.S.S.)
3. Son Gab-Do (Coreea de Sud'

categoria 52 kg
1. Mitsuru Sato (Japonia)
2. Gheorghe Birou (România)
3. Kim Yong-KyU (Coreea de Sud)

Categoria 5? kg

1. Anatoli Beloglazov (U.R.S.S.)
2. Hideaki Tomiyama (Japonia)
3. Aurel Neagu (România)

Categoria 62 kg
1. Viktor Alekseev (U.R.S.S.)

Trambulină (f)
1. Li Yihua 

(R. P. Chineză) 560,82
2. Megan Meyer (S.U.A.) 498,66
3. Ruxandra Hociotă 

(România) 490,71
Trambulină (b)

1. Serghei Kuzmin
(U.R.S.S.) 648,45

2. Aleksandr Portnov 
(U.R.S.S.) 646,68

3. Li Kongzheng
(R.P. Chineza) 618,84

Platformă (f)
1. Chen Xiaoxia 

(R.P. Chineză) 471,72
2. Li Yihua (R.P. Chineză) 421.32

Recordmana R.P. Chineze la săritura în înălțime, Zheng Tazhen, 
a oblinut la București un rezultat de 1,91 m

2. Oliver Lenglet (Franța)
3. ErncJ Kolcsonay (Ungaria) ’

Spadă echipe
1. ROMANIA (Ion Popa. Mihaî 

Popa. Rudolf Szabo. Liviu An- 
gelescu, Octavian Zidaru)

2. elveția (Gabriel Nigon. An
drei Kuhn. Ollvler Carrard,' 
Alex Bezinger, Cederlc Vuilice)

3. FRANȚA (Michel salessc. Oli
ver Lenglet. Gilles Meyer. Ste
phan Verbraekel. Frederic Au
bert)

Floretă Individual feminin
1. Ana Dlmitrcnko (U.R.S.S.)
2. Aurora Dan (România)
3. Flora Caldaeva (U.R.S.S.)

Floretă echipe feminin
1. ROMANIA (Viorica Turcan,'

Marcela Moldovan. Aurora
Dan. Ellsabeta Guzganu. Csila 
Ruparcsics)

2. U.R.S.S. (Julieta Kalajian, Ma
rina Soboleva. Ana Dimitren- 
ko. Larisa Tagaraeva. Flora 
Caldaeva)

3. UNGARIA (Gertrude Stefanek, 
Edit Kovacs, Katalin Gyorffi, 
Katalin Tuschak. Ilona Nyul).

TENIS
Simplu _ băi eți

1. Florin Segărceanu (România)
2 Vadim Borisov (U.R.S.S.)
3. Andrei Dîrzu (România)

Dublu băieți
1. Florin Segărceanu. Andrei Dîr

zu (România)
2. Raimondo Ricci Bitti. Angele 

Binaghi (Italia)
3 Vadim Borisov. Serghei Leo- 

niuk (U.R.S.S.)
Simplu feminin

1 Virginia Ruzici (România)
2. Lucia Romanov (România)
3. Kelly Henry (S.U.A.)

Dublu feminin
1. Virginia Ruzici. Florența Ml- 
v hai (România)
2. Fumiko Furuhashi, Masako 

Yanagi (Japonia)
3. Ludmila Makarova. Elena 

Ghișian (U.R.S.S.)
Dublu mixt

1. Virginia Ruzici. Florin Segăr
ceanu (România)

2. Ludmila Makarova. Serghei 
Leoniuk (U.R.S.S.)

3. Kim Soo-Ok. Jeon Young Dae 
(Coreea de Sud)

2. Mike Land (S.U.A.)
3. Bold Oiun (R.P. Mongolă)

Categoria €8 kg
1. Raul Cascaret (Cuba)
2. You In-Tak (Coreea de Sud)
3. Boris Budaev (U.R.S.S.)

Categoria 74 kg
1. Georgi Makasarașvili (U.R.S.S.)
2. David Schultz (S.U.A.)
3. Kiro Risto (Iugoslavia)

Categoria 82 kg
1. Vagab Kazibekov (U.R.S.S.)
2. Ivan Iorgov (Bulgaria)
3. Gheorghe Fodore (România)

Categoria 90 kg
1. Vladimir Batnia (U.R.S.S.)
2. Davis Clarke (Canada)
3. Mitch Hull (S.U.A.)

Categoria 100 kg
1. Ilja Mate (U.R.S.S.)
2. Veselin Atanasov (Bulgaria)
3. Luis Miranda (Cuba)

Categoria +100 kg
1. Bruce Baumgartner (S.U.A.)
2. Serghei Stoicev (Bulgaria)
3. Nikolai Skripkin (U.R.S.S.)

POLO
1. CUBA (Gaspar Dominguez, 

Lemus Perez, Barbaro Diaz, 
Lazaro Costa, Pablo Cuesta, 
Avila Nels Dominguez, Marcelo 
Deroville, Hernandez Artu Ra
mos, Carlo Benitez Suarez, Pe- 
fialver Rodrlguez, Alonso Gon
zales, Jorge Del Gutierrez, Lo
renzo Fabio Ruiz)

2. S.U.A. (John Gansel, Greg 
Boyer, Michael Grier, James

■ Bergeson, John Dobrott. David 
Hendrickson. Alan Mouchawar, 
Scott Schulte, Craig Wilson, 
Jody Campbell. Gary McAn
drew, Peter Campbell, George 
Newland)

3. ROMANIA (Doru Sptnu,

3. Elena Matiușenko
(U.R.S.S.) 421.23 p

Platformă (b)
1. Li Hongping

(R.P. Chineză) 617,67 p
2. Viaceslav Troșkin

(U.R.S.S.) 574,35 p
3. Vladimir Aleinik

(U.R.S.S.) 569.55 D

SCRIMĂ
Floretă individual masculin

1. Vladimir Smirnov (U.R.S.S.)
2. Petru Kuki (România)
3. Frcderico Cervi (Italia)

Floretă echipe masculin
1. ITALIA (Fredorico Cervi. An

drea Borella. Angelo Scuri, 
Fabio Dal Zotto. Mauro Numa)

2. U.R.S.S. (Vladimir Smirnov. 
Aleksandr Romankov, Boris 
Fomenko, Vladimir Aptciauri, 
Zindrei Kliusin)

3. CUBA (Tulio Diaz. Guillermo 
Bettancourt. Heriberto Gonza
les, Pedro Hernandez. Orlando 
Portela)

Sabie individual
1. Giovanni Scalzo (Italia)
2. Andrei Alașian (U.R.S.S.)

3. Vasil Etropolski (Bulgaria)
Sabie echipe

1. ITALIA (Giovanni Scalzo, 
Gianfranco Dalia Barba, An
gelo Arcidiacono, Dino Meglio, 
Dino Camarda)

2. U.K S.S. (Andrei Alașian, Ser
ghei Koriazkin, Aleksandr Ni- 
kișin, Serghei Kazohin. Igor 
Lukacev)

3. ROMANIA (Cornel Marin. Ma
rin Mustață, Ion Pantel imo- 
nescu. Ioan Pop. Alexandru 
Chiculită)

Spadă individual
1. Bjorn Vaeggd (Suedia)

VOLEI
MASCULIN

1. ROMÂNIA (Adrian Pustiu, So
rin Grădinaru, Dan Gîrleanu, 
Nicu Stoian, Emilian Vrincut, 
Marius Căta-Chitiga. Florin 
Sîrbu, Ghunter Encscu. Florin 
Mina, Sorin Radu Macavei, Pe
tre Ionescu. Zamfir Gheorghe)

2. CUBA (Leonardo Tabares. Ro
dolfo PCdroso. Alcibiadcs Ar
naud, Roberto Perez Herrere, 
Osvaldo Archer. Jorge Castillo, 
Agucdo Rojas. Antonio Perez 
Lopez, Abel Sarmiento Bios, 
Julio Esquivel. Eddy Machena 
Oviedo. Carlos Vasques)

3. JAPONIA (Masakazu Mihara,' 
Ryo Ogata. Yoshihiro Nishida, 
Kepji Toriba. Shunichi Kawai. 
Koshi Sobu. Yasunori Kumada. 
Yssusushi Furukawa, Hiroshi 
Aokawa, Yuji Kasama, Eizabu- 
ro Mltsuhashl. Hiroaki Okuno)

FEMININ
CHINEZA (Lang
Lu Min. Cao Hui Ying, 
Xi, Zhou Xiao Lan, Zhu 
Chen Yaoiong. Liang 
Sun Jin Fang. Chen 

DI. Zhang Jieyun. Zhang 
Fang)

2. CUBA (Melania Tartabull. n-
misis Tellez. Ibis Diaz. Rubi- 
nelda Henry, Days! Trujillo,' 
Libertad Gonzales. Erenia 
Diaz. Tereza Santa Cruz. Jo
sefina Capote. Norka Latam- 
blet. Ana Maria Garcia, Lucila 
Urgelles) . .......

