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■debutul echipelor noastre de fotbal
! ÎN CUPELE EUROPENE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut miercuri o vizită de 
lucru in Capitală cu prilejul 
deschiderii noului an de învă- 
țămint, 1976—1977.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat 
parte tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Janos 
Fazekas, Paul Niculescu, Ion 
Dincă, Ion Ursu.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la acest 
eveniment sărbătoresc, care a 
intrat în tradiție la începerea 
fiecărui an de studiu, ilustrea
ză locul de prim-plan pe care 
îl ocupă învățămintul în viața 
țării, rolul deosebit pe care 
partidul, secretarul său gene
ral, societatea noastră îl confe
ră școlii in nobila activitate de 
formare a tinerei generații, de 
formare a omului nou, cu o 
înaltă pregătire profesională, 
cu o gindire cutezătoare, cu o 
conștiință înaintată, constructor 
competent și de nădejde al so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei.

In timpul vizitei de lucru Ia 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu", liceul de mecanică 
„23 August", grupul școlar al 
industriei ușoare, liceul indus
trial de chimie nr. 1 și Insti
tutul Politehnic, secretarul ge
neral al partidului s-a întilnit 
cu miniștri, cu alți factori de 
răspundere din domeniul învă- 
țămînlului și educației, al eco
nomiei, cu cadre didactice, cu 
studenți și elevi. In timpul a- 
cestui intens și rodnic dialog, a 
fost examinat modul cum sînt 
transpuse în fapt importantele 
sarcini ce decurg din docu
mentele Congresului al XI-lea, 
din Programul partidului, din 
hotărîrile Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
privind dezvoltarea și perfec
ționarea invățămintului de toa
te gradele, legarea strînsă a 
școlii, a întregului proces in- 
structiv-educativ de viață, de 
practică, de producție, de rea
litățile social-economice și 
culturale prezente și, mai ales, 
de perspectivă ale societății 
noastre.

Avindu-se în vedere atît re
zultatele obținute cît și lipsu
rile existente, precum și exi
gențele pe care le impune în
făptuirea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, etapă de 
mare însemnătate pentru pro
gresul necontenit al patriei, 
s-au analizat și stabilit măsuri 
eficiente, căi și modalități con
crete de acțiune care să asigu
re ridicarea invățămintului la 
un nivel calitativ superior.

Momentul culminant al vi
zitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în institute

de invățămînt și unități școla- I 
re din Capitală l-a constituit | 
mitingul ce a avut loc pe plat
forma Institutului Politehnic | 
cu prilejul inaugurării festive I 
a noului an de studiu. •

Peste 90 000 de elevi, stu- - 
denți, cadre didactice și munci- I 
tori bucureșteni s-au adunat | 
aici pentru a se intilni cu 
secretarul general al partidului. |

La apariția in tribună a I 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, • 
a celorlalți tovarăși din condu- - 
cerea de partid și de stat, ze- I 
cile de mii de studenți și oa- | 
meni ai muncii din municipiul 
București, prezenți pe platfor- I 
ma institutului, scandează nu- I 
mele secretarului general al ■ 
partidului, ovaționează inde- . 
lung, exprimîndu-și astfel sen- I 
timentele de profundă dragoste | 
și atașament, de gratitudine 
pentru condițiile de viață și I 
studiu create elevilor si stu- I 
denților din țara noastră. 1

Deschizind mitingul, tovarășul ■ 
Ion Dincă, membru supleant I 
al Comitetului Politic Executiv I 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu- I 
rești al P.C.R., primarul gene- | 
ral al Capitalei, in numele 
comuniștilor, al tuturor locui- ■ 
torilor Capitalei, a dat expre- I 
sie sentimentelor de adincă ■ 
bucurie pentru prezența to- 
varășului Nicolae Ceaușescu la I 
acest solemn moment — des- | 
chiderea noului an școlar și u- 
niversitar.

Au luat cuvintul, in conți- I 
nuare, acad. Radu Voinea. rec
torul Institutului Politehnic, ■ 
Virginia Marian, directoare a I 
Liceului industrial de chimie, ■

Un bilanf general care nu

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F.C. Bruges — Steaua 2—1 (0—0)

CUPA CUPELOR

C.S.U. Galați — Boavista Porto 2—3 (0—2)

a împlinit toate așteptările

CUPA U.E.F.A.

