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UNIVERSIADA 81 iN COMENTARII, DATE Șl CIFRE

ATLETISMUL ROMÂNESC S-A PREZENTAT
LA J.M.U., CA DE OBICEI, BINE

15 medalii - cele mai multe din bilanțul participării noastre
’ Pentru atletismul nostru prin
cipalul obiectiv al acestui se
zon de concursuri l-a constituit 
a XX-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de Vară,

medalii de aur. 4 medalii de 
argint $1 9 medalii de bronz, 
ceea ce înseamnă, de pildă, că 
atleții noștri au urcat de 15 ori 
pe podiumul premiaților, cele

au participat din 1959 și pînă 
astăzi, atletismul a contribuit 
cu 60, repartizate astfel :

3
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N a o h M
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1959-Torino 2 — 2 4
1961-Sofia 2 4 2 8
1965-Budapesta 1 1 — 2
1970-Torino — 2 2 4
1973-Moscova 1 1 1 3
1975-Roma 2 6 4 12
1977-Sofia — 2 2 4
1979-Mexico 5 — 3 8
1981-București 2 4 9 15
Total 15 20 25 60

O PRESTAȚIE VALOROASA

Campionatele naționale de pentatlon modern

DUMITRU SPÎRLEA CONDUCE 
DUPĂ DOUĂ PROBE

.' Așa cum se anticipa, diferen
ța minimă care exista intre 
favotriți după călărie, a făcut 
ca proba de scrimă, din cadrul 
Campionatelor naționale de 
pentatlon modern, oare s-a 
desfășurat ieri, la sala Ftareas-

teva asalturi i-au privat d»
acumularea unui număr 
mare do victorii. tn
situație s-au aflat St Cozma, C. 
Răducanu, O. Wermescher, L 
Galovicl, M. Sandu, astfel că 
ei trebuie să se totrebuintezo

Dumitru Spîrlea (Olimpia) — dreapta — intr-unui din asalturile 
victorioase in proba de scrimă Foto : L MIHAICA

Tudorița Moruțan (medaliată cu bronz) o felicită pe Doina Melinte, 
ciștigătoarea titlului de campioană mondială universitară la 800 m. 

Foto : Dragoș NEAGU
15 medalii însemnînd 23,38% 
din totalul celor cucerite de

cea mai importantă dintre com
petițiile primului an al noului 
ciclu olimpic care leagă Mosco
va de Los Angeles. Și, pe linia 
bunelor comportări ale atletilor 
români la aceste tradiționale 
Jocuri mondiale universitare, 
iată că ei au avut și acum o 
evoluție lăudabilă, cucerind 2

sportivii români la această Uni
versiadă. Pe de altă parte, vom 
arăta că din totalul de 206 
medalii pe care reprezentanții 
țării noastre le-au obținut la 
cele 9 ediții ale J.M.U. la care

Așadar, la cea mai valoroasă 
dintre Universiade, atleții ro
mâni au avut o bună presta
ție, demonstrând putere de lup
tă, ambiție și dorință de a- 
firmare, pe fondul unei pregă
tiri temeinice, și arătînd astfel 
adevărata fată a atletismului 
nostru, marile sale posibilități, 
nici măcar acum, în totalitate, 
valorificate. Pentru că este ab
solut cert — pornind chiar de 
la succesele obținute — au exis
tat condiții reale pentru ca la 
Universiadă să se realizeze un 
bilanț general și mai amplu. 
Dar asupra acestei chestiuni

Romeo VILARA

ca, să fie atractivă, să dea 
naștere la o luiptă strlnsă pen
tru intîietate.

Dintre cancurenți, de aceas
tă diată, s-au detașat bucureș- 
teanul Dumitru Spîrlea și ti
mișoreanul Eugen Pop, cei care 
au dominat în ziua a doua, 
reușind să obțină cel mai mare 
număr de victorii ca urmare a 
constanței cu care au evoluat 
de la primul și pină la ultimul 
asalt. Ceilalți sportivi. care 
in proba de călărie obținuseră 
un punctaj bun, s-au aflat și 
ei printre fruntașii concursu
lui, dar unele neatenții la cî-

sertos pentru a reface decala
jul de puncte.
Date fiind evoluțiile diin pro
ba de scrimă, Dumitru Spîrlea 
a trecut la conducerea pluto
nului, însă fără a avea uin a- 
vantaj hotărîtor asupra princi
palilor candidați la titlu. El a 
realizat 33 v, la capătul unor 
asalturi precise. în care si-a 
dominat adversarii, ceea ce i-a 
adus 1174 p. L-a secondat, la

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)

CM. de la Nottingham au confirmat crea cc știam

(Continuare in pag. 2-3)

„AURUL" DE LA BUCUREȘTI - FRUCT AL NOII
MENTALITĂȚI A VOLEIBALIȘTILOR DESPRE PERFORMANȚĂ
• Este nevoie de o nouă optică și in voleiul feminin

Z 5a mai mare competiție po
lisportivă internaționala a anu
lui^ Universiada, a reprezentat 
pentru voleiul românesc o nouă 
și importantă etapă in vi
guroasa ascensiune marcată în 
ultima vreme, Un nou și difi
cil test în afirmarea sa in rin- 
dul elitei mondiale. Firește, a- 
firmația este valabilă doar în 
ceea ce privește voleiul mas
culin care, în decurs de un an, 
a fost prezent pe toate marile 
podiumuri, pe cel olimpic, pe 
cel al cupelor europene (cu Di
namo ciștigătoare a trofeului 
campioanelor și cu Steaua pe 
treapta a doua a Cupei cu
pelor) și. în fine, pe cel al 
J.M.U., reprezentativa noastră 
universitară cucerind medalia 
de aur. Acest uitam și presti
gios rezultat obținut de o gar
nitură tînără dar viguroasă, ex
primă în esență concepția nouă 
de pregătire și joc impusă lo
turilor noastre și principalelor 
sale furnizoare, dar mai ales 
mentalitatea nouă despre per
formanță, însușită de toți volei
baliștii frutași, mentalitate im
primată de un tehnician vir
tuoz cum este antrenorul eme
rit Nicolae Sotir și de o con
ducere federală care a știut 
să stimuleze climatul de mun
că și seriozitate, de cooperare 
și deplină încredere reciprocă, 
de etică și echitate...

Noul context în care se a- 
firmă voleiul nostru masculin 
și care ne dă speranțe îndrep
tățite pentru viitor — a re
flectat cit se poate de clar a- 
ceastă optică sănătoasă care a 
generat o puternică unitate su
fletească intre toți cei ce au 
alcătuit, mai întii, Iotul lărgit, 
între cei ce aveau să rămînă 
mai apoi în „doisprezecele“ re
prezentativei studențești, intre 
cei șase titulari și rezervele 
lor... Iată, in esență, secretul

bunelor rezultate 
din ultimul timp, 
secret care are in
să la bază, cum 
spuneam, munca 
serioasă și respon
sabilă, dăruirea, 
spiritul de sacri
ficiu și de întra
jutorare... Dar a- 
cestea nu au ve
nit de la sine, ci 
au cerut mari și 
multe eforturi atît 
din partea tehni
cienilor, cit și a 
sportivilor.

Construirea unei 
echipe universita
re, cu numai trei 
dintre mai recenții 
titulari ai pri
mei reprezentati
ve (Stoian, Enes- 
cu, Gîrleanu), cu 
cîteva rezerve și 
cu alte nume noi, 
deci fără oameni 
cu experiența și 
autoritatea lui O- 
ros, Dumănoiu,

Sorin Macavei va cîștiga un nou duel cu 
blocatul cubanez, introducerea sa in teren 
înlesnind victoria finală a echipei României. 

Foto ; Vasile BAGEAC
Pop și alții, nu a fost lucru 
ușor. Antrenorul principal Ni
colae Sotir ne mărturisea de
seori, pe parcursul pregătirilor, 
că echipa nu are încă perso
nalitate în joc, că lipsa cu- 
noscuților titulari este vizibil 
resimțită, că unii jucători nu 
„țîșnesc“ acolo unde și cind îi 
așteaptă el, ba chiar că unii 
și-au pierdut încrederea în pu
terea de redresare. A fost și 
cazul unui titular al primei re
prezentative, Stoian, care a pă
timit și s-a zbuciumat mult — 
dar nu numai el, ci întregul 
colectiv — pentru a reface un 
teren pierdut cu ușurință pe

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag 2-3)

IVAN PATZAICHIN, TOMA SIMIONOV 
ȘI ION BÎRLĂDEANU S1NT MARI VEDETE 

ALE CAIACULUI SI CANOEI
...dar - evident - ei sint prea puțini pentru a menține 

faima „flotilei noastre de aur"
NOTTINGHAM, î (prin tele 

fon). Cea de a XVI-a ediție a 
campionatelor mondiale de ca- 
iac-canoe. desfășurată timo de 
patru zile ne apele canalului 
artificial Holme Pierepont. a
constituit — firește — un epi
sod important în istoria aces
tui spart dar si un mijloc de 
a investiga, acum, la început 
de ciclu olimpic, posibilitățile 
existente pe Dian international 
de afirmare la J.O. de la Los 
Angeles. întrecerea de la Not
tingham a oferit date obiecti
ve. mai ales pentru faptul că 
ea a reunit — între cei peste 
400 de sportivi, reprezentînd 33 
de țări — întreaga elită a caia
cului si canoei.