3. BRAZILIA (Silvia Mlnioli, 
Blenda Bartels. Helga Condal, 
Sandra Lima, Fernanda Eme
rick. Paula Mello. Izabel Alen- 
car, Heloisa Roese. Regina 
Uchoa. Jaqueline Silva. Ana 
Lucia Vieira. Marta Silva)

I. R.P.
Zhou 
Yang 
Ling. 
Yan.
Zhao 
Rang

Ping,

Documental întocmit de Adrian VASILIU 
Fotografii d! Dragoș NEAGU



Astăzi, in R. P. Bulgaria:

O NOUA ETAPA IN „CUPA PRIETENIA" 
LA MOTOCROS

In programul sportivilor români — duminică participarea 
la o mare competiție internațională

Etapa a V-a a „Cupei Prie
tenia** la motocros se va des
fășura astăzi pe un traseu 
ales în orașul Berkovica din 
R.P. Bulgaria. După cîteva 
teste, antrenorii Ștefan Chițu 
și Traian Moașa au definiti
vat cele două reprezentative 
ale tării noastre: 250 cmc
seniori — Ernest Mulner, 
Gheorghe Oproiu, Dan Liviu; 
125 cmc tineret — Petrișor

Prinți -un ciort colectiv <H tuturor antrenorilor

MODESTA PROMISIUNE A TINERILOR
MOTOCROSIȘTI POATE El ÎMPLINITĂ...

„Cupa Prietenia" la moto
cros. competiție internațională 
de regularitate, care angrenea
ză în întrecerile ei reprezenta
tivele de seniori si tineret ale 
Bulgariei Cehoslovaciei. R.D. 
Germane. Poloniei. Ungariei. 
României și U.R.S.S., se află în 
plină desfășurare. Etana a 
IV-a. care a avut loc recent 
pe traseul de la Cîmpina in 
organizarea federației românc- 
de specialitate, a atras peste 
20 000 de spectatori satisfăcuți 
de spectacolul oferit de către 
reprezentanții unor scoli cu 
tradiție în sportul ou motor, 
alergătorii din Cehoslovacia. 
U.R.S.S. Ungaria si R.D. Ger
mană constituind careul așilor 
îndemînării si curajului.

Tara noastră. în calitate de 
organizatoare, a aliniat lastart 
cîte două echipaje la clasele 250 
cmc seniori si 125 cmc tineret. 
Colectivul de tehnicieni (con
dus de maestrul sportului Ște
fan Chitul a avut o misiune 
destul de grea în alcătuirea se
lecționatelor noastre, care sint 
în plină reconstruct ie. fiind 
promovați în loturile naționale 
motociclisti aflati încă la vîrsta 
junioratului. Cum s-au compor
tat seniorii români în compa
nia valoroșilor lor adversari ? 
Cu toate că alergătorul nr. 2 
din prima garnitură. Ion Plu
garii. s-a accidentat în preziua 
concursului, echipajul român, 
rămas practic doar în doi oa
meni (campionul tării — Er
nest Mulner si Gheorghe 
Oproiu) a fost la un pas de 
a urca pe podium, dar cînd ne 
era lumea mai dragă. Millner 
a fost nevoit, la jumătatea ul
timei manse, să abandoneze 
din cauza unor succesive de
fecțiuni mecanice. în final, 
prima garnitură de seniori s-a 
clasat pe poziția a 4-a. iar 
echipajul secund a avut o evo
luție ștearsă. în schimb, prima 
echipă de tineret (formată din 
Alexandru Ilieș. Petrișor Titi
lencu, Tema Dulea si Dan Li- 
viu) a reușit să urce echipa 
României pe cea de a treia 
treaptă a podiumului laureate
lor. cei patru motocrosisti lă- 
sînd impresia că sînt capabili 
de rezultate superioare. „îmi 
inspiră multă încredere coripo- 
nentii echipelor de tineret, ne 
spunea antrenorul principal 
Ștefan Chitu dună îndrăcită 
cursă a cadetilor din țările

HIPIS M DOUĂ DESCALIFICĂRI
Crearea posibilităților de a- 

firmare în condiții de fond a 
majorității cailor de 3 ani a 
dat un oarecare interes reuniu
nii de joi. Dintre ei remarcăm 
evoluția lui Excelent, care după 
.,stopul" din săptămîna prece
dentă, cind a fost oprit pentru 
un accident de sulky, de data 
aceasta, cu două simple ..bu
căți" de parcurs, a dovedit că 
Pe măsură ce înaintează in 
cursă pofta lui de mers crește 
și că poate deveni un bun fon- 
dist cu perspective reale de a 
mai ciștiga curse. La h’turi. re
petarea succesului pentru Co
ridei și în hitul 2 a demonstrat

■wa»

Titilencu, Alexandru Iiieș, 
Toma Dulea, Zsolt Fiilop. 
Sportivii noștri sînt însoțiți 
de mecanicii Gheorghe Du
mitru și Andrei Fazekas. Du
pă concursul de la Berkovica, 
motocicliștii români vor par
ticipa duminică la o mare 
competiție internațională, de 
data aceasta găzduită de ora
șul Vidin.

participante Ia .Cupa Priete
nia". Avem o serie de băieți 
dotați cu deosebite calități 
care pot progresa rapid dacă 
toate cadrele tehnice vor apli
ca in procesul de instruire pro
gramul suplimentar de pregăti
re indicat de forul de resort. 
Din păcate, cu o singură cx 
cepție (Ernest Mulner), restul 
alergătorilor au slăbit ritmul 
dînd evidente semne de obo
seală spre sfîrsitul celor două 
manșe. Cu toate eforturile de
puse la antrenamentele comu
ne. nu am reușit să-i aducem 
pe toti selectionabilii la un nu
mitor comun. întrucît au venii 
cu mari carențe de pregătire. 
Unii dintre antrenorii de club, 
a conchis interlocutorul, conti
nuă să nu respecte cu stric
tele programul de instruire in
dicat selectionabililor din sec
țiile respective. considerînd 
greșit că n-au nici o responsa
bilitate în pregătirea echipelor 
reprezentative".

într-adevăr. s-a observat — 
nu o dată — că duipă antrena
mentele centralizate. unde 
sportivii ating parametrii pla
nului stabilit, odată întorși la 
secțiile lor selecționabilia înre
gistrează după o scurtă peri
oadă. surprinzătoare căderi de 
formă, fiind evidente scăderile 
de randament fizic. deoarece 
marea majoritate a alergători
lor de toate categoriile se re
zumă doar la pregătiri pe mo
tocicletă. Prizonieri ai unor 
concepții conservatoare. unii 
antrenori, dealtfel cu destulă 
experiență, care au depistat 
elemente talentate, acordă mai 
multă atentie pregătirii tehnice 
si de atelier, neg-ijînd exerci
țiile fizice de natură să mă
rească rezistenta pilotilor pen
tru ca aceștia să poată stăpini 
„caii putere" ai mașinilor. 
Așadar, se așteaptă din partea 
antrenorilor de club o mai 
mare contribuție la temeinica 
pregătire a membrilor loturilor 
republicane. Modesta promisiu
ne făcută de tinerii noștri moto
crosisti. care au obtinut la 
Cîmpina cel mai bun rezultat 
al lor în actuala ediție a 
..Cupei Prietenia", poate fi în 
curînd împlinită numai prin- 
tr-un salt calitativ, realizat în 
urma unui efort colectiv a tu
turor cadrelor tehnice

Troian 1OAN1ȚESCU

că în acest an hiDic. hiturile. 
chiar fără să-și dovedească in 
totalitate utilitatea, au fost în 
general aproape de ceea ce se 
numește „mers la ciștig". 
..Fierberea" zilei a constituit-o, 

. insă. descalificarea mînjilor 
Răsad și Meloman. Primul pen
tru galop pe potou. al doilea 
pentru mers neregulamentar. 
Ambii, din cîștigători. De greșe
lile lor a beneficiat Sugiuc, 
„trezit" în ciștigător după o 
cursă anonimă.

Rezultate tehnice. Cursa I.
1. Stația (I. Bănică) rec. 1:45,4, 2 
Orfana. Simplu 5, ordinea 56. 
Cursa a 2-a: 1. Sugiuc (I.R. Ni- 
colae) rec. 1:47,2. 2. Negruț, 3. 
Somata. Simplu 14. ordinea 32, 
event 53. ordinea triplă 3 078. 
Cursa a 3-a: 1. Gaica (Tr. Ma
rinescu) rec. 1:23,4, 2. Neguța. 