Sportul studențesc — Olympiakos Pireu 3—0 (1—0)

Dinamo București — A.C. Milan 0—0

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Zagreb 0—1 (0—0)

Citiți în paq. 2—3 relatări de la aceste meciuri.

către studenții bucureșteni în partida de aseară cu Olympiakos

A ÎNCEPUT

Matei Ani, student în anul V 
la Facultatea de matematică a 
Universității, Gheorghe Flores- 
cu, secretar al comitetului de 
partid al Institutului agrono
mic „N. Bălcescu", Mihaela 
Melnic Ghiață, elevă la Liceul 
industrial de textile și confec
ții nr. L Victor Nuță, lăcătuș 
la uzina „23 August".

Primit cu vii și Îndelungi 
ovații, a luat, apoi, cuvin
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului I 
Nicolae Ceaușescu, îndemnu- I 
rile sale mobilizatoare au fost * 
primite cu legitimă mindrie și | 
satisfacție de către miile de I 
participant! la miting și au fost 1 
subliniate de aplauze prelungi, 
cei prezenți exprimindu-și dra- I 
gostea și atașamentul față de | 
partid și secretarul său gene
ral, încrederea in politica in- | 
ternă și externă a partidului și I 
statului nostru, voința fermă de ■ 
a transpune în viață hotărîrile 
Congresului al XI-lea al parti- I 
dului de făurire a societății so- | 
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre | 
comunism. I

I
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I

Momentul deschiderii scorului de 
Pireu (rezultat final ; 3—0)

șteptat, ca de fiecare da
tă, cu deosebit interes 
de iubitorii sportului cu 
balonul rotund, ieri s-a

dat (exceptind cele citeva par
tide disputate cu anticipație) 
un nou start in cupele euro
pene la fotbal. După cum se 
știe, pentru intîia oară fotba
lul românesc este reprezentat 
in aceste tradiționale și pres
tigioase competiții de cinci e- 
chipe, trei din Capitală și alte 
două din provincie, care au in 
primul tur ca adversare — de
semnate prin tragere la sorți 
— cunoscute formații de club 
din diferite colturi ale conti
nentului.

Conform programului, patru 
dintre echipele noastre au evo
luat ieri, in prima din cele 
două manșe ale confruntărilor 
pe care le au de susținut, pe 
propriile terenuri, numai for
mația campioană, Steaua, a- 
vind de suportat handicapul 
deplasării. Cu toate acestea, 
bilanțul general realizat de re-

DINAMOVIADA DE BOX

prezentantele fotbalului româ
nesc in cupele europene (o vic
torie, un rezultat de egalitate 
și trei infringeri, dintre care 
două acasă) nu este mulțumi
tor, fiind sub ceea ce se aștep ■ 
ta și stătea in posibilitățile tu
turor echipelor respective.

In fapt, singura satisfacție 
deplină ne-a oferit-o Sportul 
studențesc, care, prin victoria 
netă obținută in partida de a- 
seară cu Olympiakos Pireu, 
consecință a unei bune com
portări in joc și a unei re
marcabile eficacități, și-a asi
gurat un avantaj ce s-ar putea 
dovedi decisiv pentru califica
rea in turul următor al „Cu
pei U.E.F.A.".

Încurajator in perspectiva 
meciului retur, de la Bucu
rești, este și rezultatul scos de 
Steaua la Bruges, in fața cam
pioanei Belgiei, căreia i-a opus 
o dlrză rezistență, reușind să 
înscrie un gol deosebit de pre
țios în condițiile deplasării. 
Campioana țării noastre are, 
astfel, posibilitatea ca la 29 
septembrie să obțină revanșa 
și, odată cu ea, o prestigioasă 
calificare in dauna redutabilei 
formații belgiene.

Foto : Vasile BAGEAC

Deși a insistat să joace în 
propriul fief (impiedicind ast
fel organizarea pe stadionul 
„23 August" a unui cuplaj ce 
ar fi atras o asistență mult 
mai numeroasă), Dinamo Bucu
rești, actuala fruntașă a clasa
mentului, nu a reușit să fruc
tifice acest presupus avantaj 
al terenului, terminind la un 
scor alb disputa cu tenacea 
formație milaneză. Șansele sale 
de calificare s-au redus, astfel, 
substanțial, dar dinamoviștii ne 
pot incă dovedi — dacă vor e- 
volua in partida retur la ade
vărata lor valoare și cu ambi
ție sporită' — că ele nu au dis
părut cu totul

Dezamăgitoare sint infrin- 
gerile suferite de A.S.A. Tg. 
Mureș și C.S.U. Galați, chiar 
dacă acestei din urmă echipe 
îi putem acorda unele circum
stanțe atenuante. Ca și anul 
trecut, mureșenii au ratat din 
nou și in mod surprinzător 
startul, confirmind impresia că 
— in ciuda unor reușite in 
competiția internă — ei nu se 
pot ridica la un nivel competi
tiv pe plan internațional.