Așa stînd lucrurile, o primă 
concluzie care se desprinde este 
aceea că sportul padelei si pa- 
gaei este dominat de mari ve
dete. de sportivi de 18 carate, 
cum se spune, care se pregă
tesc asiduu, la parametri din

matie subiectivă, o vom de- 
monstr.al). se situează Ivan Pat- 
zaichin. Deși aflat la o vîrslă 
cind alții au spus de mult adio 
performantei, el continuă să 
fie un exemplu, un sportiv ad
mirat. respectat pretutindeni, 
un Derformer care prin muncă 
si seriozitate fructifică un ta
lent uriaș. Alături de Patzai- 
chin, Toma Simionov face o 
ucenicie cu dublu beneficiu : îi 
aduce performanțe de înalt ni
vel și îi ridică clasa valorică- 
Cuplul acesta, care îmbină ex- 
Derienta si talentul cu tmera- 
tea si dorința de afirmare, to
tul pe fundamentul unei sîr- 
guinte admirabile, poate si tre
buie să reprezinte un exemplu 

între marile vedete se incor
porează cu tot mai mult aplomb 
si Ion Bîrlădeanu. Sportiv de 
excepție, dotat cu calități deo

Vladimir MORARU

ce în ce mai înalti (firesc, de
oarece exigentele sînt în per
manentă creștere) pentru a-și 

Mnentir.e supremația, pentru a 
culege — in continuare — lau
rii marilor confruntări. Este 
vorba de Vladimir Parfenovici

(Continuare in pag. a 4-a)

(U.R.S.S.).
(R.D.G.).
(R.D.G.). 
(Norvegia), 
garia) ș.a.
supra lor

Rudiger Helm 
Olah Heukroiit 
Einar Rasmussen 

Tamaș Budai (Un- 
între ei chiar dea- 
(Si nu este o afir-

Vineri și duminică, în Capitală

INTERESANTE ÎNTRECERI CICLISTE 
ÎN CADRUL „CONCURSULUI PRIETENIA

La sfîrșitul săptămînii, cicliș
tii noștri juniori vor concura 
in compania colegilor lor din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba. 
R. D. Germană, R P. Mongo
lă, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
în cadrul tradiționalei întîlniri 
anuale, prilejuită de „Concursul 
Prietenia". Competiția prog-a- 
mează două probe: un contra

timp pe echipe, ce va avea loc 
vineri după-amiază (ora 16,30), 
pe autostrada București — Pi
tești și o cursă de fond, pe 
circuit, programată duminică 
dimineață, (ora 9,30) pe traseul 
Arcul de Triumf — Piața Scîn- 
teii — Hotel Parc — Piața Scîn- 
teii — Arcul de Triumf (30 
ture a 4 km. total 120 km).

CAMPIONATELE 
BALCANICE 

LA NATAJIE
In această lună sint progra

mate campionatele balcanice 
de natație pentru seniori și 
juniori. Primii vor intra in în
trecere juniorii. Probele de 
înot și turneul de polo se vor 
desfășura la Kavala (Grecia), 
iar concursul de sărituri — la 
Salonic, între 6 și 9 august 
Două săptămîni mai tirziu 
(20—23 august) se vor întrece 
seniorii. Concursurile de înot 
și sărituri sînt programate în 
noul bazin din localitatea Vra- 
ta (Bulgaria), iar turneul de 
polo — la aceleași date — în 
orașul Burgas. Organizarea a- 
ceștor întreceri balcanice coin
cid cu aniversarea a 60 de and 
de activitatea a federației de 
specialitate din Bulgaria.



ATLETISMUL ROMÂNESC S-A PREZENTAT LA J.M.U., CA DE OBICEI, BINE />£ CĂRĂRI DE
(Urmare din pag. 1)

vom reveni la timpul potrivit, 
pentru că, oricum, la începutul 
acestui comentariu se cuvine să 
dăm ceea ce Ii se cuvine celor 
mai merituoși dintre tinerii 
noștri atleti si. în primul rînd. 
celor două campioane ale Uni
versiadei ’81, aruncătoarea de

CELE DOUĂ CAMPIOANE ALE ATLETISMULUI NOSTRU
Doina Ofelia MELINTE 

(Beșliu). S-a născut la 21 
decembrie 1956. la Hudești 
județul Botoșani. 171 cm 
59 kg. A început atletismul 
la Bistrița sub îndrumarea 
antrenorului Ion Dima. Pro
fesoară de educație fizică 
Căsătorită cu antrenorul 
Dorin Melinte. Este legiti
mată la Stiinta Bacău. în 
ultimii ani rezultatele sale 
au evoluat astfel:

800 m 1500 ro

1976 2:13,4 4:43.4
1977 2:11,8 4:38,4
1978 2:06.1 —
1979 2:94.4 4:18,6
1980 2:00,5 4:04,7
1981* 1:57.81 4:05.74

(•“rezultate obținute la
Universiadă)

disc Florența Crăciunescu și a- 
lergătoarea de semifond Doina 
Melinte.

Florența Crăciunescu, meda
liată cu bronz la ediția trecută 
• competiției (59,28 m), a făcut 
un salt valoric impresionant 
pînă la „aurul" ediției bucureș- 
tene a Universiadei, cîștigat cu 
un rezultat de 67,48 m. care în
seamnă și noul-record al Jocu
rilor, predecesoarele sale fiind, 
între altele, celebrele atlete Fai
na Melnik și Maria Vergova. 
Cu 68f)8 m cit a realizat în a- 
cest an, cel mai bun rezultat 
Intre mai multe rezultate bune. 
Florența se anunțase ca princi
pală favorită la medalia de aur. 
Ea a concurat admirabil și n-a 
lăsat nici o speranță adversare
lor Sale, a doua clasată, spre 
exemplu, Petra Sziegaud, din 
R. D. Germană, fiind în urma 
sa cu 3,34 m, a treia, sora ei 
Mariana Ionescu, fiind la 5,54 
m, iar deținătoarea „bronzului" 
olimpic, sovietica Tatiana Le- 
■ovaia, ocupînd" acum abia lo
cul 6 cu 60,18 m. Pentru Flo
rența Crăciunescu victoria de 
la Universiadă constituie un 
admirabil succes, care se înscrie 
pe linia... Lia Manoliu, Olimpia 
Cataramă, Argentina Menis, 
presărată cu atîtea notabile îm
pliniri pentru atletismul nostru.

DOINA MELINTE - 
OUTSIDERÂ...

Dacă Florența era principala 
favorită, in schimb Doina Me
linte era o outsideră. primele 
șanse avîndu-Ie, in mod teore-

„AURUL" DE LA BUCUREȘTI - FRUCT AL NOII MENTALITĂȚI A VOLEIBALIȘTILOR DESPRE PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

traseu] de ia Olimpiadă la 
startul pregătirilor Universia
dei. Dar toate dificultățile a- 
veau să fie depășite rînd pe 
rînd de jucătorii înșiși, de an
trenorii N. Solir și St. Tudor, 
de medicul P Bendiu și de 
conducerea federației. Așa s-a 
ajuns ca în pragul Universia
dei. după o muncă neobosită 
și conștiincioasă, antrenorul 
principal să ne mărturisească 
satisfăcut^ „Am reușit.. Am 
reușit să realizăm o pregătire 
Ia indici pe caic nu l-am a- 
tins niciodată. Am reușit să 
puneip bazele unei echipe care 
începe să aibă personalitate In 
joc". Și spusele sale aveau să 
fie confirmate prin fapte, în 
cele mai dificile partide susți
nute de băieți, îndeosebi cele 
din turneele semifinal și final 
în care întinerită noastră e- 
chipă a avut adversare va
loroase (cu loturi cuprinzînd 
majoritatea internaționalilor) și 
bine puse la punct cu pregă
tirea, cum s-au dovedit fosta 
deținătoare a titlului mondial 
sau Italia, S.U.A., Japonia și 
— mai ales — Cuba. Observato
rul atent al evoluției voleiba
liștilor noștri a băgat de sea
mă, firește, că echipa este lu
crată bine, că are un potențial 
fizic și . o rezistență de con
curs apreciabile, că fiecare ju
cător etalează o gamă mai bo
gată de procedee, se exprimă 
mai sigur și mai complex decît 
pînă acum. Iată-1, de pildă, pe 
Stoian, pînă nu demult despe
rat că nu mai prinde cadența,
ducînd cu convingere și sigu
ranță greul meciului final cu 

tic, italianca Gabriella Dorio si 
sovieticele Nina Rușaeva și 
Olga Dvirna. Dar, ca și în alte 
multe ocazii, s-a demonstrat 
din nou că calculele teoretice 
pot £1 infirmate de practică, cea 
care le-a infirmat fiind acum, 
chiar alergătoarea noastră. La 
1500 m a fost a doua, învinsă 
la mare luptă de Dorio, o se- 
mifondistă evident mai experi-

Florența CRĂCIUNESCU 
(Ionescu-Taeu). S-a născut 
la 7 mai 1955. la Roșiori. 
181 cm. 85 kg. A început 
atletismul la Craiova sub 
îndrumarea antrenorului Io
nel Ghiță. Studentă. Căsăto
rită cu aruncătorul de greu
tate Gheorghe Crăciunescu. 
Este legitimată la Steaua 
București. Campioană balca
nică în 1979—65,06 m. locul 
III la Universiada ’79—59.28 
m. locul VI la J.O. ’80— 
64,33 m. Evoluția rezultate
lor sale : 1971—36.50 m.
1972—47,70 m. 1973—50,82 m, 
1974—56.60 m. 1975—59,16 m, 
1976—60,10 m. 1977—57,28 m. 
1978—58.34 m. 1979—65.06 m. 
1980—67,02 m. 1981—68,98 m 
(record national).

mentată i 4:05,35 față de 4:05,74 
(Dvirna, a treia. a realizat 
4:06,39), dar după cîteva zile, 
în finala la 800 m, a cîștigat 
Doina. Impresionantă a fost nu 
doar victoria în sine, cît ma
niera magistrală, categorică, in 
care a fost obținută și. în egală 
măsură, performanța înregis
trată : 1:57,81 fată de 1:58,99. 
Pentru a completa ideea, vom 
arăta că anul trecut cel mai 
bun rezultat al Doinei Melinte 
era de... 2:00,5 !

Cu acest succes și mai ales 
cu acest rezultat (unul dintre 
cele mai bune din lume din ac
tualul sezon de concursuri) tî- 
năra alergătoare și-a făcut loc 
în elita mondială a semifondu- 
lui, acolo unde se pătrunde 
greu și unde menținerea este și 
mai grea. Avem însă deplină 
încredere în marile posibilități 
ale acestei atlete care, după o- 
pinia noastră, este incă depar
te de a fi arătat tot ceea ce 
știe și care, ce mal vorbă, în 
urmă cu doi ani era o semi- 
fondistă oarecare.