în meciul bilateral 
de la Varșovia 

FRUMOASE SUCCESE 
ALE GIMNAȘTILOR 
JUNIORI ROMÂNI 

întîlnirea internațională de 
juniori dintre reprezentativele 
Poloniei și României, desfășu
rată la Varșovia, s-a încheiat 
cu frumoase succese ale gim- 
naștilor români. Astfel, in dis
puta pe echipe selecționata ță
rii noastre a repurtat un suc
ces net: România 263,35, Po
lonia 258,90. La individual com
pus primul s-a clasat tinărul 
gimnast pclonez Lcszek Gorski 
cu 53,20, dar gimnaștii noștri 
au ocupat următoarele 4 locuri 
prin Cătălin Șerbănescu — 52,35, 
Radu Bora 52,60, Peirică Pălă- 
luță 52,65 și Mihai Gurlui 52,45. 
în finalele pe aparate gimnaștii 
români s-au situat pe primul 
loc la: sol (Radu Bora) și inele 
(Claudiu Tempe), în celelalte 
probe victoria revenind tineri
lor sportivi din echipa gazdă: 
Jaroslaw Sznepka (cal cu mi
nere, sărituri) și Leszek Gorski 
(paralele și bară fixă). Claudiu 
Tempe (locul 2 la cal cu mine
re), Radu Bora (locul 2 la pa
ralele) și Cătălin Șerbănescu 
(locul 2 la bară fixă) au avut, 
de asemenea, evoluții aplaudate.

„CUPA PRIETENIA" 
LA GIMNASTICĂ

Săptămîna viitoare va avea 
loc în R.P.D. Coreeană, la 
Phenian, o nouă ediție a tradi
ționalei competiții de gimnas
tică dotată cu „Cupa Prietenia". 
La această întrecere țara noas
tră va fi prezentă numai cu 
echipa masculină, care a făcut 
deplasarea (sub conducerea se
cretarului adjunct al federației 
noastre de specialitate, Silviu 
Magda) în următoarea alcătu
ire : Radu Bora, Marius Tobă, 
Marius Gherman, Levente Mol
nar, Marian Teodorescu, Ni- 
colae Bejenaru. Antrenorul e- 
chipei este fostul gimnast di- 
namovist Constantin Petrescu.

DE AZI, LA KÎKINDA
(Iugoslavia),

BALCANIADA DE BASCHET
A JUNIOARELOR

Ediția a 16-a a campionatului 
balcanic de baschet pentru ju
nioare se desfășoară, de azi 
pînă luni, în Iugoslavia, în .lo
calitatea Kiklnda, cu participa
rea reprezentativelor Bulgariei, 
României si a țării gazdă. In 
vederea acestei întreceri, lotul 
român a plecat ieri la Kikinda, 
din el făcînd parte — printre 
altele — Luminița Măringuț 
(Olimpia București), Annemario 
Kirr, Gabriela Kiss (C.S.Ș. Me
diaș), Nicolela Cristea (C.S.Ș. 
Satu Mare). Paula Misăilâ 
(C.S.Ș. Rm. Vilcea), Luminița 
Stamin. Csilia IIoszu (Universi
tatea Timișoara). Tatiana Par- 
canschi (C.S.Ș. Erașovia). An
trenori: Gh. Roșu și Bogdana 
Diaconescu.

La edițiile anterioare, pe lo
cul I s-au clasat: Bulgaria (de 
opt ori), Iugoslavia (de patru 
ori) și România (de trei ori). 
Anul trecut, la Tirgoviște, ti
tlul a revenit selecționatei țării 
noastre.

Simplu 3, ordinea 33, event 204, 
triplu ciștigător 679. Cursa a 
4-a: 1. Coridei (N. Boitan) rec. 
1:25,7, 2. Curioasa, 3. Manșon. 
Simplu 5, ordinea 16, event 26, 
ordinea triplă 150. Cursa a 5-a:
1. Excelent (A. Brailovschi) 
perf 1:34,5. 2. Florida. Simplu
2, ordinea 15. event 13. triplu 
ciștigător 126. Cursa a 6-a: 1. 
Armeanca (N. Simion) perf. 
1:33,1. 2. Hotărel. 3. Atala. Sim
plu 17. ordinea 65, event 80. or
dinea triplă închisă. Cursa a
7- a. 1. Coridei (N. Boitan) perf. 
1:26,1. 2. Simptom, 3. Stilat. 
Simplu 1,20. ordinea 5. event 
62. ordinea triplă 296. Cursa a
8- a: 1. Poenița (G. Popescu) 
perf. 1:38,5. 2. Staniol. Simplu 
10, ordinea 200. event 18.

Doru IONESCU

SPORTIVII JUDEȚULUI PRAHOVA CONDUC 
IN CLASAMENTELE „CUPEI ORAȘELOR" LA CICLISM

Timp de două zile s-au des
fășurat la Brăila etapele a 11-a 
sl a 12-a ale „Cupei orașelor", 
competiție rezervată cadețilot 
ciclismului românesc. A fost 
vorba de o cursă de contratimp 
pe echipe, desfășurată pe dis
tanta de 50 km (șos. Rîmnice- 
lul), urmată de o alergare pa 
circuit, pe una din principalele 
artere ale orașului, cursă în 
care sportivii au aeoperit de 
asemenea 50 km. în ambele zi
le, tinerii cicliști s-au compor
tat la înălțime reușind să înre
gistreze o medie orară mulțu
mitoare. La contratimp pe e- 
chipe, formația cîștigătoare. 
Prahova (Apostol, Bulăreanu, 
Butaru, Comănici) a fost cro
nometrată, la capătul celor 50

„UN ECHILIBRU CÎT AAAI PERFECT ÎNTRE 
ALIMENTAȚIE Șl NEVOIA DE MIȘCARE, 

IATĂ SECRETUL SĂNĂTĂȚII"
recomandă lectorul univ. dr. 
Viorel L. DIMITRIU, șeful dis
ciplinei Cultură fizică medicală 

de la I.E.F.S.

• Ați pledat nu de mult la 
o sesiune științifică organizată 
la Brașov cu cadre didactice 
din învățămintul superior din 
întreaga țară pentru o alimen
tație rațională, începînd cu cea 
mai fragedă virstă...

— Este una din preocupările 
mele constante, tocat fiind — 
ca și multi dintre colegii met 
de breaslă — de excesul pon
deral al generațiilor in plină 
formare, exces care îmbracă pe 
alocuri proporții de masă, cu 
consecințe destul de grave — 
ateroscleroză și diabet, in spe
cial — maladii care insofesc 
de regulă pe cei cu o greutate 
anormală, in speță pe obezi. 
Dealtfel, lucrările Congresului 
Național de nutriție și boli 
metabolice, din toamna trecu
tă, a lansat- un veritabil sem
nal de alarmă in acest sens, 
evidențiind tendința, chiar și a 
celor tineri, de a depăși, prin- 
tr-o alimentație nerațională, 
nevoile calorice ale organismu
lui.
• Vă preocupă de multă 

vreme problemele de nutriție. 
Dovadă : cu aproape două de
cenii în urmă ați publicat un 
studiu comparativ privind dez
voltarea fizică și starea de nu
triție la copii și tineri, iar 
ulterior o serie de articole a- 
vînd ca temă prevenirea con
secințelor excesului ponderal. 
Cum explicați actuala creștere 
a numărului supraponderalilor, 
fenomen specific — cum ați 
subliniat — tineretului, pînă 
și copiilor ?

— Procesul este foarte com
plex ! Trebuie avut in vedere 
că un eșantion masiv al popu
lației rurale s-a transferat in 
mediul . urban. Firesc era să 
intervină o modificare in com
portamentul acestui eșantion al 
populației, un alt mod de ali
mentație, de muncă, de odihnă 
activă. Pentru că urbanizarea 
presupune și implică o alimen
tație cumpătată, rațională, dat 
fiind faptul că utilizind, de 
pildă, in mod curent, mijloace 
de transport — personale sau 
publice — se reduce substan
țial posibilitatea de mișcare. 
In plus, automatizarea procese
lor de producție intervine la 
rîndu-i in solicitarea fizică. Or, 
în realitate mulți dintre cei ce 
se integrează mediului urban 
nu fac un efort de adaptare la 
noile condiții, se mișcă puțin. 
In schimb, consumă alimente 
cu mult peste nevoile organis
mului.
• La oraș și tentațiile sînt 

altele ; mai multe, mai diver
sificate !

— De bună seamă ! Iată, să 
luăm in discuție un singur as
pect, ca, de pildă, folosirea 
produselor alimentare ultrapre- 
lucrate : zahărul rafinat, pro
dusele făinoase transformate in 
specialități de patiserie, fruc
tele sub forma dulcețurilor, 
gemurilor, atitea alimente care 
favorizează excesul ponderal, 
atunci cind consumul lor nu 
este compensat prin mișcare, 
cu deosebire in aer liber, indi
ferent de anotimp.