Aseară, la stadionul Dinamo, 
în aer liber, pe ringul instalat 
în incinta arenei de handbal, 
a fost inaugurată Dinamoviada 
de box, la care participă. în 
puternice garnituri, 64 de spor
tivi de perspectivă din 7 cluburi : 
Levski Spartak Sofia. Ruda 
Hvezda Praga, Dynamo Ber
lin, Gwardia Polonia. Dozsa 
Budapesta, Dinamo U.R.S.S. și 
Dinamo București. Clubul din 
șos. Ștefan cel Mare prezintă 
următoarea formație (în ordi
nea categoriilor) : Ion Boboc, 
Dumitru Cipere. Titi Cercel, 
Ion Antone, Ilie Dragomir, 
Gh. Simion, Stan Postolache, 
Dumitru Stere, Constantin 
Badea. Valentin Silaghi si Ion 
Cernat.

Pentru prima oară, tradițio
nala competiție a fost condi
ționată de limita de vîrstă 
(18 ani). Dinamoviada fiind de 
astă dată rezervată exclusiv 

categoriei tineret. (S-a consi
derat că boxerii seniori au un 
program prea încărcat).

Gala inaugurală, care a pro
gramat meciuri din prelimina
rii. a oferit publicului întîlniri 
de bun nivel tehnic și, adesea, 
spectacular. într-una din cele 
mai disputate partide ale serii, 
tînărul de 16 ani Bohumil Ne- 
mecek-junior (Ruda Hvezda), 
asistat la colț de tatăl său — 
fostul campion olimpic si eu
ropean Nemecek ! — a fost în
trecut la limită (3—2) de pu
ternicul boxer sovietic Vladi
mir Krecetov. Singurului pugi
list român care a urcat ringul 
aseară. Ion Antone, i-au fost 
necesare toate resursele fizice 
pentru a încheia victorios par
tida cu polonezul Boguslaw 
Misik, care l-a pus în dificul
tate în ultima parte a meciu
lui. Rezultate tehnice : cat. 
muscă: Hneahanov (U.R.S.S.)

b.ab. 3 Smoczyk (Polonia) ; 
pană : Dimcevski (Bulgaria) 
b.p. Szabo (Ungaria), Krecetov 
(U.R.S.S.) b.p. Nemecek (Ceho
slovacia), Antone (România) 
b.p. Misik (Polonia) ; ușoară : 
Giokin (Bulgaria) b.p. Borozio 
(Polonia), Bozogi (Ungaria) 
b.p. Sismis (Cehoslovacia) ; 
mijlocie mică : Biedrzycki (Po
lonia) b.ab. 3 Camatej (Ceho
slovacia) ; semigrea : Becsei
(Ungaria) b.ab. 2 Gonda (Ceho
slovacia). Ranghelov (Bulgaria) 
b.ab. 3 Moniak (Polonia). Ghe- 
vorkian (U.R.S.S;) b.ab. 1 Zar- 
mer (R.D.G.).

Astăzi, de la ora 18. are loc 
a doua gală preliminară. Vi
neri. tot pe stadionul Dinamo, 
se dispută semifinalele. în 
două reuniuni. începînd de la 
orele 16 și 19. Finalele se vor 
desfășura duminică dimineața 
începînd de la Ora 10 (In caz 
de timp nefavorabil, galele se 
vor ține în sala Dinamo).

în Divizia A la handbal feminin

RAPID - „U“ BUCUREȘTI 17-18
Meci de luptă, aspru dar a- 

greabil, disputat ieri pe Giulești 
în avanpremiera etapei a 
III-a a Diviziei A feminine. A 
cîștigat in extremis Universi
tatea, formație pregătită de 
prof. Marcel Crețu, grație tra
valiului și eficienței celor două 
jucătoare — Simona Arghir și 
Doina Furcoi — prin care for
mația studențească trăiește de 
mulți ani în prima divizie. Pu
tea să fie și un meci egal (ar 
fi fost mai echitabil), ținînd 
seamă că rapidistele au condus 
cu 3—1, 4—2, 6—5, 8—7 și 15— 
13. dar gazdele au ratat fina
lul și au permis Universității 
să se detașeze (15—18 în min

46). Atacuri productive, dar o 
parte a eficienței se datorează 
jocului slab in defensivă al am
belor echipe. Au fost și citeva 
gesturi nesportive (din păcate 
nesancționate drastic de arbi
trii A. Giurcă și D. Wagner 
din Brașov) care au umbrit în- 
tr-o oarecare măsură frumuse
țea acestei atît de dîrz dispu
tate partide. Rapid — Universi
tatea București 17—18 (9—10).
Au marcat : Stănișel 6, Iagăru 
6, Alexandrescu I, Oancea 1, 
Dobre 1. Mălai 1 și Mureșan 1 
— pentru Rapid, Arghir 9, Fur
coi 6, Răducanu 2, Andronache 
1 — pentru Universitatea. (H.N.)