PUTINA STATISTICA I

La Universiada ’81 atletismul 
nostru a avut cite 2 reprezen
tanți la 36 din cele 38 de pro
be din programul întrecerilor, 
doar la 400 mg F și la prăjină
— cite 1. în concursul feminin, 
except;nd cursele de 100 m, 200 
m și 100 mg. atletele noastre au 
evoluat în finalele de 8, obți- 
nînd următoarele dlasări : locul 
1 — 2, locul II — 2, locul III
— 6. locul IV —2. locul V — 1, 

echipa Cubei ; iată-1 pe Mina 
treclnd viguros in prim-plan și 
în atenția tribunei, alături de 
Enescu sau Girleanu ; iată-1 pe 
Căta-Chițiga dirijînd .cu singe 
rece și căutînd soluții la pu
pitrul sextetului, în rolul lui 
Oros, sau lulndu-și răspunde
rea atacului, atunci cind celă
lalt coordonator, Petre Ionescu, 
este trimis în teren ; iată-1 pe 
Macavci (primă rezervă, ca și 
la Olimpiadă, dar vedetă în
tre rezerve) venind să pună u- 
mărul decisiv pentru victorie : 
iată-1 și pe Vrincut mai rapid 
cu o fracțiune de secundă de
cît blocajul advers sau pe Gră
dinara gata oricînd să întă
rească ariergarda. în fine, iată 
o echipă care a învățat să trea
că peste momentele grele și 
să-și mobilizeze ultimele re
surse, o echipă în care dife
rența dintre titulari și rezerve 
nu mai există (dealtfel, in me
ciul cel mai greu doi jucători 
din afara sextetului de bază 
au înclinat balanța în favoarea 
universitarilor români). O echi
pă. deci, cu frumoase calități 
(inclusiv de ordin psihic), dar 
care are încă de perfecționat 
multe, atît in unele laturi ale 
tehnicii individuale, cît și ale 
tacticii de joc. Ceea ce tn cli
matul existent devine mai u- 
șor de îndeplinit „Fără nici un 
fel de rabat făcut muncii, re
gimului de refacere după efort, 
de odihnă și alimentație", spu
nea antrenorul N. Sotir. De 
fapt, cine i-a văzut pe volei
baliști în satul universitar pe 
perioada jocurilor nu se poate 
să nu fi constatat cu cîtă ri
gurozitate și disciplină își În
deplineau programul, iar cei oe 

locul VI — 1. Jocul VII — 5 și 
locul VIII — 1. La bărbați si
tuația, din acest punct de ve
dere, a fost mai puțin bună, 
dar nu este de mirare deoarece, 
de mai multă vreme, tăria atle
tismului nostru au dat-o fe
meile ! Iată clasările băieților : 
locul I — 0. locul II — 2. locul 
III — 3, locul IV — 1, locul V — 
— 3, locul VI — 3, locul VII' — 
3. locul VIII — 3. Trebuie să 
consemnăm. în continuare, că 
la 9 din cele 23 de probe mas
culine atleții noștri n-au avut 
acces între primii 8, adică la : 
100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 
400 mg, înălțime, prăjină, greu
tate si suliță !

Răsfoind foile de rezultate 
constatăm (pentru a cita oară ?) 
că au obținut clasări bune nu 
doar acei atleți care s-au pre
zentat la nivelul cel mai ridi
cat al carierei lor (Melinte. 
Moruțan, Marko, Palffy, Țifrea 
etc.) ci și cei care au obținut 
performanțe Ta o valoare cît de 
cât apropiată de cea demonstra
tă anul acesta în concursurile 

„TRIUNGHIUL" ATLET - ANTRENOR - MEDIC
Indiscutabil, meritul principal In obținerea unui succes re

vine sportivului, dar, de regulă, doar el singur nu-1 poate 
atinge. In umbra performerului stau, de aceea, mulțl tehnicieni 
ai sportului respectiv. Ne facem acum o plăcută datorie amin
tind numele celor care și-au adus o contribuție majoră la suc
cesele atleților noștri la Universiada a Xl-a, reactualizlnd, tot
odată, șl numele celor care au urcat pe podiumul de premiere:

NICOLAE MARAȘESCU — Doina Melinte (aur la 800 m, argint 
ia 1500 m), Maria Radu (bronz la 3000 m), Ibola Korodi (bronz 
Ia 4X400 m, a fost pregătită mai înainte de Nicolae Păiș șl de 
Adrian Samungi), Eiena Tăriță (bronz la 4X400 m, a fost pre
gătită anterior de Olimpiu Constantinescu-Nehoi).

DAN SERAFIM — Florența Crăciunescu (aur la disc), Mariana 
Ionescu (bronz la disc).

ION PUICA — GySrgy Marko (argint la 10 000 m, a mal fost 
pregătit de Nicolae Păiș șl descoperit de Attila Kali th).

ION ARNAUT — Pal Palffy (argint la 110 mg, a fost îndru
mat la lot și de Ion Sflter).

ION MOROIU — Anișoara Cușmir (argint la lungime).
DUMITRU ALEXANDRESCU — Corina Țifrea (bronz la hep- 

tatlon).
SILVIU DUMITRESCU — Tudorița Moruțan (bronz la 000 m). 
ION BENGA — Ion Zamfirache (bronz la disc).
MIHAI ZAHARIA — Vall Ionescu (bronz la lungime). 
GHEORGHE RUGINA — Steluța Vintilă (bronz la 4 X400. m). 
GEORGETA ZAHARIA — Stela Manea (bronz la 4X400 m). 
LEONIDA CARAIOSIFOGLU — Liodor Pescaru (bronz la 20 

km marș).
GHEORGHE BOGHEAN — Gheorghe Buruiană (bronz la ma

raton, la club este pregătit de Ștefania Constantin).
Amintim, de asemenea, numele celor 3 medici ai lotului de 

atletism: Anca Gurău, Eva Bancea, Livlu Carladi, al asistentu
lui medical Constantin Dănicel și ale celor 1 specialiști care 
In numele biroului F.R. Atletism au vegheat asupra Întregului 
proces al pregătirilor: Gheorghe Zlmbreșteanu (sprint, garduri, 
sărituri), Dragoș Hadfrcă (semifond și fond) șl Mihaela Peneș 
(aruncări).

lor cele mai bune. Au fost și 
destui cei care s-au prezentat 
slab, care au înregistrat rezul
tate mediocre și ca atare nu 
s-au putut clasa în mod cores
punzător. Amintim astfel că 9 
fete și 25 de băieți nu s-au ca
lificat in finalele .de 8 ale di
feritelor probe . ceea ce ni se 
pare destul de mult.

‘ Șl TOTUȘI, SE PUTEA 
MAI MULT I

Ânalizînd rezultatele în con
textul actualului sezon, trebuie 

i-au văzut dimineața în sălile 
de antrenament nu se poate să 
nu fi fost impresionați de sîr- 
guința eu care pregăteau fie
care meci, alături fiindu-Ie me
reu, ca și la competiție, Oros, 
Dumănoiu, Tutovan, Pop și Chi
fti (ca sparring-partoari și 
sfătuitori), care vor reintra la 
rindul lor împreună cu cei mai 
buni 7—8 universitari în lotul 
mare pentru europenele din 
Bulgaria de unde vom aștep
ta, desigur, noi vești îmbucu
rătoare...

în antiteză, reprezentativa 
noastră universitară de fete — 
al cărei loc 4 reflectă exact ca
pacitatea de joc la ora Uni
versiadei, echipele clasate Îna
intea sa (R. P. Chineză, Cuba 
și Brazilia) fiindu-i superioa
re — ne-a arătat pe de o par
te că nu s-a încadrat in men
talitatea nouă de pregătire, iar 
pe de altă parte că jucătoarele 
selecționate în lot nu posedă 
calitățile psihice de a se auto- 
depăși chiar și cind o sală în
treagă le susține. La voleiba
listele noastre — fie că fac 
parte din lotul universitar, fie 
din cel național — s-a împă- 
mîntenit mai de mult obiceiul 
ca pregătirea să fie efectuată 
la nivelul minimei rezistențe, 
în funcție de diverse capricii pe 
care multe colective tehnice au 
trebuit să le „înțeleagă" de 
dragul bunei atmosfere din lot. 
O astfel de mentalitate explică 
plafonarea la un nivel valoric 
care-i barează accesul spre 
locurile fruntașe ale ierarhiilor 
internaționale.

Această mentalitate determi
nă o pregătire sub cerințele 
calității. Și s-a văzut, mai a- 

să arătăm că așteptam mai 
mult, pe planul performanțelor 
și pe cel al clasărilor, de la 
reprezentanții noștri Voicu și 
Betini la 3000 m obstacole, de 
la cei de la 400 mg (Korodi și 
Iacob). de la Pîrvu și Corina 
Gîrbea la suliță, de la Toboc 
la 400 m. de la Onescu și Da- 
mean la 1500 m. de la toate 
cele 4 echipe de ștafetă, in
clusiv de la cea feminină me- 
deliată cu bronz la 4X400 m. 
Toate aceste echipe încropite— 
din diferite motive — în ultimul 
moment, au avut, din păcate, o 
evoluție „tradițională", adică 
silabă, mai ales la schimburi, 
unde s-au pierdut, sutimi de 
secundă prețioase. Cit privește 
sprintul și greutatea, situația 
rămine proastă și nu se între
văd atletele sau atleții care să 
poată realiza o cotitură, prin 
rezultatei© lor. Mai există și 
alte probe cu un nivel calita
tiv modest, dar ca acestea ? !... 
în cazul lor, în mod expres, 
dar și în cazul altora, avem 
mult, foarte mult de muncit, 

mai cu seamă in privința se
lecției și apoi în privința pre
gătirii pentru marea perfor
manță a cît mai mulți copii și 
juniori, dintre care abia apod 
să se aleagă cei mai talentat!...

★
La Universiadă atletismul 

nostru, la modul general, s-a 
prezentat bine, dar sînt incă 
destule de făcut pentru ca a- 
cest calificativ să poată fi a- 
cordat, intr-un sens larg, și 
altor competiții internaționale 
și interne I 

les, sub aspectul prestației atle
tice. Jucătoare care, neîndoios, 
dețin bogate cunoștințe tehnice. 
(Victoria Banciu, Maria Ena- 
che) s-au aflat deseori în si
tuația de a nu putea valorifica 
deplin aceste cunoștințe, din 
cauza detentei mici, vitezei scă
zute de deplasare și redusei 
rezistențe specifice in fazele 
lungi. Ba chiar sportive cu vă
dite calități fizice (viteză, for
ță, detentă) — cum este, dc 
pildă, Iuliana Enescu — și-au 
cam contrazis darurile native. 
Totodată, lipsa de forță in a- 
tac, precum și deficiențele blo
cajului au fost determinate de 
această insuficiență. Carențele 
enumerate (și evidențiate — 
firește — în meciurile dificile), 
la care se poate adăuga și o 
slabă orientare tactică a jo
cului — pase cu ușurință „VI- 

• nate“ de blocajele adverse — 
au lăsat adesea senzația șan
selor limitate ale echipei noas
tre.

Pentru a putea depăși ac
tualele bariere, sîntem de pă
rere că este nevoie ca federa
ția să purceadă neîntîr- 
ziat la schimbarea radicală a 
mentalității și in voleiul femi
nin, la instaurarea unui climat 
de muncă fără rabaturi, de e- 
xigență (lin . partea colectivului 
tehnic, dar mai ales de înțe
legere de către jucătoare a im
perativelor calității. Poate că 
concretizarea noii concepții cere 
un lot nou, tînăr, apt și dis
pus la efort, cu calități teh
nice suficiente care să coneure 
la realizarea unui psihic de 
concurs ridicat...