• Ce ar trebui făcut ? Cum 
vede medicul, specialistul, cer
cetătorul „ieșirea" dintr-o ase
menea situație, pe care — dată 
fiind dimensiunea ei — există 
toate motivele să o considerăm 
îngrijorătoare ? 

km cu lh 12.40 ceea ce repre
zintă 41,340 km/h. în cursa po 
circuit, ciștigătorul probei. So
rin Geamănu (Brașov) a reali
zat lh 09:22, deci o medie ora
ră de 42,100 km

Iată acum clasamentul in 
„Cupa orașelor" după aceste 12 
etape disputate. Individual. 1. 
8. Bulăreanu (Prahova) 19h 
52:55, 2. V. Apostol (Prahova! 
19h 53:06, 3. D. Mazăre (Bra
șov) 19 h 53:21, 4. P. Comănici 
(Voința Ploiești) 19h 53:35. 5. 
Gh. Butaru (Prahova) 19h 54:20, 
8. M. Kicolescu (Mușcclul C. 
Lung) 19b 56:51. Echipe: 1.
Prahova 60:51,33. 2. București 
60:52,23, 3. Brașov 61:10,25, 4. 
Cluj-Napoca 61:34,53, 5. Voința 
Ploiești 62 :20,38,6. Arad 63:01,19.

— Există, desigur, o ieșire, 
o rezolvare destul de simplă : 
pe de o parte, printr-o frlnare 
conștientă a tendinței de a 
minca mult, nerațional. De re
gulă, intre 30 și 40 de caloriil 
kg. corp greutate ideală se si
tuează necesarul unei persoane 
de virstă medie, cu o activitate 
profesională ce variază pe sca
ra solicitării energetice, de la 
ușor la greu. Totodată, echili
brul regimului alimentar con
stă și in proporția factorilor 
nutritivi ce alcătuiesc rația ca
lorică in care proteinele tre
buie să reprezinte 11—.I3°h, li
pidele 23—30%, iar glucidele — 
55—62%. Importantă este, insă, 
și natura acestor factori nutri
tivi (animală, vegetală), pre
cum și variațiile valorice lega
te de sex, virstă. stări fiziolo
gice, stare de sănătate. Pe de 
altă parte, prin crearea unui 
sistem educațional de mișcare, 
la nivelul tuturor virstelor.
• Bine, dar un asemenea 

sistem există, în școală mai 
ales ?!?

— Există, dar din păcate a- 
plicarea lui este nu de pu
ține ori marginală; derizorie. 
Să analizăm un aspect... .'lie 
pildă, gimnastica de înviorare 
in cămine, in școli reprezintă 
o formă de mișcare absolut ne
cesară, dar care este pur for
mală și, deci, cu o eficiență 
limitată. Se intimplă, însă, ca 
și unele lecții de educație fi
zică sau activități sportiv-edu- 
cative extrașcolare să nu se 
desfășoare la parametri doriți, 
pentru că unii profesori văd 
doar latura pur competitivă a 
acestor forme de practicare a 
mișcării. N-a dispărut predi
lecția pentru fastuos, pentru 
spectaculos in sport, desfășu- 
rînd activitatea cu o echipă, 
în loc să se facă simțită grija 
pentru a angrena în practica
rea exercițiului fizic ÎNTREA
GA MASĂ A CLASEI, A CO
LECTIVULUI.

După opinia mea organele de 
decizie din școli și din între
prinderi trebuie să desprindă 
sensul social al activităților de 
mișcare și să sprijine efectiv 
nevoia de a avea o clasă, un 
colectiv sănătos, robust. Cind 
2 000 de copii dintr-o școală 
sau tot atiția dintr-o întreprin
dere vor ajunge si înțeleagă 
utilitatea mișcării, în corelație 
directă cu o alimentație rațio
nală, echilibrată, atunci vă a- 
sigur că pentru nimerii nu va 
mai fi un secret asigurarea și 
menținerea unei stări perma
nente de sănătate'a organismu
lui. Stă in puterea noastră, in 
voința noastră — părinți, edu
catori și profesori, conducători 
de întreprinderi și medici — 
să realizăm, printr-o tot mai 
strlnsă conlucrare, un aseme
nea deziderat deosebit de im
portant pentru sănătatea gene
rațiilor în plină formare a po
porului nostru.

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA



Pregătirile divizionarelor „A“ pentru noul campionat

OBIECTIVUL CORVIHULUI HUNEDOARA: UN LOC BUN 
ÎN IERARHIA „CELOR 18“ PRINTR UN FOTBAL DE CALITATE TURNEE PE AGENDA JUNIORILOR TRICOLORI...-

Meciul cu Stahl Riesa 
(R.D.G.). susținut cu zece zile 
înaintea startului oficial al nou
lui campionat, a constituit pen
tru Corvinul Hunedoara unul 
dintre ultimele teste. La „co
locviu" s-au prezentat Alexa — 
Rodnic, Gălan, Dubinciuc, Bog
dan — Dumitriu IV, Andone, 
Pctcu — Nicșa, Dumitrache, 
Văetuș ; după pauză au mai 
evoluat Rudisuli, Ghiță, Oncu 
și Lucescu. Toți jucătorii au 
arătat că perioada ce s-a scurs 
de la începerea pregătirilor au 
folosit-o din plin, că bagajul 
lor tehnico-tactic este consis
tent, că sînt hotărîți să mun
cească tot mai conștiincios pen
tru a presta jocuri de bună ca
litate. „Este adevărat că nu 
s-a ajuns încă la nivelul dorit, 
— ne spunea antrenorul Mircea 
Lucescu. Perioada scurtă dintre 
cele două ediții ale campiona
tului ne-a obligat să nu intre- 
rupem total pregătirea. Totuși, 
ne-am permis să mergem o 
săptăniină pe litoral, unde, pe 
plajă, ara organizat jocuri dis
tractive, am jucat tenis de cîmp 
(n.n. toți jucători știu să joace), 
am inotat. Apoi, o altă săptă- 
mînă — Ia munte. Aici s-a lu
crat intensiv, cu antrenamente 
specifice și eu două meciuri de 
pregătire. Regret că la multe 
antrenamente nu i-am avut și 
pe Klein (accidentat) și Co- 
lesnic (iși satisface stagiul mi
litar). I. Gabriel și-a exprimat 
dorința să activeze la Rapid

C. S. TÎRG0V1STE
A

Popas între fotbaliștii reve
nitei în prima divizie C. S. 
Tîrgoviște... Înregistrăm, înain
te de orice, o frumoasă mărtu
risire a căpitanului de echipă, 
Gheorghe, un exemplu de dă
ruire, și, ne-am permite să a- 
dăugăm, autorul unei presta
ții de mare randament în lup
ta pentru promovare. Dar ce 
spune purtătorul banderolei de 
onoare al unsprezecelui diin 
„fosta cetate de scaun" ? „Fie
care sintem bucuroși că am re
venit foarte repede în prima 
divizie. Dar eu, unul, sînt fe
ricit și pentru admirabilul nos
tru public. Nici n-am simțit 
că am retrogradat. într-atit 
de neschimbată a fost compor
tarea spectatorilor față de noi. 
Cind mă gîndesc că alte echipe 
care au căzut în „B“ au jucat 
etape în șir în fața unor tri
bune goale, in vreme cc noi 
am avut în permanență stadi
onul plin și încurajări neîn
trerupte. ii prețuiesc si mai 
mult pe inimoșii noștri supor
teri și Ie mulțumesc din nou 
% numele tuturor coechipieri
lor mei".

îndeplinind această îndato
rire a căpitanului tîrgoviștean, 
să trecem, acum, la prezentarea 
informațiilor privind pregătiri
le „C.S.“-ului în vederea star
tului de la 8 august.. între 13 
și 26 iulie, lotul s-a pregătit pe 
Valea Prahovei, avînd fixat 
„cartierul general" pe Cioplea, 
în această perioadă antrena
mentele au fost conduse de

I Si în acest sezon 
se organizează tradiționalele 
excursii în DELTA DUNĂRII:
4 zile într-un decor vegetal deosebit
4 zile de liniște, de odihnă, de satisfacții peisa

gistice
4 zile ca oaspeți ai întinderilor nesfirșite de stuf, 

de ape, în compania celor mai i .--------- -
specii de păsări.

înscrieri și informații la filialele I.T.H.R. din Cal. 
Moșilor bloc 55 bis, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și str. Mendeleev 
rtr.14.

în compania celor mai reprezentative
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JUCAȚI LA...

București. Gabor, lipsind 3 
săptămâni de la pregătiri, a re
venit la Hunedoara.

Ce noutăți sînt în tabăra hu- 
nedoreană ? Se continuă acțiu
nea începută cu doi ani in ur
mă de antrenorii Mircea Lu
cescu și Remus Vlad, de pro
movare și lansare spre per
formanță a elementelor cres
cute în propria pepinieră (unii 
dintre ei împrumutați altor e- 
chipe din județ). Așa că pe lis
ta echipei de „A" au apărut 
mai multe nume : Alcxoi — 
portar (a activat în ultimul timp 
la Victoria Călan), Mechenici— 
fundaș, Dumitreasa — mijlo
caș. Cojocaru, Tîrnoveanu — 
înaintași, toți din formația de 
juniori. Se poartă tratative pen
tru venirea portarului Rudisuli, 
de la Aurul Brad.