IERI, DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR
că nici un efort pentru în
sușirea unui vast bagaj de 
cunoștințe, atât în procesul 
de învățătură, cît și în cel 
al pregătirii sportive.

nunatele condiții de viață, 
învățătură și sport create de 
partidul și statul nostru, s-a 
angajat în numele colege
lor sale să nu precupețeas-

UN1TATE DE ÎNVĂTAMÎNT FRUNTAȘA 
IN SPORTUL DE MASA

15 septembrie. Start în- 
tr-un nou an de învățămint. 
Moment sărbătoresc. de 
înaltă răspundere, de cald 
entuziasm pentru toți sluji
torii școlii românești — 
educatori, învățători și pro
fesori. Parte integrantă a 
procesului de învățămint, 
educația fizică se armoni
zează tot 
instruirea 
elevilor, i

mai sus a 
la Școala ge- 
din Capitală, 

învățămînt- 
angajamentul

ce, £ 
nieri

este de a cuprinde în activi
tatea sportivă întreaga ma
să a elevilor, precum și de 
a forma echipe puternice 
la gimnastică, baschet și 
handbal.

Imaginea de 
fost surprinsă 
nerală nr. 75 
O unitate de 
model în care

mai strîns cu 
i propriu-zisă a 
în ideea generoasă 

de a crește generații sănă
toase și viguroase, la minte 
și la trup. Această simbioză 
va constitui un element de
finitoriu și în noul an de 
învățămint, în orientarea 
activității cadrelor didacti- 

i organizațiilor de pio- 
și U.T.C.

LA LICEUL 
MEDALIATELOR 

OLIMPICE
Liceul real-umanist 

municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — după cum 
ne relatează corespondentul 
nostru, Gh. Grunzu — prin
tre elevele prezente la fes
tivitatea deschiderii anului 
școlar se aflau și medalia
tele olimpice Nadia Coma
neci, Teodora Ungureanu, 
precum și profesorii Marta 
și Bela Karoly. Campioana 
olimpică Nadia Comăneci, 
Erou al Muncii Socialiste, 
exprimînd gratitudinea tine
retului studios pentru mi-

pistolarii MULTE confirmări în rîndul 
de LA I.E.F.S. JUNIORILOR mari la scrimă 
AU DOMINAT |n curjn(j un nou test pentril fjnaliști, campionatul de tineret

Campionatele republicane
de călărie

S-AU ÎNCHEIAT 
ÎNTRECERILE 
JUNIORILOR

CRAIOVA, 15 (prin telefon), 
întrecerile din cadrul etapei 
finale a campionatelor repu
blicane de călărie, dresaj și 
obstacole, au continuat cu ul
timele probe rezervate junio
rilor.

Marți după-amiază au intrat 
in concurs fetele. Lupta pen
tru titlu s-a dat între Dania 
Popescu (Steaua) cu Epigon și 
Ioana Scrioșteanu (Dinamo) cu 
Succes, singurele călărețe din
tre cele 28 de concurente care 
au terminat cele două manșe 
fără penalizare. Pentru desem
narea învingătoarei a fost ne
cesară disputarea unui parcurs 
de baraj. Mai experimentată, 
Dania Popesou a reușit să se 
impună.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Dania Popescu (Steaua) cu E- 
pigon 4 p — campioană repu
blicană ; 2. Ioana Scrioșteanu
(Dinamo) cu Succes 4 p ; 3. 
Ioana David (Olimpia) cu Pele 
4,5 p.

Rezultate tehnice în între
cerile juniorilor, proba pe e- 
chipe : 1. C.S.M. Sibiu (I°n
Vescan cu Erou, Aurel Lepăduș 
cu Ghinion, Gh. Rusu cu Sa- 
rai) — după baraj, 0 p.pen. — 
campioană R.S.R., 2. Steaua
București. 4 p.pen. după baraj, 
3. C.S.M. Craiova, 3 p.pen. la 
parcurs.

Șt. GURGUI — coresp.