CU „ȘOIMII Vk
De la începutul ..marii re

creații" a vacantei de vară pio
nierii de la Școala generală nr. 
7 din Focșani sint nelipsiți de 
la activitățile sportive. Cele 
turistice, mai ales. Aproape zil
nic ia startul cîte o expediție, 
alta se reîntoarce din traseu! 
străbătut. Este un du-te-vino 
permanent, care atestă pasiu
nea pentru drumeție a școlari
lor focseneni. dragostea lor 
pentru natură.

Am cunoscut, recent, una din 
expedițiile pionierești din a- 
ceastă scoală, cea care poartă 
numele sugestiv de „Șoimii 
Vrancei". 12 cravate roșii cu 
tricolor, băieți Si fete, pentru 
care „muntele, cu aerul Droas- 
năt ozonat. cu frumuseți inlil- 
nite Ia tot pasul, exercită o 
atracție irezistibilă". cum 
ținea să remarce îndrumătorul 
expediției, profesorul de istorie 
Aurelian Axente.

Cu comandantul „Șoimilor 
Vrancei". pionierul Adrian Fîs- 
laru, elev în clasa ar Vil-a 
B. am refăcut traseul : „Grupul 
expediționar a părăsit Focșanii, 
cu mașina, si după circa 90 de 
kEometri a făcut popas in lo
calitatea Greșu ; aici ne-ani 
fixat— cartierul general...'* l

Gresu — o așezare pitoreas ® 
că. aproape de munte. acolo 
unde — cum „vorbesc" legen
dele — s-ar fi oprit si Mama 
Vrîncioaia. în căutarea celor 
sânte flăcăi ai ei: adică a ce
lor șapte viteji, pui de răzeși, 
aîlati în slujba lui Ștefan cel 
Mare, totdeauna săritori la 
chemarea tulnicelor care ves
teau că Tara Moldovei, pămîn- 
tul străbun, este iarăși cotropit 
de dușmani. Cei din Gresu. ca 
dealtfel aproape toți muntenii 
locurilor au ceva din înfățișa
rea fiilor Vrîncioaiei : peste 
staturile de uriași, ambiția de 
a se aCa astăzi — între cei

mai hai 
cialismu 
într-o t 
alt fel : 
viata oa 
moașă, 
tomică.

Asada 
șl-au in 
rii expt 
zilnic o 
cat la I 
in timpii: 
duri se< 
Iul Leps 
mai cui 
din Vra 
tă nu i 
in fiu. 
sotită d< 
grafică 
ment ir 
Babovici 
1500 d 
du-ne c 
nloatarc: 
țează 
locuri m

Timp 
peditia , 
din plin 
te. nas 
cestui c 
micii ex 
casele 1 
popasuri 
..jurnal < 
vor di 
anului sc 
nieri.

Un jru 
file, con 
bru al t 
imagini 
torenorte 
dintr-a 
vacantă- 
resc aut 
imbold ( 
ai Scolii 
sâni căt 
pitoresc

CAMPIONATELE hiAIlONATE DE PE!
(Urmare din t>ag 1)

numai o victorie diferență. Eu
gen Pop, el realizînd un fru
mos salt în clasament si ur
ci nd pe poziția secundă.

Dacă in fața outsaderilw fa- 
voriții au cîștigat fără prea 
multe emoții, atunci cind echi
librul valoric a fost mai preg
nant, disputele au oferit un 
spectacol mai interesant, mul
te dintre ele terminându-sc la 
egalitate, ata' cum s-a intîm- 
plat spre exemplu în confrun
tările : Pop — Răducanu, Spir- 
lea — Pop, Răducanu — Coz- 
ma, Spîrlea — Galovici. Iată, 
de ce, probele de natație (bazi
nul „23 August", ora 11) si tir 
(poligonul Tunari, ora 15,30), 
programate astăzi, sint aștep
tate cu interes, de această dată 
fiecare concurent aflindu-f-'ș. 
am putea spune, față în fați-J 
cu propriile sale puteri.

Proba de scrimă a inversat 
locurile și în clasamentul ge
neral pe echipe, Olimpia I 
București trecind înaintea cole
gilor de la Universitatea Timi
șoara, dar disputa pentru titlu 
este departe de a fi fost tran
șată în favoarea uneia sau al
teia dintre cele două formații.

REZULTATE TEHNICE, pro
ba de scrimă : individual — 1. 
D. Spîrlea 1174 p, 2. E. Pop 
1145 p, 3. St. Cozma 1029 p, 4-6. 
O. Wenmescher, C. Răducanu, 
O. Grozescu 942 p ; echipe —

1. Olim p 
sițatea I 
Bucureșt

CLASA 
PROBE: 
Spîrlea i 
P, 3. St. 
Răducanu 
mescher 
1943 p ; 
6253 p, ! 
p, 3. Oii:
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Apariția lui Per jar cu antreno
rul său V. Gheorghe in sulky, a 
Garantei cu Tr. Marinescu, a lui 
Efect cu G. Tănase au făcut ca 
Premiul Jebel să se transforme 
în proba zilei, cu certă atracție 
pentru indicarea prezumtivului 
cîștigător. Atît Perjar, cît și Ga
ranta s-au aflat printre fruntași 
la sosire, dar tenacele I. Bănică, 
devenit acum un vajnic apără
tor al formației S. Onache, învă- 
țînd din greșelile trecutului, a 
reușit de data aceasta să-1 deter
mine pe Sojnon să nu mal galo
peze pe potou și, pornind cu nr. 
1 din start, să șl-1 păstreze pînă 
la sfîrșit. Actuala formă a Ga
rantei (în ultimele ei cinci aler
gări a fost de patru ori pe pri
mele două locuri) ne face, desi
gur, să regretăm lipsa de aplomb 
din ziua derbyului, cînd a termi
nat pe ultimul loc. O curiozitate 
o reprezintă handicaparea lui 
Hemion, care n-a văzut încă po
toul anul acesta, în comparație 
cu Faleza II și Jupan, sosiți pe 
primele locuri în Premiul Jijia 
și cîștigători ai altor alergări. Co
tele mici de la ordine și event 
ar putea fi o explicație a acestei
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MUNCA 
Sl SPORTUL, 

DOUĂ 
NOȚIUNI 

ÎNFRĂȚITE
La Cavnic unde se munceș

te mult și bine, sînt numeros! 
iubitori de sport. Frumosul 
stadion, tăiat In sttoca mun
telui parcă de un Hercule 
modern, este In permanentă 
plin la meciurile si chiar an
trenamentele divizionarei „B ' 
de fotbal, Minerul. Nimic de
osebit. Același public nume
ros este prezent er> de cita 
ori handballștii aceleiași aso
ciații, de fapt ai orașului, 
susțin meciurile din divizia 
secundă a campionatului na
tional.

Totul este firesc, fiecare 
dintre evenimentele sportive 
menționate constituindu-se in 
tot atîtea prilejuri de destin
dere pentru cel mai multi 
dintre cei peste 6000 de locui
tori ai Cavnlcului. Ceea ce 
ne-a atras atenția in mod 
deosebit a fost faptul că la 
toate manifestațiile sportive 
nu există bilete de intrare, 
casă, casier etc. Sl totuși, 
aspectul financiar nu este

directe- 
minlere,

necesar 
sportivă

exploatării
________ ___ la
prlutr-un acord

(și trebuie) neglijat. $i-a- 
tunc;, ■'„are este modul de re
zolvare ? Foarte original și 
simplu in același timp: mulți 
dintre lucrătorii 
miniere, în subteran sau 
suprafață, , ’ „
BENEVOL (există si destule 
neadeziuni), s-au constituit In
tr-un puternic detașament de 
adevărați susținători ai acti
vității sportive. Lună de lună, 
cu chitanță individuală, fle
care membru susținător con
tribuie la adunarea unor fon
duri, de valoare constantă, 
care apoi sînt cheltuite în 
conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare pentru asi
gurarea celor mai bune con
diții de pregătire, echipament 
și tot ceea ce este 
pentru activitatea 
de performantă.

Și-atunci, cuvintele 
rului întreprinderii 
ing. Nicolae Dicu, deputat în 
Marea Adunare Națională, a- 
nimator și sprijinitor activ al 
sportului în această așezare 
urbană de peste 20 de ani — 
„nu avem nici un fel de pro
bleme cu sportul ; dimpotri
vă, ne străduim să oferim 
minerilor noștri, și familiilor 
lor cit mai multe $1 mai de 
calitate momente de destin
dere prin sport* — sînt cele 
mai explicite argumentări 
pentru problema pusă în 
discuție, a spiritului gospodă
resc adevărat care s-a stator
nicit în rezolvarea probleme
lor activității sportive din 
orașul minier Cavnic.

Mihail VESA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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cursul Pronosport de simbătă l 
august 1981. Iată pronosticurile 
sugerate de Ion Barbu, președin
tele Clubului F.C. Argeș din Pi
tești:

I. Sportul studențesc 
Olt —n./
ceani.

IV.

| Pregătirile divizionarelor „A" pentru noul campionat
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epu- 
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— F. C. 
1 

.steaua — Chimia Rm. VH-
1

Jiul — „Poli" Timișoara 1 
C.S. Tîrgovișto — F.C.M.

Brașov 1
V. F.C. Argeș — Progresul-Vui- 

can
vi. F.C. Constanța — 

cău (pauză)
VII. F.C. Constanța — S.C. 

cău (final)
VHI. A.S.A. Tg. Mureș — 

Craiova (p.)
IX. A.S.A. Tg. Mureș 

Craiova (f.)
X. U.T. Arad 

(P)
XI. U.T. Arad — F.C. 

(f.)xn.

1
Ba- 
1. X 
Ba-

1 
„u* 
X, 1 
„U“ 
1, x 

Corvinul 
1, X 

Corvinul 
X 

Dinamo 
(p.) X

XIII. ,,U* CIuj-N. — Dinamo (f.) 
1» X, 2

F.C.

,U“ Cluj-N.

S.C.
I
I
I
I
I
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PROCURAȚI DIN VRLMI 
BILETf CU NBMEREEE 

PREFERATE !
FIECARE VARIANTA 

JUCATA — O ȘANSA 
DE A OBȚINE :

• autoturisme „Dacia 
1300" și „Skoda 120 L“ • 
mari cîștîguri în bani 
(sume variabile și_ fixe) 
® excursii în 
Germană sau R. 
hislovacă.