Antrenamentele și partidele 
amicale (a jucat cu F.C. Olt, 
Sportul studențesc. Precizia Să- 
cele, Celik Zenica, Stahl Riesa. 
Șoimii IPA Sibiu ; mai joacă cu 
A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Bihor 
Oradea) au avut și au ca o- 
biectiv atingerea unui bun ni
vel de pregătire care să per
mită echipei aceeași evoluție, 
apreciată, din campionatul tre
cut. „Dorința noastră este ca 
la Corvinul să primeze specta
colul, nu lupta oarbă pentru 
puncte — ne declara Mircea 
Lucescu. De aceea, noi nu ne
am propus un obiectiv de cla
sament, ci unul privind CALI
TATEA FOTBALULUI (n.n. su

CONTEAZĂ ȘI PE „JUCĂTORUL NR. 12“
Dobrin. între timp a fost re
zolvată problema conducătoru
lui tehnic, la Tîrgoviște venind 
merituosul antrenor Emerîch 
Jenei. Actualul său secund este 
H. Becheanu. De echipele de 
juniori se ocupă vechiul spe
cialist în materie E. Popescu. 
De la 26 iulie, fotbaliștii tirgo- 
vișteni au revenit acasă unde
— în păralel cu desfășurarea 
programului de pregătire — au 
susținut jocuri amicale. C. S. 
Tîrgovișle joacă, de pildă, as
tăzi cu Metalul Plopcni în una 
dintre ultimele „repetiții ge
nerale" dinaintea intrării în 
campionat. Care sînt probleme
le conducerii tehnice ? în pri
mul rînd — o accelerare a rit
mului pregătirilor, știut fiind 
că în startul lor s-a înregistrat 
o întîrziere. în al doilea rînd
— o integrare a noilor veniți, 
destui de puțini la număr. în 
ideea de ioc a echipei. în fine 
asigurarea unui bun moral de 
start, element care a jucat tot
deauna un rol esențial în reu
șitele echipei.

Lotul de jucători pe care 
contează tîrgoviștenil este ur
mătorul, el fiindu-ne comuni
cat de președintele clubului, 
prof. C. Chiriță, fost jucător 
al clubului: Voinca, Mia, 
Zgrențea — portari ; Niculescu, 
Constantin, Ene. Dumitrescu, E- 
nache, Pitaru, FI. Alexandru. Duș- 
manu (promovat din formația de 
juniori) — fundași ; Gheorghe, 
Economu, Filipescu, Margelatu, 
Eftimie — mijlocași; Dobrin,
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blinierea ne aparține), adică să 
practicăm un joc complet, ofen
siv, care să reflecte fidel ti
nerețea echipei și care se va 
repercuta pozitiv și în ierarhia 
„celor 18". Sperăm. astfel, ca 
după fiecare partidă să se 
mărească numărul simpatizan- 
țiîor din orașele unde vom e- 
volua".

Toate merg — ne-am între
bat și am întrebat — ca... pe 
roate? Răspunsul ni-1 dă Mir
cea Pascu, președintele clu
bului: „Avem unele greutăți. 
Am să mă refer la faptul că 
avem doar o normă de antre
nor Ia „seniori", că nu avem 
normă întreagă de medic, deși 
în cadrul clubului sînt peste 
150 de jucători. De asemenea, 
nici la centrul de copii și ju
nior nu avem antrenor cu nor
mă întreagă, cu toate că aici au 
crescut Klein, Gabor, Rednic 
și alții, și mai tineri compo
nent! ai lotului de juniori. Ne 
nemulțumește și faptul că di
ferite echipe dau „tîrcoale" u- 
nor jucători de Ia noi, ceea ce 
ne provoacă multe necazuri". 
Greutăți ce pot fi eliminate da
că clubul hunedorean ar fi, 
uneori, mai substanțial sprijinit. 
Și merită, fiindcă activiștii, an
trenorii și jucătorii au dovedit 
că muncesc cu conștiinciozitate 
pentru ca fotbalul din Hune
doara să mai urce și alte trepte 
spre CALITATE.

P. VINTîLĂ

Greaca, Sava, Cîceu (de la 
Nitramonia Făgăraș), Radu 
(revenit de la Flacăra Autome- 
canica Moreni) — înaintași. Se 
contează, așadar, pe marca 
majoritate a fotbaliștilor care 
au obținut revenirea în prima 
divizie. Faptul reprezintă un 
bun punct de plecare în noua 
stagiune, dacă ne gîndim la 
coeziunea pe care a căpălat-o 
acest lot, factorul esențial al 
cîștigării locului prim din seria 
secundă a Diviziei „B“.

„Pe această lungă activitate 
împreună a grupului nostru de 
jucători contăm in primul rind. 
în jocurile-chcie ale trecutului 
campionat, noi am avut ca 
principală armă a victoriei bu
na funcționare de ansamblu a 
echipei, omogenitatea sa. Știm 
că ne așteaptă examene mult 
mai grele. Dar, fiind una din
tre echipele care beneficiază 
efectiv de încurajarea spectato
rilor — „jucătorul nr. 12“ al 
nostru — și avind și experien
ța unei... retrogradări, sînt con
vins că vom face față rigori
lor primei divizii. Se impune 
și o completare a Iotului cu 
elemente tinere, din categoriile 
inferioare. Sintem preocupați de 
această necesitate". Acestea au 
fost cuvintele președintelui clu
bului, prof. Constantin Chiriță, 
exprimînd obiectivele C.S.-ului 
pentru ediția 1981/82 a campio
natului. Se așteaptă realizarea 
lor....

Eftimie IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 31 IULIE 1981

Extragerea I : 17 30 44 42 72 
55 14 26 68

Extragerea a ll-a : 78 25 54 
52 33 9 50 34 6

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:
1.047.738 lei din care 278.986 
lei REPORT LA CATEGORIA 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
„2* DIN 26 IULIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
- autoturism „Dacia 1300" ; 
Categoria 2 : 7,75 a 7.747 lei; 
Categoria 3 : 38,00 a 1.580 iei; 
Categoria 4 : 79,50 a 755 lei; 
Categoria 5: 451,75 a 200 lei; 
Categoria 6: 2.518,75 a 100 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
2.098 lei.

Autoturismul „Dacia 1300" de 
la categoria 1, jucat 25%, a 
revenit participantei LEONTI- 
NA CANDREA din Broșteni, 
jud. Suceava.

Selecționata U.E.F.A. ’82, e- 
chipa care va juca în Campio
natul european de juniori I 
(preliminarii cu Bulgaria), s-a 
pregătit, timp de două săptă- 
mîni, într-o tabără la Bistrița. 
Acolo, pe baza unor testări re
petate ale celor 80 de jucători, 
s-a stabilit lotul care se află în 
prezent în Cehoslovacia, la 
„Turneul Prietenia", Iată com
ponența acestuia : Cîrlan și 
Iaseo — portari ; Gheorghieș, 
Gheorghiu, Milculescu, Pascu și 
Simion — fundași ; Olteanu, 
Mirea, Buliga, Burghel și Mi- 
hăilescu — mijlocași ; Iosifescu, 
Grigorc, Toma și Popescu — 
înaintași. Echipa noastră face 
parte dintr-o grupă în care va 
avea ca adversare R.P.D. Co
reeană, U.R.S.S.. R.D. Germană 
și Cehoslovacia II. Turneul se 
va încheia la 9 august. Antre
norii formației sînt Mircea Ra
dulescu și Costică Toma. A 
doua competiție înscrisă pe a- 
genda acestei echipe este Bal
caniada, • care se va desfășura 
între 25 și 30 august în Turcia, 
la Izmir.

în prima decadă a lunii au
gust (2—8) sînt programate și 
partidele tradiționalei compe
tiții „Trofeul Ungaria", de la 
Budapesta, la care va participa 
și selecționata noastră de ju
niori U.E.F.A. ’84, pregătită de 
Alexandru Lazăr și Nicolac 
Belizna. Lotul care va face de
plasarea are în componența sa

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• INTRUCIT stadionul din 

municipiul Slatina se găsește 
într-o amplă acțiune de mo
dernizare, echipele de fotbal 
F. C. Olt și Energia din Sla
tina își vor începe programul 
competițional în campionatele 
1981—82 pe stadionul din Scor- 
nicești, și el reamenajat. Cele 
două echipe vor reveni în mu
nicipiul Slatina după termina
rea lucrărilor de modernizare 
și refacere a stadionului.