R.
S.

15

>CU

D. 
Ce-

LEIBILETELE DE _____
VARIANTA PARTICIPA 
LA TOATE CELE 5 EX
TRAGERI ÎN 2 FAZE, 
CU UN TOTAL DE 42 
N UMERE !

La sfîrșitul campionatului tre
cut, Progresul-Vulcan a scăpat 
„ca prin urechile acului" de... 
reîntilnirea cu Divizia „B“. Și 
a rămas în primul eșalon gra
ție unei mai mari mobilizări a 
forțelor, dar si cu concursul 
împrejurărilor, al șansei. Dar 
cum, vorba proverbului, „ul
ciorul nu merge de multe ori 
la apă". Viorel Mateianu — re
venit la drma formației din 
str. dr. Staicovici ta primăvara 
acestui an si ajutat de D. Ba- 
boie și dr. Cr. Ștefânescu — a 
plecat, în pregătirea pentru noul 
sezon competițional, cu glndul 
să facă totul pentru a nu mai 
ajunge ta situația precară in 
care s-a aflat in finalul ultimei 
ediții a întrecerii celor mal bune 
18 divizionare ale tării. Cu alte 
cuvinte, Progresul-Vulcan și-a 
propus să lupte pentru o poziție 
în clasament, care să o pună la 
adăpost de frămîntărlle „subso
lului" și care să-i permită o 
creștere treptată a valorii colec
tive. în perspectiva unei reale 
afirmări.

în această idee, se Înscriu 
structura și conținutul progra
mului de pregătire început la 
data de 10 iulie, ta București, 
și continuat, timp de cinci zile, 
cu jocuri de verificare ta ca
drul cărora un număr de peste 
50 de jucători, proveniți din 
diferite eșaloane competiționa- 
le, cei mai mulți din categorii 
inferioare, au fost testați in 
com pania echipei de bază de la 
sfîrșitul campionatului trecut. O 
dată cernut prin această .jsită", 
lotul definitiv, compus din 25 
de jucători, a fost „transferat", 
pentru 12 zile, la Snagov, uiide

accentul s-a pus pe îmbunătă
țirea pregătirii fizice și, mai 
ales, pe însușirea unui mod de 
acțiune, intr-o anumită idee de 
joc. De fapt, aceeași idee pe 
care Viorel Mateianu a apli
cat-o și la Baia Mare, dar că
reia i-a adus uncie retușuri 
impuse de practica și experien
ța profesională a ultimilor ani, 
ca șl de condițiile oferite de 
componența actualului lot. in 
care un număr de cel puțin 
4-5 jucători sînt in măsură să 
rezolve acțiuni individuale pe 
fondul unui Închegat joc colec
tiv. „In esență, spunea, ta ur
mă cu citeva zile, V. Mateianu, 
ne propunem să excludem, dacă 
se poate în întregime, factorul 
Intimplare din modalitatea de 
exprimare tactică ■ echipei 
noastre. In acest scop, ideea de 
joc a echipei presupune o anu
mită manieră de acțiune in 
partidele susținute pe teren 
propriu, in „dr. Staicovici", In 
fața unor apărări aglomerate, 
o altă variantă de joc împotri
va apărărilor avansate, atunci 
cind evoluăm în deplasare, și o 
a treia formulă tactică, mixtă, 
in situația in care meciurile 
urmează să le susținem, pe sta
dionul „23 August" din Capita
lă. socotit, intr-un fel. neutru, 
în orice împrejurare însă, indi
ferent de locul programării în- 
tilnirilor, opțiunea noastră pen
tru atac in 
nițiativă și. 
spectacolul 
videntă și, 
rezultate valoroase în competi
ție".

I-am urmărit, recent, ta ci
teva meciuri de verificare, pe

principal, pentru I- 
prin aceasta, pentru 
fotbalistic, va fi e- 
sper, ră-splătită de

jucătorii de la Pro greșul-Vul
can. La Ploiești, de pildă, în 
partida cu Steaua, din cadrul 
„Cupei municipiului București-, 
am admirat, în repetate rtn- 
duri, mișcarea ordonată a e- 
chipei în cîmpul tactic, 
parea acesteia pentru 
organizată, cu măsuri 
ranță in apărare. Tot 
Ploiești, am remarcat 
de natură disciplinară, ____
tivă, deosebii de semnificativ : 
in repriza a doua a meciului 
cu Steaua antrenorul V. Ma
teianu l-a scos din teren, după 
numai 23 de’ minute de joc, pe 
Marian lonescu. foarte util e- 
chlpei pînă atunci. Motivul : 
faulturi repetate. Adică exact 
ceea ce a făcut ca in trecutul 
campionat talentatul fotba
list bucureștean să devină un 
campion al cartonașelor galbe
ne și ceea ce antrenorul său nu 
vrea să se mai repete în cam
pionatul viitor, pe care Pro
gresul-Vulcan se pregătește să-I 
abordeze cu următorul k>t de 
jucători : Giron, M. Vasile, Gîr- 
joabă (din echipa de juniori) — 
portari ; I. Alexandru, Chivu 
(revenit de la Autobuzul), 
Grigore, Fetcu (de la I.C.S.I.M.), 
Tică, G. Sandu, Nignea, Gh. 
Ștefan, Nuța — fundași ; M. 
lonescu, Mateescu, Niculcc, 
Stoica III (din echipa de ju
niori), Cristea, Simionov — 
mijlocași ; Marica, I. Nicolac, 
N. Vasile (de la Sirena), Dragu, 
Țevi, Apostol, C. Zamfir. în 
pregătire se mai află și Isaia 
(fost la Steaua) și Sțoichiță 
(fost la Jiul) a căror situație 
este încă nerezolvată.

Mihai IONESCU

preocu- 
ofensiva 
de sigu- 
aici, la 
un fapt 

, educa-

JUCĂTORI TINERI, DORNICI DE AFIRMARE, AU ÎMPROSPĂTAT LOTUL JIULUI'f

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C. 
CONSTANȚA 1—5 (1—3). Au
marcat: Corendea, pentru gazde, 
șl Buduru, Mărculescu, Petcu, 
Bătrineanu și Gache, pentru oas
peți.

F.C. CONSTANȚA — LM.II. 
MEDGIDIA 5—0 (3—0). Autorii 
golurilor: Petcu, Bătrineanu, L 
Moldovan, Bordea $1 A. Constan
tin. Divizionarii „A" au folosit 
următoarea formație: Lascu — 
Ștefanovici, Antonescu, Carama- 
lâu, Turcu — I. Constantlnescu, 
Gache, Petcu — Bătrineanu, 
Buduru, 1. Moldovan. Au mal ju
cat; Mănăilă, A. Constantin, Bor
dea, Cănănău. Echipa de speran
țe a jucat cu Racing club Beirut, 
de care a fost întrecută cu see 
rul de 3—1 (1—0). Miine, de la 
ora 19,15, F.C. Constanța intil- 
nește pe Hapoel Tel Aviv. (C. 
Popa — coresp.).

C.S. TtRGOVIȘTE — METALUL 
PLOPENI 3—0 (3—0). Sava a
marcat de două ori, în mln. 10 
șl 35, și Ene e dată, în min. 30. 
Localnicii au utilizat 
„11": 
trescu,

Acum cînd a Început „numă
rătoarea inversă* a zilelor ce 
le mai are la dispoziție pentru 
pregătirea echipei ta vederea 
noului campionat. Petre Libardi 
este Îngrijorat. Si are motive 
temeinice. „Cu • săptămînă 
înaintea startului hni lipsesc 
patru piese de bază — ne spu
nea antrenorul Jiului, ta urmă 
cu cîteva zile. Portarul 
Cavai nu s-a refăcut încă după 
accidentul suferit in retur si, 
deci, nu este apt de efori. Li- 
bero-ul Rusu a primit dezlega
rea ca să se întoarcă acasă, la 
Arad, dar s-a oprit ta— Dacia 
Orăștie. O altă problemă dc 
rezolvat mi-a creat-o mijloca
șul de acoperire Stoica, dornic 
să joace la Carpati Mirșa. în 
sfirsit. dureri de cap îmi pro
voacă Stoichită*. Asa Incit 
component!! Jiului care au_ e- 
fectuat pregătirile sînt următo
rii : Focșencanu — portar : Pe
tre Grigore, Micuiescu, Vasiliu, 
Vînătoru. _Neagu, 
fundași : 
Giuchici 
Lasconi.
Acestora 
gore — 
Lupeni. 
revenit după satisfacerea 
giului militar, Mircea Popa — 
fundaș, revenit de la Minerul 
Liupeni. Dragoș — Înaintaș, de 
la Unirea Oradea. Vizitiu — 
fundaș central, de la F.C.M.

Reșița. Demarcek — înaintaș, 
de la Olimpia Satu Mare si 
Sorin Popa — înaintaș, revenit 
de la Explormin Deva. Toți 
stat tineri, unii crescuți în pro
pria 
dat" 
,.C“. 
nici 
plus 
își exprima 
bardi. Cred 
pla fiindcă 
dovedit că 
tehnice, cît

Antrenorii Petre Libardi 
Gogu Tonca au programat 
trenamente zilnice pentru rea
daptarea la efort. S-a lucrat in
tens pentru îmbunătățirea re
zistentei si vitezei, s-au organi
zat jocuri cu temă, prilej si 
pentru examinarea noilor com
ponents Jiul a avut condiții 
excelente de pregătire si re-

pepinieră si care s-au .jo
in formații din „B“ si 

„Sper că acești tineri, dor- 
de afirmare, vor aduce an 
de plăcere de a juca — 

speranța Petre Li- 
că așa se va întîm- 
în pregătiri 

au posibilități, 
si fizice44.

au 
alit

si 
an-

fiacere. fact concretizat tatr-o 
bună preeătire fizică, prin creș
terea rezistentei jucătorilor. A- 
cordîndu-se mai mult timp lu
crului cu balonul. a crescut 
tehnicitatea la fiecare jucător, 
în ultima săptămînă. in afara 
unui antrenament în fiecare zi, 
în program au figurat cinci 
Dartide amicale : cu Explor- 
min Deva, cu Unirea Alba I.u- 
lia, cu Aurul Brad, cu U.T.A. 
si cu Stahl Riesa (R.D.G.).

„întreaga muncă desfășurată 
oină acum urmărește. în pofi
da dificultăților de care vor
beam la început, creșterea ca
lității fotbalului practicat 
Jiul. Avem in lot jucători 
experiență și 
dorința de a 
spre piscul 
mai spus, în 
Libardi.

____ __  ______ următorul 
Voinea — Nicuiescu, Dumi- 

i, Ene, Pitaru — Gheorghe, 
Filipescu, Eftimie — 
va, “ ‘ ’
Constantin, Enache, 
Astăzi, de la ora 17, C.S. Tîrgo- 
viște va susține o altă partidă 
de verificare în compania divi
zionarei ,,B“ C.S. Botoșani. (M. 
Avanu — coresp.).

„CUPA ELIBERĂRII". Compe
tiția, organizată de C.J.E.F.S. Cluj, 
a reunit la start șase echipe îm
părțite în două grupe. Iată rezul
tatele: „U“ Cluj-Napoca I — Sti
cla Arieșul Turda 5—0 (5—0), Sti
cla Arieșul — Construcții Montaj 
Cluj-Napoca 1—0 (0-*-0), „U“ Cluj- 
Napoca I — Construcții Montaj 
6—1 (3—1) — grupa A; C.F.P..
Cluj-Napoca — „U" Cluj-Napoca 
II 0—1 (0—0), C.F.R. — Minerul 
Hodna 2—0 (1—0), „U" Cluj-Napo
ca II — Minerul 2—0 (1—0) — 
grupa B. Cum „U“ Cluj-Napoca 
II a jucat în afară de concurs, 
finala competiției s-a disputat în
tre Universitatea Cluj-Napoca I ți 
C.F.R. Cluj-Napoca. După 90 de 
minute de joc scorul a rămas 
0—o, așa că s-a recurs la lovitu
rile de la 11 m. A ciștigat divi
zionara „B" cu 4—2, prin penalty
urile transformate de H. Popa, 
Năsăiean, M. Pop și Nagel. De 
la „șepcile roșii" au transformat 
Ciocan și Suciu, au ratat Albu 
șl I. Mureșan. (I. Lespuc — co
resp.).

UNIREA ALBA IULIA — MA- 
KEDONIKOS SALONIC 1—2 (1—1). 
Joc foarte frumos. Oaspeții au 
jucat mai bine șl au ciștigat pe 
deplin meritat. Au marcat: Cră
ciun (min. 21), respectiv Margo- 
manis (min. 4) și Evangelon 
(mln. 85). (I. Filipescu — coresp.).

Greaca, Sa-
Dobrin. Au mai jucat: Mia, 

Margelatu.

de 
cu 

tineri animați de 
urca cit mai sus 
performanței", a 
încheiere, Petre

P. V1NTILA

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — VICTORIA BACAU 2—1 
(0—1). Frasin (mln. 48) sl Enc 
(mln. 79) au înscris pentru gazde, 
Anghcl pentru oaspeți (min. 13). 
(Gh. Grunzu — ceresp.).

STRUNGUL ARAD — U.M. TI
MIȘOARA 1—2 (1—0). Golurile au 
fost marcate de Bran (mln. 25), 
respectiv Bejenaru (mln. 51) ți 
Nlțollcl (mln. 70). (N. Străjan — 
coresp.).

Stoian — 
Varga. Șumulanschl, 
— mijlocași : Mușat, 
Sălăjan — înaintași, 
li s-au alăturat: Gri- 
portar. de la Minerul 
Nichimis — mijlocaș, 

sta-

• STADIONUL ,4 MAI- DIN 
PITEȘTI va găzdui miercuri un 
interesant med amiral care va 
omine divizionarei F. C.
Argeș cunoscuta formație Pa- 
nalhinaikos Atena. Jocul va în
cepe Ia ura 18.

BANI 
AUTOTURISME 

SI EXCURSII
IN 9 OCCRMANS

Uu R SCtHOSlOVACA

9 AUGUST 1981

vă stau Ia dispoziție pînă sim-Agențiile Lolo-Fronosport t .
bătă 8 august inclusiv. ÎNCERCAȚI ȘI DV.' ȘANSA DE A 
VA NUMĂRA PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI !

ARBITRII ÎN FAJA UNUI „START AL CALITĂȚII
Al 64-lea start, simbătă, șl 

pentru „cavalerii fluierului" 1 
Un moment așteptat și, mai a- 
les, pregătit cu responsabilita
te. în privința pregătirii arbi
trilor ne situăm la un nivel 
european, teoretic (referate di
verse și competente, axate pe 
noutățile de ultimă oră și o 
problematică majoră, ca și in 
ultima consfătuire de la Man
galia, ținută săptămînă trecută) 
si practic (testele fizice atin- 
gînd haremuri internaționale, la 
cel de rezistență mărindu-se, in 
vara aceasta, distanța la 2 600 
m, în ton cu „norma" din ță
rile cu fotbal avansat). Și, to
tuși, in pofida acestor pregă
tiri de ținută, remarcate și in 
iarnă, prestația arbitrilor in 
campionat * ridicat multe pro
bleme, în special în finalul se
zonului trecut. Cu alte cuvinte, 
mereu și mereu se aduc cri
tici, se trasează coordonate su
perioare, se fac recomandări, 
dar în teren se cam uită de 
cele învățate, audiate, repeta
te. Ceea ce înseamnă că per
sonalitatea arbitrilor mai are 
incă fisuri pe unde pătrund ori 
automulțumirea, ori superficia
litatea, ori... influențele (de 
mai multe feluri !), astfel incit 
partea gazdelor a rămas 
continuare... partea leului ; 
așa fel incit penaltyurile se 
cordă incă după fantezie și 

iar ofsaidul 
uneori capi- 
plac. Firește, 
toți arbitrii.

In 
In 
a- 
nu

după regulament, 
și cartonașele sînt 
tole ale... bunului 
nu ne referim la 
însă există acel „procent nega
tiv" care umbrește impresia ge
nerală și anulează multe din
tre eforturile depuse pentru 
realizarea unor arbitraje bune 
și excelente.

Acest nou start al arbitrilor 
cere. în primul rind. o

nouă (și permanență !) stare de 
concurs. întinerirea din ultimii 
ani a lotului divizionar „A“ a 
vizat, sîntem convinși, și • 
schimbare a mentalității, situa
ție căreia trebuie să i se a- 
corde. categoric, mai multă a- 
tenție. Faptul că la recentele 
teste de la Mangalia’, unul din
tre tinerii arbitri, Ion 
nescu, din Rm. Vilcea, 
tuat pe primul loc și 
bele fizice și teoretice 
arbitru care s-a clasat 
ma poziție și la examenul pen
tru promovarea în lotul „A“, ale 
cărui rezultate vor fi omolo
gate de biroul federal... zilele 
acestea), va crea, sperăm, e- 
mulația necesară și schimbarea 
de optică a întregului corp de 
cavaleri ai fluierului. Mai ales 
că exemplul oferit de I. Cră- 
ciunescu nu este singular. De
altfel, dintr-o discuție cu pre
ședintele Colegiului central al 
arbitrilor. George N. Gherghe, 
am înțeles că exigența va creș
te in noul sezon, că testele vor 
fi teste, principiile principii și 
regulamentul regulament, indi
ferent de căile ocolite pe care 
unii arbitri vor căuta să for
țeze... influențele. Credem că o 
asemenea atitudine de maximă 
intransigentă. pe care biroul 
federal o va susține continuu, 
va contribui la schimbări dc 
registru în comportamentul e- 
tic, in personalitatea unor ar
bitri și va contribui la saltul 
necesar și in acest domeniu. 
Amintind că actualul președinte 
al forului de specialitate, An
drei Rădulescu, este un fost ar
bitru F.I.F.A., că în cadrul co
legiului central găsim foști ar
bitri internaționali (Constantin 
Bărbnlcscu, Francisc Coloși, 
Constantin Dinulescu, Kevork 
Ghcmigean, Gheorghe Limona)

Crăciu- 
s-a si
la pro- 
(același 
pe pri

a
găsim premisele necesare pen
tru un start ai calității și 
arbitraj.

„Filtrul" tot mai exigent 
intransigent, am înțeles) 
testelor din ultimele zile, 
toate cele trei loturi divizio
nare de cavaleri ai fluierului, 
ne obligă să facem și două 
propuneri. In primul rînd, o 
primă testare ar trebui efectua
tă la înscrierea în școlile de 
arbitri, pentru a nu se investi 
zadarnic speranțe in oameni 
care nu vor putea niciodată a- 
tinge normele cerute (înălțime, 
rezistentă). Iar in al doilea rînd. 
dar foarte important, ne gîndim 
că testarea teoretică s-ar impu
ne imediat după terminarea 
cursei de 400 m sau după cele 
12 minute de alergare. Ar fi o 
testare 
de 
ea 
mul rînd. pentru că.
in teren, etapă de etapă, nu 
ne interesează nici cine a luat 
cea mai mare notă la lucrarea 
scrisă și nici dacă respectivul 
calcă pe urmele lui... Floroiu I 
Acolo. în teren, se cer arbitri 
cu pregătire și personalitate 
complexă, capabili să țină in 
echilibru balanța adevărului, să 
contribuie la reușita spectaco
lului fotbalistic și să nu um
brească eforturile celor care îi 
pregătesc cu competență și pa
siune. Iar pentru ca acest start 
al arbitrilor să fie punctul de 
plecare spre un an al reușite
lor totale, conducătorii de clu
buri și asociații (ci, mai ales!), 
jucătorii, antrenorii și specta
torii (pe care ii dorim obiec
tivi și principiali, in numele u- 
nui salt deplin în fotbalul nos
tru) sînt chemați să nu mai 
pună bețe în roata arbitrajului.

Mircea M. IONESCU

cit mai 
necesitățile 
ce contează 
rînd.

în

(Și 
al 
în

apropiată 
jocului, ce

ia pri- 
acolo



Campionatele europene de tenis de masa

ECHiPFLF ROMÂNIEI ÎN SEMIFINAtt 
IA JUNIORI Șl JUNIOARE

POLONIA (femei) Șl FRANȚA (bărbați) S-AU CALIFICAT 
ÎN FINALA „A“ A „CUPEI EUROPEI" LA ATLETISM

PKAGA, 3 (Agerpres). — In 
localitatea cehoslovacă Topol- 
cany a i continuat campionate
le europene de tenis de masă 
pentru cădeți și juniori. Re
zultate tehnice : junioare :
România — Irlanda 3—0 (in 
urma acestei victorii echipa 

C. M. DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

sebite. el reușește să avanseze 
în ierarhiile caiacului. aflin- 
du-se tot mai aproape de ti 
tani. Ridicînd necontenit nive 
Iul cantitativ și calitativ al 
pregătirii. impunîndu-si exi 
gente crescute. dorind ma> 
mult si luptind pentru aceasta 
oină la ultima picătură de e- 
nergie. Ion Bîrlădeanu se va 
putea înscrie pe drumul de 
succese realizat pe parcursul 
unei prodigioase cariere de 
Ivan Patzaichin

Anglizînd situația . prin pris
ma existentei unor sportivi de 
excepție care domină marile 
competiții ale caiacului si ca
noe! aoropriindu-si victoriile. 
se poate ușor constata că lotul 
nostru este sărac la acest ca
pitol. . în afara celor des
pre care am vorbit, nu crea 
mai găsim sportivi care să me
rite acest calificativ. Opinăm și 
că nivelul unora — atit cît este, 
potențialul lor actual este dimi
nuat si de minusurile ..vieții 
sportive", ale acelei vieți in* 
vizibile pentru spectatori, co
mentatori si chiar pentru an
trenori. de rabaturile pe care 
singuri le fac exigentei sporite 
care ar trebui să guverneze ac
tivitatea lor de pregătire. pe 
parcursul întregului an.