• O FINALA AMÎNATA. 
Recent trebuiau să se dispute 
etapele interjudețene ale cam
pionatului școlar, categoria 
15—16 ani. Acestea, ca și fi
nala pe țară a acestei compe
tiții, au fost aminate pentru 
date ce vor fi anunțate ulterior.

• AZI ȘI MÎINE diviziona
rele „A", „B“ și „C“ vor face 
noi repetiții în vederea noului 
campionat. Iată oîteva partide:

Azi :

F.C. OLT — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA, pe stadionul 
din Scornicești, de Ia ora 17,30;

MECIURI
LOTRU BREZOI — PANA- 

THINAIKOS ATENA 0—0. Me
ciul s-a disputat joi. Un fru
mos „egal" realizat de divi
zionara „C“ în fața valoroasei 
echipe din Atena. (I. ZIDARU, 
coresp.). ,

F.C.M. BRAȘOV — S. C 

IN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR LA PRONOSPORT! • 
Astăzi este ULTIMA ZI de de
punere a buletinelor pentru 
concursul Pronosport de dumi-

teresante din etapa finală a 
competiției „Cupa de vară" e- 
diția 1981. încercați și dv. să vă 
numărați printre marii câști
gători ai sezonului estival ! • 
Următorul concurs Pronosport 
va avea loc simbătă 8 august 
1981 și va cuprinde partidele 
din etapa inaugurală a campio
natului divizionar A ediția 
1981—1982. Ultima zi de parti
cipare este joi 6 august 1981. 
Depuneți din vreme buletinele 
de participare !

urrpățorii jucători : Zlotea,
MătdîJ Mhldovan. Nedelcu, Bo- 
baru, Cîrstea, Curelea, Voicu, 
Petroșanii, Galeș, lonescu, frații 
gemeni F. E. și C.G. Zuleam, 
Ubelhart, Rotaru și Haralambie. 
Echipele . UjR.S.S.. R.D. Ger
mane si Iugoslaviei vor fi ad
versarele tinerilor noștri jucă
tori la ediția din acest an a 
fostului turneu de la Balaton 
transformat în „Trofeul Un
garia".

O altă selecționată. U.E.F.A. 
83, se află în pregătire la 
Brad. Este echipa antrenată de 
Aurel Măndoiu. singura ca’e 
va susține în toamna lu 
partide oficiale. Este vorba ? 
meciurile cu Ungaria și U R S S. 
din cadrul preliminariilor Cam- 
ponatului european de juniori 
II. prima sa ediție. Dar, pînă 
atunci, echipa aceasta — ca 
dealtfel și selecționata U.E.F.A. 
’84 — se va alinia la startul 
întrecerii organizate de clubul 
arădean U.T.A., dotat cu „Tro
feul Pctsehovschi" și progra
mată între 11 și 15 august.

Obiectivul major urmărit prin 
participarea la toate aceste 
competiții este acela de rodare 
a selecționatelor noastre de 
juniori în vederea abordării cu 
succes a confruntărilor oficiale 
din cadrul celor două campio
nate europene ; OBIECTIV 
CARE NU TREBUIE UITAT 
NICI UN MOMENT DE AN
TRENORI ȘI JUCĂTORII LOR.

C. S. TÎRGOVIȘTE — ME
TALUL PLOPENI;

U. T. ARAD — JIUL PE
TROȘANI.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA, pe stadionul Petro
lul, de la ora 17.

Miinc :

CORVINUL HUNEDOARA — 
A.S.A. TG. MUREȘ;

— DINAMO BUCUREȘTI — 
MASSRY (EGIPT), pe stadio
nul Dinamo, de la ora 18;

■JIUL PETROȘANI — STAHL 
RIESA (R.D.G.) ;

F.C.M. BRAȘOV — F.C. BI
HOR ORADEA, pe Stadionul 
tineretului, de la ora 11.

„CUPA ELIBERĂRII", pe 
stadionul Giulești, de la ora 
9,30: PROGRESUL VULCAN — 
MECANICA FINA; de la ora 
11,15: RAPID — METALUL 
BUCUREȘTI.

AMICALE
BACAU 3—2 (0—I). Golurile 
au fost realizate de Marinescu 
(min. 54 și 56) Șulea (min. 88 
din 11 m), respectiv Vamanu 
(min. 24) și Chitaru (min. 66). 
F.C.M. BRAȘOV : Clipa — 
Ștefan. Luca, Panache. Manciu 
— Șulea, Spirea. Gherghe — 
Bența, Paraschivescu, Mari
nescu. Au mai jucat : Popa, 
Chioreanu, Kramer. S. C. 
BACAU : Mangeae — Andrieș, 
Cărpuci. Lunca. C. Solomon — 
Elisei, Vamanu. Soșu — Șoi- 
man. Botez. Penov. Au mai 
jucat : Borțea Antohi și Chi
taru. (C. GRUIA, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 1—0 (1—0). 
Partida s-a disputat la Bușteni. 
Unicul gol a fost marcat de 
Manca (min. 26). (V. ZBÂR
CEA, coresp.).

CARPAȚI MÎRSA — CHI
MICA TlRNĂVENI 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Fățan (min. 
21) pentru Carpați, Pîslaru 
(min. 89) pentru Chimica. (M. 
VERZESCU, coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
F.C. BIHOR ORADEA 3—3 
(2—1). Au marcat : Barbu
(min. 21. din 11 m și min. 32), 
Elekeși (min. 85) pentru 
C.S.M.. Dianu (min. 17), Grosu 
(min. 48), Kiss (min. 75) pen
tru F.C. Bihor. (Gh. BRIOTA 
coresp.).

F.C.M. GALAȚI — MASSRY 
(Egipt) 1—0 (0—0). Golul vic
toriei a fost înscris de Ancuța 
(min. 63). (T. SIRIOPOL-
coresp.).

Sportul Pqg.q7-q



Campionatele mondiale de caiac-canoe C oncu r sul de pilotaj sportiv

al fărilor socialiste

te- 
d«

NOTTINGHAM, 31 (prin 
lefon). Ziua a doua a celei 
a XVI-a ediții a campionate
lor mondiale de caiac-canoe, 
care se desfășoară pe apele ca
nalului artificial Holme Pierc- 
pont, a programat vineri dimi
neața seriile probelor de 500 m". 
Kl. K2, K4, Cl. C2 și K 4(f). 
Patru dintre cele 6 echipaje 
românești aliniate in aceste 
curse au reușit să se claseze 
pe unul din primele 3 locuri 
obținînd astfel calificarea pen- 
tru semifinalele de duminică 
dimineața. Doar cele două am
barcațiuni de K 4 sosite — am
bele — pe locul 4 au fost obli
gate să participe după-amiază 
la recalificări pentru a accede 
la rîndul lor în semifinale.

La K 1, campionul nostru Ion 
Birlăileanu a făcut o cursă 
foarte bună clasîndu-se pe pri
mul loc cu 1:45,98, înaintea pu
ternicului Peter Hempell (R.D. 
Germană) 1:46,10 și a suede
zului Lars Erik Moberg 1:46,34. 
Celelalte serii au fost ciștigate 
de Waldemar Merk (Polonia) 
1:47,45(11), Vladimir Parfenovid 
(U.R.S.S.) 1:46,94 (III) și Milan 
Ianici (Iugoslavia) 1:52,16 (IV).

La C 1. Gheorghe Titu a so
sit al IlI-lea în seria a doua 
cu 2:03.04, după Olah Iieukrodi 
(R.D.G.) 1:58,92 și Ghiorghi
Ivanov (Bulgaria) 1:59,82. Cele
lalte serii au revenit lui Ghe- 
nadi Liscicikov (U.R S.S.) 1:56,38 
— se pare primul favorit al 
probei — și Radomir Blajik 
(Cehoslovacia) 2:00,26. într-o 
serie atit de puternică, de fapt 
o adevărată finală, echipajul 
nostru feminin de K 4 (Agafia 
Buhaev, Maria Ștefan, Nastasia 
Buri și Culina Popov) nu s-a 
putut clasa decît pe locul IV 
cu 1:41,02. după reprezentantele 
R.D. Germane 1:39,07. Uniunii

Sovietice 1:39,85 și Ungariei 
1:40,68. După-amiază fetele 
noastre au reușit Insă să obți
nă calificarea pentru semifina
le ca șl echipajul masculin da 
K4 (Gheorghe Nițu, Vasile Hi
ba, Petricâ Dimofte și Ion 
Geantă) sosit in seria sa pe po
ziția a IV-a. cu 1:30,20 după 
caiaciștii din U.R.S.S. 1:26,03, 
Suedia 127,83 și Polonia 
1:28,54.

La K 2, echipajul Ion Birlă- 
deanu — Nicușor Eșeanu și-a 
dozat bine efortul forțînd atit 
cit i-a fost necesar pentru a 
intra in semifinale. Caiaciștii 
noștri s-au clasat pe locul se
cund cu 1:38,68 după ambarca
țiunea austriacă 1:38,20. Celelal
te serii au fost ciștigate de e- 
chipajele Uniunii Sovietice 
(Parfenovici — Superata) 
1:36,35, Canadei (Barre 
rris) 1:38,17 și Poloniei 
— Wclna) 1:37,11.