Bilanțul evoluției sportivilor 
noștri la ediția de la Notting
ham a campionatelor lumii, o 
medalie de aur. trei medalii 
de argint Si două de bronz, de 
parte de a fi cel pe care l-am 
dorit si așteptat, scoate în evi
dentă Si faptul că o bună pe
rioadă de timp cluburile Si fe
derația n-au acordat atentia 
cuvenită unor selecții cu arie 
largă, promovării și pregătirii

Balcaniada de baschet Junioare

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA
75-67 (35-31)

La Kikinda (Iugoslavia) se 
desfășoară Balcaniada de bas
chet pentru junioare, la care 
participă echipele Bulgariei. Iu
goslaviei (A și B) si României, 
în ziua a doua a turneului, re
prezentativa țării noastre a în
trecut echipa similară a Iugo
slaviei cu 75—67 (35—31). iar 
Bulgaria a dispus de Iugo
slavia B cu 87—54 (43—29).

DIN NOU LA 
ASALTUL HIMALAYEI

Sezonul alpin '81 va rămine 
marcat, cu siguranță, de insuc
cesele japonezilor în asaltul celui 
mal înalt pisc din lume, Everes- 
tul (8848 m). După ce membrii 
expediției de alpiniștl al univer
sității Meydzl înregistraseră un 
usturător eșec la începutul pri
măverii, o a doua echipă japo
neză, cuprinzînd 20 de membri, 
în frunte cu intrepidul cățărător 
de 23 de ani, Sinlchl Nakadzlma, 
a fost nevoită să se întoarcă din 
drum, atunci cînd se apropiase 
la numai 98 m de vîrf ! Insufi
ciența rezervelor de oxigen la 
ultima bază de alimentare, am
plasată la altitudinea de 8100 m, 
a fost motivul principal al re
nunțării dinaintea asaltului final.

Uriașul himalayan rămîne ast
fel cu fruntea neplecată de mal 
bine de un an, adică din primă
vara anului trecut, cînd el a fosl 
cucerit de s expediție spaniolă 
Pe versantul de vest al Everes- 
tului, cel mai dificil de urcat, 
nu șl-a mal încercat Insă nimeni 
puterile din 1979, cînd tentativa 
unei echipe de alplniști din Iu
goslavia ă fost Încununată de 
succes.

Acum se pregătesc de drum 
pentru cucerirea supremului vîrf 
alpiniștl din U.R.S.S. Membrii pri
mei expediții sovietice în munții 
Himalayei urmează să plece din 
Katmandu, capitala Nepalului, la 
începutul sezonului 1982. 

română s-a calificat centru 
grupa semifinală) ; cădeți : An
glia — România 3—1 ; Cadete: 
Ungaria — România 3—1 ; Ju
niori : România — Austria 5—2 
(echipa română s-a calificat 
pentru grupele semifinale).

cu consecventă a elementelor 
tinere de excepție. Este adevă
rat că astăzi avem juniori buni 
si că peste cîtiva ani ei vor 
împrospăta garnitura seniorilor, 
dar lipsa de preocupare din 
trecut a creat un gol care se 
resimte acut în această peri
oadă si se va mai repercuta în
că asupra performantelor trico
lorilor. Este, poate concluzia 
cea mai pertinentă care se coa
te trage după întrecerile de la 
Nottingham. Prezentul, oricât ar 
fi el de strălucitor, nu poate 
estompa grija pentru viitor. 
Altfel, consecințele sînt păgu
bitoare.

Încotro se Îndreaptă

Problema „giganțilori* in 
baschet nu este nouă. în peri
oada 1950—1960, au existat chiar 
propuneri pentru înființarea a 
două categorii de jucători : 
peste 1,90 m și mai mici de 
1,90, dar totul a rămas la sta
diu de discuții. între timp, e- 
chipele âu „crescut" vertiginos. 
Jucători de 2 m — 2,04 m, care, 
cu două decenii în urmă, erau 
considerați uriași — de excep
ție — sînt „pitici" față de ac
tualii „glganți" ai baschetului 
(ne referim la cel european), 
ca, de pildă, Tkacenko 
(U.R.S.S.) — 2,20 m, Belosteni 
și Fesenko (ambii din formația 
U.R.S.S.) — 2,14 m. Ciosici, 
Radovanovici (Iugoslavia) — 
2.10 m, Jacharek (Polonia) — 
2,08 m, Kenaz (Israel) 2,08 m, 
ca să amintim doar de cîțiva 
dintre cei care au evoluat la 
campionatul european desfă
șurat, recent, în Cehoslovacia. 
Dealtfel, jucătorii de peste 2 
m au avut preponderență in 
lotul fiecărei reprezentative : 
U.R.S.S. ți Italia au prezentat 
cîte 7 baschetbalist! de peste 
2 m. Iugoslavia și Israel cîte 
6, Polonia, Turcia și R. F. Ger
mania cîte 5 etc.

în această situație, apar 
două aspecte negative : 1. Sca
de spectaculozitatea jocului 
(oricît de bine s-ar pregăti 
„giganții", ei nu pot atinge, de- 
cît rareori, îndemînarea și vi
teza unui baschetbalist cu talie 
normală) : 2. Se creează un de
calaj valoric prea mare între 
echipele naționale care an po
sibilitatea să selecționeze și să 
pregătească jucători cu talie șl 
gabarit de excepție, și celelalte.

JOCURILE MONDIALE
ALE SPORTURILOR... NEOLIMPICE !

La Santa Clara, in California 
de Nord, s-au desfășurat zilele 
trecute întrecerile unei „Olim
piade" a sporturilor... neolim
pice. Aproape 1500 de concu- 
renți din 58 de țări și-au dis
putat titlurile de câștigători in 
cadrul a 16 ramuri sportive 
care nu figurează in programul 
— devenit clasic — al Jocurilor 
Olimpice, indiscutabil, competi
ția sportivă nr. 1 a lumii în
tregi.

Cele 16 sporturi inscrise în 
programul acestor Jocuri mon
diale sînt următoarele: badmin
ton, base-ball, bowling, cultu
rism, inotul subacvatic, karate, 
hochei șl patinaj pe rotile, 
„powerlifting" (un fel de hal
tere), pescuit sportiv, racquet

ball. softball, „taekwondo" (for
mă de artă marțială), trambu
lină, schi nautic și polo pe 
apă feminin.

Succesul competiției a fost 
hotărîtor pentru continuarea ei, 
astfel că Jocurile vor fi orga-

Cum se prevăzuse, finala ..B“ 
a competiției feminine din ca
drul „Cupei Europei" a oferit 
la Pescara, o dispută foarte 
echilibrată între cele 4 formații 
favorite. Victoria a revenit re
prezentativei Poloniei, care se 
califică astfel în finala _A“ de 
la Zagreb. Iată clasamentul : 1. 
Polonia 64,5 p, S. Cehoslovacia 
60 p. 3. Italia 57 d. A România 
55 n, 5. Olanda 4G n. 6. Fin
landa 32,5 p. Cu o echipă real
mente frintă în două — de o 
parte cîteva valori certe. de 
cealaltă niște atlete cu posibili
tăți modeste de exprimare 
care au ocupat, de regulă, locurile 
periferice ale clasamentelor
— formația noastră n-a putut 
fi decît a 4-a, dar calificarea 
a ratat-o în semifinala de la 
Bodd, în Norvegia,

Mențiuni speciale pentru a- 
ceastă admirabilă alergătoare 
care este Maricica Puică. în 
decurs de o oră ea a cîstlgat 
două probe : 800 m în 1:58,48 
și 3000 m în 8:49,82. Victorioa
să a fost si Vali Ionescu. la 
lungime, cu un rezultat de 6.66 
m. Pe locul secund s-au cla
sat : Mihaela Stoica la 100 mg
— 13,43 m. Cornelia Popa la

BASCHETUL MONDIAL?
Această problemă a fost se

sizată de forul diriguitor al 
baschetului mondial (F.I.B.A.) 
șl, după cum ne-a relatat prof. 
Gabriel Popescu, secretar res
ponsabil al F. R. Baschet, la a 
26-a Conferință permanentă 
F.I.B.A. pentru Europa și Ba
zinul mediteranean (tinută în 
Cehoslovacia, la Strbske Pleso. 
cu o participare record : repre
zentanți ai 37 de federații na
ționale), ea a constituit un 
capitol foarte important din 
raportul secretarului F.I.B.A., 
Borislav Stankovici (Iugoslavia).

Secretarul federației interna
ționale de baschet, ne-a decla
rat prof. Popescu, a solicitat 
găsirea unor soluții, a unor 
prevederi care să ducă la di
minuarea influenței și a for
ței jucătorilor „giganți", bas
chetul trebuind să redevină un 
sport al indemînării, al gindi- 
rii rapide, al spectaculozității, 
calități specifice jucătorilor cu 
talie medie.

Aceasta nu este însă singura 
temă de actualitate ridicată dc 
secretarul F.I.B.A. „Gigantis
mul", introducerea unui sta
tut oficial pentru limitarea im
portului de jucători, mai buna 
corelare intre competițiile in
ternaționale și cele interne, in 
scopul evitării oboselii excesi
ve a jucătorilor, iată doar ei- 
teva chestiuni care vor fi dez
bătute cu prilejul Conferinței 
extraordinare F.I.B.A. de la 
sfirșitul lunii ianuarie * anu
lui viitor. La această conferin
ță vor fi invitați diriguitorii 
baschetului din federațiile na
ționale, antrenori, sportivi, ar
bitri, ziariști, care vor putea 
expune opinii și propuneri. Va 
fi, se poate spune, o conferin
ță a viitorului baschetului 
mondial.