în sfîrșit la canoe, 
campionii noștri Ivan 
chin — Totna Simionov, 
la toate cele 3 probe ale C.M.,

au clștigat seria cu l:46,33, îna
intea sovieticilor Muradofilov 
— Sakaitis și a polonezilor 
Lbik-Wisla. Cealaltă serie a re
venit campionilor olimpici ai 
distanței Folian — Vaskuti 
(Ungaria) în 1:46,60 și probabil 
că intre învingătorii de vineri 
trebuie căutați campionii mon
diali de duminică. Dealtfel 
Ivan Patzaichin deține titlul 
cucerit în 1979 la Duisburg îm
preună cu Petre Capusta.

Așadar in toate cele 13 probe 
pe culoare, echipajele romă 
nești și-au cucerit dreptul ds 
a evolua in semifinale. De fapt 
greul de-abia acum începe.

Simbătă dimineața sînt pro
gramate semifinalele la 1000 m, 

finalele aces-

ECHIPELE ROMÂNIEI, PE PODIUM

— Mo- 
(Merk

dublu 
Paiza>- 
Inscriși

iar după-amiază 
tor curse.

Probele de 5U0 
fășura duminică 
program, după care vor urma 
cele 5 curse de fond.

Flotila noastră are deci, teo
retic. 18 șanse la medalii.

Cite vor fi fructificate?...

m se vor des- 
după același

Vladimir MORARU

NU VA JUCA OARE RIVES 
ÎMPOTRIVA RUGBYȘTILOR ROMÂNI ?

Reputatul
Jean-Pierre ....._____
XV-lui național, suferă de mai 
multă vreme de pe urma unei 
subluxații. recidivante, la umă
rul drept, care s-a manifestat 
și cu prilejul recentului turneu 
întreprins de reprezentativa 
„cocoșului galic" în Australia. 
Pentru a pune în ordine aceas
tă chestiune, medicii i-au re
comandat lui Rives să se ope
reze! Intervenția chirurgicală a 
și avut loc la 25 iulie. Ca mă
sură de prevedere se preconi-

rugbyst francez 
Rives, căpitanul

zează acum ca Rives să-și facă 
reintrarea abia in luna noiem
brie. ceea ce, între altele, pune 
sub semnul întrebării și parti
ciparea sa la tradiționalul med 
anual dintre Franța și Româ
nia, programat la 1 noiembrie 
la Narbonne.

în cea de a doua jumătate a 
lunii iulie De aerodromul Ho- 
sin-Ceske Budeiovice (Cehoslo
vacia) s-a desfășurat concursul 
de pilotai sportiv (acrobație ae
riană) al țărilor socialiste. Fiind 
ultima întrecere internațională 
înaintea Campionatului euro
pean. competiția — ce a reu
nit 43 de sportivi din Bulgaria. 
Cehoslovacia Polonia. România. 
Uniunea Sovietică si Ungaria 
— a constituit un test deosebit 
de util pentru definitivarea lo
turilor. Cum era firesc, pentru 
amănunte ne-am adresat ma- 
estfului emerit al sportului. 
Constantin Manolache. antreno
rul pilotilor noștri.

— Ce a adus nou pentru noi 
această ediție ?

— A fost prima dată cînd am 
participat cu o echipă feminină 
formată din trei concurente a- 
vînd si alte trei de rezervă, iar 
la băieți eu 6 piloti. Faptul că 
după ani de eclipsă cu parti
cipări sporadice si reduse nu
meric. am reușit să prezentăm 
un număr mare de piloti capa
bili să execute programele de 
acrobatic aeriană, atestă atit 
seriozitatea muncii depuse, cit 
Și calitățile zburătorilor noștri.

— în privința rezultatelor...
— Ne-am propus pentru acest 

an si normal, pentru actuala 
etapă de pregătire situarea in 
prima treime a clasamentului. 
Locul doi la fete si trei la bă
ieți. pe echipe, confirmă rea
lismul telului fixat. Nu trebuie 
să uităm că in loturile sovietic 
și cehoslovac au -concurat cam
pioni mondiali și continentali, iar

------- , ■ *. ■ vwiwari
diferențele n-au fost totuși mari. 
De exemplu, la cel le al pa
trulea program (demonstrativ) 
pe un interval de 100 de punc
te s-au înșiruit 8 concurent!, 
printre ei fiind și Mihai Albu 
(locul 6). Tot in această ordine 
de idei trebuie remarcată buna 
comportare la programele doi 
Si trei (necunoscut si liber) de
monstrată de Marcel Mitu si 
Mielu Feteanu. Dealtfel, cei trei 
vor alcătui echipa pentru eu
ropene. La fete. Nina Ionită a 
confirmat speranțele noastre, iar 
Emilia Pop a secondat-o exce
lent. împreună cu Maria Șulean 
ele alcătuiesc o formație ce se 
poate impune ne olan interna
țional.

— Prima confruntare a anu
lui ne aduce deci satisfacția 
unor rezultate bune, cum să 
recunoaștem, n-am avut oii ă 
acum

— Lăsind de o parte Balca
niadele. unde dominăm dar ni
velul întrecerii este mai mo
dest. de data aceasta am avut 
posibilitatea să concurăm de Ia 
egal cu ,virfurile“ pilotajului 
sportiv mondial. Faptul 'tb* Mi
hai Albu Marcel Mitu. Arfielu 
Feteanu. Nina Ionită. Emilia 
Pop s-au clasat Ia unul sau mai 
multe programe în prima de
cadă este grăitor si atestă posi
bilitățile lor. Așa cum am mai 
remarcat și cu alte prilejuri avem 
posibilitatea să ne afirmăm. A- 
eum am făcut un oas pentru 
următorii va trebui să muncim 
în continuare' Talente avem.

Dinu COSTESCU

„TRIUNGHIULARUL" DE ÎNOT
DE LA HEIDELBERG

MUNCHEN, 31 (Agcrpres). — 
La Heidelberg s-a incheiat me
ciul triunghiular de înot dintre 
echipele R. F. Germania. 
U.R.S.S. și Canadei. Clasamen
tul final : 1. R.F. Germania — 
262 puncte ; 2. Canada — 260 
puncte ; 3. U.R.S.S. — 165
puncte.

400 m liber: Ina Bayermann 
(R.F.G.) — 4:14,55.

FINALA „B“ IN

EUROPE! - BRUNO ZAULI

LA ATLETISM

MASCULIN : 100 m spate :
West (Canada) — 57,16; 1500
m: Salnikcv (U.R.S.S.) 15:18:23; 
200 m fluture : Ward (Canada)
— 2:00,78 ; 100 m bras : Davis
(Canada) — 1:04,24 ; FEMININ: 
100 m spate : Larisa Gorsakova 
(U.R.S.S.) — 1:04,21; 200 m
fluture: Doris Wiebke (R.F.G.)
— 2:14,44 ; 100 m bras : Larisa 
Bjelkov (U.R.S.S.) — 1:11,41 :

în proba 200 m mixt, cana
dianul 
lit un 
timpul 
4X100 
venit echipei R.F. Germania cu 
3:23,87 (nou record al Europei). 
Alte rezultate : masculin : 200 m 
liber — Szmidt (Canada) 1:52,33; 
100 m fluture — Gross (R.F.G.) 
54,52 ; 200 m spate — Henning 
(Canada) 2:02,86 ; feminin : 200 
m spate — Cheryl Gibson (Ca
nada) 2:15,91 ; 200 m mixt — 
Christiane Pielke (R.F.G.) 
2:20,02 ; 200 m liber — Ina Ba- 
yermann (R.F.G.) 2:01,94; 100 m 
fluture — Karin Seick (R.F.G.) 
1:01,39

Alex Baumann a stabi- 
nou record mondial cu 
de 2:02,78. Ștafeta de 

m liber masculin a re-

■9 Astăzi și miine, la Atena, întrecerea masculină
• Duminică, la Pescara, concursul feminin
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ASEADA ’82 - VIITOAREA ÎNTÎLNIRE
A SPORTIVILOR DIN ASIA

Pentru a doua oară in isto
rie. Jocurile Sportive Asiatice, 
tradiționala competiție regiona
lă reunind sportivi din țările 
Orientului, vor fi găzduite de In
dia. La Delhi. în cursul anului 
viitor, se va desfășura a 9-a 
ediție a Aseadei, așa cum mai 
sînt numite aceste întreceri, în
totdeauna așteptate cu deosebit 
interes. Se pare însă că de a- 
ceastă dată amploarea competi
ției va depăși cu mult limitele 
înregistrate oină acum.

Gazdele fac din timp intense 
pregătiri în vederea viitoarelor 
starturi. Una din principalele 
baze ale Aseadei va fi comple
xul sportiv Radjhat. așezat in
tr-o zonă de agrement a capi
talei indiene, unde construcțiile 
și amenajările necesare se în
tind pe o suprafață de 45 hec
tare. Un stadion acoperit cu 
tribune pentru 25 000 
și un velodrom cu 
333.3 m. utilat după 
moderne retete vor ______
cele mai solicitate dintre toate 
obiectivele aflate aci. Stadionul 
central, cu 75 000 locuri în tri- 
(bune. complet modernizat, va 
beneficia de o 
tartan, pentru 
această țară. în construcție se 
află si un sat olimpic, cu clă
diri de cite două și patru etaje.

"a-e vor putea fi cazați 5 000

spectatori 
pistă de 
cele mai 

fi printre

pistă nouă de 
prima oară in

pede partlcipanți, incluzînd 
sportivi, antrenori și conducă
tori de delegații.

Jocurile de la Delhi vor avea 
în program 19 discipline spor
tive, 
edițiile precedente. Pe 
acestea au fost prevăzute 
două . . ‘
anume jocul indian 
și concursuri de 
foarte 
în caz 
ra de 
posibil 
programul viitoarei 
Aseadei.

Pregătindu-se să 
drept oaspeți pe sportivii țări
lor asiatice, organizatorii com
petiției și cercurile oficiale in
diene nutresc convingerea că ea 
va fi un bun prilej pentru un 
nou impuls adus mișcării spor
tive din această parte a lumii, 
precum și pentru stringerea le
găturilor de prietenie 
participant! la întreceri.

Aseada-82 va avea și o 
patică mascotă, așa cum 
obișnuit la toate marile compe
tiții sportive internaționale. Un 
elefăntel care dansează avînd 
ne frunte gravat semnul soare
lui de răsărit, va fi simbolul 
viitoarei ediții a Jocurilor A- 
siatice.

mai mult decit la toate 
lingă 

i și 
sporturi complementare.

„kabbadi" 
„ipakracha", 

răspîndite in Malaezia. 
că acestea se vor bucu- 
atenția publicului, este 
ca ele să fie incluse în 

ediții a

primească

între

sim- 
este

Dintre numeroasele competiții atletice ale acestui 
"sfîrșit de săptămină două anume rețin, în mod deo
sebit, atenția. Este vorba de finala „B“ a competiției 
continentale „Cupa Europei — Bruno Zauli“, Ia băr
bați și Ia femei. Prima are loc astăzi și miine. la 
Atena, gazdă fiindu-i stadionul Karaiskakis, cealaltă 
se va desfășura miine în localitatea italiană Pescara. 
Și una Și cealaltă vor califica formațiile ciștigătoare 
în finala „A“ a acestei importante competiții (Za
greb, 15—16 august 1981).

în reuniunea de la Atena vor 
fi prezente următoarele echi
pe, clasate Pe locurile 3 și 4 
în cele 3 grupe semifinale, des
fășurate cu citeva zile în ur
mă : Finlanda 115,5 p și Iugo
slavia 88 p de la Helsinki 
(punctele sînt cele realizate în 
semifinale). Ungaria 125 p și 
Spania 102 de la Varșovia, 
Franța 109 p și Cehoslovacia 
95,5 p de la Lille. Acestora li 
se va adăuga și formația Gre
ciei, țara organizatoare, clasată 
pe locul 7 la Lille, cu 57 p.

La Pescara se anunță o lup
tă foarte echilibrată între par
ticipante : Italia 80 p și Româ
nia 75 p de la Bodo, Ceho
slovacia 80 p și Polonia 80 p 
de la Frankfurt pe Main, ~ 
landa 
p de 
mari 
însă patru echipe dintre acestea

O-
82,5 p și Finlanda 66,5 

la Edinburgh. Cele mai 
șanse de calificare Ie au

„CUPA

Jarmila Kratochvilova. sprintera 
actualul sezon

si anume Cehoslovacia. Polonia. 
România și Italia. Cehoslovacia 
contează în principal pe apor
tul substanțial pe care-1 poate 
aduce Jarmila Kratochvilova, 
cea mai bună sprinteră a lu
mii, care va lua parte la 4 pro
be : 100 m (11,09) la ora 18,00, 
4X100 m la ora 18,45, 200 m 
(21,97) la ora 19,30 și 4X400 m 
la ora 20,35, pe succesul fostei 
recordmane
Fibingerova, la greutate (21,57 
m în acest an), pe o clasare 
bună a Zdenei Bartonova la 
disc (65,38 m). Cealaltă favori
tă, Polonia, se bazează pe valoa
rea certă a hurdlerelor ei: Da
nuta Perka 12,93 la 100 mg și 
Genowefa Blaszak 55,78 la 400 
mg, pe experiența competițio- 
nală a săritoarei în lungime 
Anna Wlodarezyk (6,88 m) și a 
celei în Înălțime Urszula Kie-

mondiale Helena

sfîrsit. echipa 
piesă de greu- 
semifondiste : 

Fița Lovin la 800 m (1:57.41), 
Natalia Mărășcscu 
(4:03,71) și Maricica 
3000 m (8:34,30). pe 
rea de disc Florența 
cu (68,98 m), pe
Vali lonescu (6,71 m) la lun
gime și Niculina Vasile (1.00 
m) la înălțime, si De aruncă- 
toarea de greutate Mihacia 
Loghin (19,92 m). Dp asemenea, 
sulițașa Corina Gîrbea, învin
gătoare în semifinala de la 
Biido, poate face din nou o fi
gură frumoasă. Și în afară de 
aceasta sînt de așteptat și alte 
surprize, plăcute, desigilai

în sfîrșit, Italia cu 
Cirulli, Simeoni și 
atlete, își are șansele 
re nu pot fi omise...

lan (1.83 m). în 
României are ca 
tate trioul de

Ia 1500 m 
Puică la 
aruncătoa- 
Crăciunes- 
săritoarele

Dorio, 
celelalte 

sale, ca

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Portugaliei a 

continuat cu desfășurarea etapei 
a 13-a între Basto și Bragance 
(176 km). Primul a trecut linia 
de sosire portughezul Eduardo 
Correia, cronometrat cu timpul 
de 5h 06:24,0 tn clasamentul ge
neral se menține 
Zeferino ____  _____
11-50, de Fernandez (Portugalia). 
• Turul R.F. Germania va înce
pe la 2 august cu o etapă „pro
log" care se va desfășura la 
Frankfurt pe Main pe o distanță 
de 6,600 km contra-cronometrului 
individual. La competiție și-au a- 
nunțat participarea alături de cei 
mai buni cicliști vest-germani, 
rutieri din Olanda, Danemarca, 
Belgia, Spania, Australia, Suedia 
etc. Turul care măsoară 1 220 km 
tmpărțiți în 6 etape se va încheia 
la 8 august cu disputarea etapei

Aalen — Esslingen șl a unei e- 
tape contra-cronometru individual 
pe distanța de 15,500 km, progra
mată la Stuttgart.

lider Manuel
(Portugalia), urmat la

TENIS 0 Turneul de la North 
Conway a programat meciuri din 
turul doi. Principalele rezultate : 
Clerc (Argentina) — Holroyd 
(S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Vilas (Argen
tina) — Freyss (Franța) 6—2,
6— 4 ; Lendl (Cehoslovacia) —
Martinez (Bolivia) 6—3, 6—1 : Da- 
miani (Uruguay) — Cano (Argen
tina) 6—4 6-1. 0 tn " ■
de finală ale turneului 
South Orange, Dick 
(S.U.A.) l-a întrecut
7— 6, 6—3 pe compatriotul 
Sanny Giammalva. Drewett (Aus
tralia) a dispus cu 2—6, 6—4, 6—4 
de Robert Van Hoff (S.U.A.), iar

John Alexander (Australia) l-a 
eliminat cu 6—4, 6—1 pe Andy 
Pattison (S.U.A.) 0 tn turul doi 
al turneului feminin de la San 
Diego (California), Pam Shriver 
(S.U.A.) a eliminat-o cu 6—2. 6—1 
pe Barbara Hallquist (S.U.A.). 
Alte rezultate : Bettlna Bunge — 
Stacy Margolin 6—2. 6—2 : Candy 
Reynolds — Julie Harrington 7—5, 
7—5 ; Yvonne Vernaak — Kim 
Jones 6—0, 6—1.

sferturile 
de la 

Stockton 
cu 4—6, 

său

TENIS DE MASA 0 La Kuala 
Lumpur au început întrecerile 
celei de-a doua ediții a „Cupei 
Mondiale". Iată primele rezultate : 
Klampar — Orlowski 21—12, 
21—11 ; Gue Yue Hua — Apple
green 21—15 21—16 ; Jonyer —
Franca 21—15, 21—12 ; Grubba — 
Pinkewich 21—18, 21—16.