Dumitru STĂNCULESCU

nizate în 1983, probabil de 
Manilla (Filipine). iar în 1985 
de Vancouver (Canada) sau un 
oraș din Europa.

CICLISM • Turul Portugaliei, 
desfășurat în 16 etape, s-a înche
iat cu victoria rutierului portu
ghez Manuel Zeferlno, urmat la 
10:34,0 de compatriotul său V. 
Fernandes. Ultima etapă a cursei, 
disputată contracronometru indi
vidual pe distanța de 29 km a 
fost cîștigată de Belmlro Silva 
(Portugalia), cu timpul de 44:43,0. 
• Cea de-a patra etapă a curse) 
ce se desfășoară în Franța a re
venit Iul Kummer (R.D. Germa
nă), cronometrat pe distanța de 
168 km, cu timpul de 4h 13:08. Li
der se menține Hartnick (R. D. 
Germană), urmat la 1:24,0 de 
coechipierul său Drogan • S-a 
dat startul în Turul R.F. Germa
nia. Etapa „prolog", desfășurată 
contracronometru individual la 
Frankfurt pe Main, a revenit 
vest-germanulul Dietrich Thurau. 
înregistrat pe 6,600 km eu timpul 
de 8:27,6.

MOTO • Penultima probă a 
campionatului mondial de moto-

înăltime — 1,86 m. Mihaela Lo- 
ghin la greutate —18.08 m și, 
surprinzător. Florența Crăciu- 
nescu la disc — 62.64 m. Iată 
cîteva rezultate : 100 m : Lai- 
horinne (F) 11,35... 5. Ciolan 
11,86 ; 200 m : Kratochvilova
(C) 22,40... 6. Vintilă 24.78 : 800

Maricica Puică autoare ■ Z 
victorii pentru echipa noastră 
in concurs»! de la Pescara. 
m : Puică 1:58,48. Januchta (P) 
1:58,65. Dorio (I) 1:58,82 ; 1500 
m : Bukis (P) 4:01,18. Dorio 
4:10,07. Mărășescu 4:10,57 ; 
3 000 m : Puică 8:49,82. Posamai 
(I) 8:49,82 (!). Sokolowska (P) 
9:07,09 ; 100 mg : Perka (P) 
13,12. Stoica 13.43 ; 400 mg :
Blaszak (P) 55,78... 6. Cojocaru 
59,95 ; 4X100 m: Cehoslovacia
44,66... 6. România 46,16 ; 4X400 
m : Cehoslovacia 3:28,72... 4. 
România 3:33,53 ; lungime : Io
nescu 6,66 m. Wlodarczyk (P) 
6,53 m. Van Heezik (O) 6,20 m; 
înălțime : Simeoni (I) 1.88 m. 
Popa 1,86 m ; greutate : Fibin- 
gerova (C) 21,04 m. Loghin (R) 
18,08 m ; disc : Bartonova (C) 
63,86 m. Crăciunescu (R) 62,64 
m ; suliță : Blechacz (P) 61,90 
m... 5. Gîrbea 53,98 m.

F
A ÎNCEPUT „turneul 

PRIETENIA** LA JUNIORI
In mal multe orașe din Ceho

slovacia, din apropierea munici
piului Ceske Budejovlce s înce
put „Turneul Prietenia" pentru 
echipe de juniori la fotbal.

Echipa BomAniel a terminat la 
egalitate (0—0) meciul cu 
R.P.D. Coreeană. Formația țării 
noastre urmează să joace azi 1* 
Prachatlce cu selecționata U.R.S.3. 
Alte rezultate: Cehoslovacia A — 
Polonia 0-0, UÎR.S.S. — R.D.G. 
S—1, Bulgaria — Ungaria 1—0, 
Cehoslovacia A — Cuba 1—0, Po
lonia — Ungaria 3—1, Cehoslova
cia B — R.D.G. 1—1, R.P.D. Co
reeană — U.R.S.S. 1—0. Luni a 
fost zi de pauză.

ALTE REZULTATE
• Turneul de la Rotterdam a 

fost cîștigat de Celtic Glasgow, 
care a învins in finală cu 3—1 
(3—1) pe Dukla Praga. Pentru lo
cul trei: Anderlecht a dispus cu 
3—4 (după loviturile de ta 11 m) 
de Feyenoord Rotterdam.
• In semifinalele turneului de 

la Liăge (Belgia), Standard a în
trecut eu 1—4 (după loviturile de 
la 11 m) formația A.C. Torino, 
Iar S.V. Hamburg a dispus eu 
1—0 de F.C. Liăge.
• In etapa a l-a a campiona

tului iugoslav: Teteks — Olimpia 
Liubllana 3—1; Steaua Roșie — 

Dinamo Zagreb *—1; Hajduk —

• TELEX •
cros la clasa 300 emo s-a desfă
șurat la Namur (Belgia), victoria 
in cele două manșe revenind 
francezului Jean-Jacques Bruno 
(„Suzuki") șl, respectiv, belgianu
lui Andre Malherbe („Honda"). 
In clasamentul general continuă 
să conducă Andre Malherbe — 
199 p, secundat de englezul Gra
ham Noyce — 189 p.

RUGBY • Echipa Italiei șl-a 
tnceput turneul in Australia ju- 
etnd la Brisbane in compania u- 
nei selecționate locale. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 68—11 (24—3).

TENIS • Turneul Internațional 
feminin de la South Orange (New 
Jersey) a fost ciștlgat de Kathy 
Horvath (S.U.A.), care a între
cut-o în finală cu 8—0, 6—4 pe 
jucătoarea româncă Virginia Ru- 
zlcl • tn finala turneului femi
nin de la San Dlego (California).

• Echipa Franței a cîștigat 
finala „B“ la Atena si s-a ca
lificat in finala ..A“ masculină 
a Cupei Europei : 1. Franța 85 
p, 2. Ungaria 78,5 n. 3, Ceho
slovacia 73,5 p. 4. Finlanda 7G 
p, 5. Spania 62 p, 6. Grecia 48 
p. Citeva rezultate : 200 m : 
Nagy (U) 20.91 ; 800 m : Du
pont (F) 1:51,48; 4X400 ra: 
Franța 3:08,35 ; triplu : Bakosi 
(U) 16,72 m ; prăjină : Oriol 
(S) 5,30 m ; disc : Bugar (C) 
66,46 m ; ciocan: Huhtala (Fin.) 
76,48 m.
• Pentru a doua oară conse

cutiv tinărul nostru recordman 
Sorin Matei a cîștigat nroba do 
săritură în înălțime la com
petiția pentru juniori „Concur
sul prietenia", desfășurată la 
Debrețin. în Ungaria. El a reu
șit 2,22 m precedîndu-i pe Pal
kin (U.R.S.S.) 2,20 m si Ma
chotka (Ceh.) 2,18 m. Alte re
zultate din ziua a III-a a com
petiției: BĂIEȚI : 200 m — 
Svatenko (U.R.S.S.) 21,16; 800 m
— Tyrlof (R.D.G.) 1:50,35 1
3000 m — MustaIov (BtdJ 
8:20,56 ; 4X400 m — R.D. Ger
mană 3:13,49 ; triplu — Procen- 
ko (U.R.S.S.) 16,68 m : suliță
— Quinoes (Cuba) 75,84 m t
FETE: 200 m: Bojina (U.R.S.S.) 
23.66; 800 m : Wachtel <GJ 
2:03,58 ; 3000 m : iJina
(U.R.S.S.) 9:31,17... 4. I. Iones
cu 9:42,91 ; 4X400 m — U.R.S.S. 
3:38,09.

. Atletul sovietic Kons
tantin Volkov a stabilit 
un nou record mondial tn 
proba de săritură ea 
prăjina eu 5,84 m, In ca
drul unui concurs dispu
tat la Irkuțk. Preceden
tul record mondial apar
ținea compatriotului său 
Vladimir Poliakov, cu 
5,31 m, și fusese stabilit 
la 27 iunie acest an, la 
Tbilisi.

• tntr-un concurs la Sofia, 
recordmana mondială Maria 
Vergova Petkova a aruncat dis
cul la 71.30 m. la 50 cm de re
cordul său. iar Gheorghi Gadgev 
a înregistrat un nou record na
tional trecînd 2.22 m la înălți
me.

Zelezniciar 2—1; Tuzla — Skopljo 
1—1; Sarajevo — Osijek 6—0; Vo- 
Jvodina — Partizan 4—3; O.F.K. 
— Velez 3—1; Zagreb — Rijeka 
1—1.
• Sporting Lisabona a cîști

gat turneul din Bulgaria, învln- 
glnd tn finală pe Levski Spartak 
Sofia cu 3—2 (2—0)

AL 3-LEA MANDAT CA 
PREȘEDINTE AL F.I.F.A. 

PENTRU
JOAO HAVELANGE ?

După cum se comunică din 
cercurile sportive braziliene, 
Joao Havelange, președintele 
Federației internaționale de 
fotbal (FIFA), intenționează să 
candideze din nou pentru a- 
ceastă funcție. în acest fel. în 
1982, la alegerile care vor 
avea loc în timpul „El Mun- 
dialului" din Spania, J. Ha- 
velange se va afla din nou pe 
lista candidaților. Reamintim 
că el a deținut două mandate 
succesive ca președinte al fo
rului fotbalului international, 
succedîndu-i, in 1974, englezului 
sir Stanley Rous. Și un amă
nunt interesant : Joao Have
lange a fost în tinerețe jucător 
internațional de... polo pe apă!

jucătoarea americană Tracy Aus
tin a învins-o cu 6—2, 5—7, 6—3 
pe coechipiera sa Pam Shriver. 
Rezultate înregistrate in semifi
nale: Austin — Kathy Jordan 
6—1, 6—2; Shriver — Latham 
6—1, 6—2 • Finala turneului de 
la North Conway (S.U.A.) se va 
disputa intre jucătorii argentini
eni Guillermo Vilas și Jose Luis 
Clere. tn semifinale, Jose Luls 
Clero a reușit să-1 elimine cu 
6—7, 6—4, 6—4 pe campionul ceho
slovac Lendl, Iar Guillermo Vilas 
l-a Întrecut cu 7—6, 6—1 oe sme- 
ricanul Eliot Teltscher.

VOLEI • Aflată în turneu tn 
Japonia, echipa națională mascu
lină a S.U.A. a susținut la Na
goya » partidă tn compania se
lecționatei țării-gazdă. Voleibaliș
tii niponi au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (19—17, 15—7, 5—15, 
16—18, 15—13). Aceasta a fost a
patra înfrîngere suferită de for
mația americană din tot atltes 
meciuri disputate.