„MARELE PREMIU"
NAȚIONALELE
JUNIORILOR

Cei mai mici trăgători la 
probele de pistol, juniorii (fe
te si băieți — 14-17 ani) și-au 
disputat recent, la Brașov, tit
lurile de campioni ai tării. 
Atît la pistol standard, cît și 
la aer comprimat, o comporta
re foarte bună au avut pisto
larii aparținînd clubului spor
tiv I.E.F.S. București, care au 
cîștigat trei din cele patru 
locuri I. obținînd și un nou 
record national — la pistol cu 
aer comprimat pe echipe. S-au 
mai remarcat și tintașii de la 
U.T. Arad.

TEHNICE — 
30+30 focuri : 

(U.T.A.) 565 P
— la viteză

REZULTATE 
pistol standard
1. Virgil Suciu
(la precizie 278 
287). 2. Iulian Neagu (I.E.F.S.) 
560 p (284—276), 3. Leonard Io
nașcu (I.E.F.S.) 556 p (281—
275) ; pe echipe : 1. I.E.F.S.
1651 p, 2. U.T.A. 1645 p, 3. O- 
limpia București 1617 p. Pistol 
cu aer comprimat 40 „diabo- 
louri“ : 1. Iulian Neagu 368 p,
2. Victorita Paulică (Steaua) 
364 p. 3. Leonard Ionașcu 359 p; 
pe echipe : 1. I.E.F.S. 1081 p 
— nou record (v.r. 1067 p) —

alcătuită din Neagu, 
și L. Ilie 354 p, 2. 
1067 p. 3. Olimpia

echipa 
Ionașcu 
U.T.A.
1013 p.

Optimism, după finalele juniori
lor mari la scrimă ! Fiindcă în li
mitele fiecărei probe se impun a- 
tenției scrimeri de talent, cu reale 
posibilități de afirmare. Riguros 
selecționați și mai ales temeinic 
pregătiți, cum au relevat asaltu
rile din Sala sporturilor „Victo
ria", mulți dintre trăgătorii situați 
în primele 12 locuri (finaliști și 
semifinaliști) pot ajunge mîine în 
loturile de tineret și, într-o pers
pectivă nu prea îndepărtată, chiar 
și în loturile de seniori.

Cine ar fi — în principal — cei 
apți să realizeze acest firesc salt 
valoric ?

In floreta masculină, trăgătorii 
care s-au detașat în turneul final. 
Sorin Roca, Ovidiu Gogoașe și 
George Oancea. Floretiști foarte 
bine dezvoltați somatic (pentru 
vîrsta lor), inteligenți și sîrguin- 
cioși, toți sînt capabili să se im
pună atenției specialiștilor și să 
promoveze în eșaloanele superioa
re ale scrimei noastre.

Floretistele au și ele pentru mîi
ne cîteva reprezentante de nădej
de, în primul rînd pe Adriana Bă- 
cioi, indiscutabil cea mai completă 
dintre finaliste, după aceea pe Lu
minița Popa, oarecum handicapată 
în finala din acest an de o stare 
gripală, și Felicia Truț, care a do
vedit un vertiginos progres de teh
nică față de prezențele sale anteri
oare pe planșă.

Spadasinii ne-au relevat și ei un 
talent autentic (totodată un sportiv 
dispus să acorde pregătirii multe 
ore ZILNIC), pe Ion Bărbosu, des
coperire relativ recentă a secției 
de scrimă de la Electroputere Cra
iova. în primăvară, la naționalele 
de seniori, Bărbosu i-a ținut în șah 
pe -cîțiva dintre protagoniștii pro
bei de spadă, printre care Bărăgan, 
Zidaru și Duțu, anunțînd un tră
gător despre care se va mai vorbi. 
Și iată-1, acum, pe foarte tînărul 
sportiv craiovean, campion meri
tuos între juniorii mari. Sigur, poa-

te că disputa pentru titlu la aceas
tă probă ar fi luat o altă turnură, 
dacă în finala de șase s-ar fi a- 
flat, cum era de așteptat și Bălă- 
nescu, favoritul numărul 1 la spa
dă, trăgător rodat prin multe com
petiții la nivelul speranțelor, prin
tre care și C.M. de tineret de la 
Poznan din acest an. Bălănescu a 
mizat exagerat de mult pe experi
ența sa, și-a subestimat de fiecare 
dată adversarii, părăsind scena 
competiției cu un act înaintea fina
lei... Rămîne să-1 vedem la națio
nalele de tineret, bineînțeles într-o 
ipostază mai fericită, care să-i dea 
prilejul să ne arate tot ceea ce 
știe, de ce este capabil.

Aflată la discreția trăgătorilor 
de la Progresul București, finala 
de sabie a relevat mai ales pe 
Păunescu, Chiculiță și Iancu, într-o 
confruntare sportivă strînsă în 
care fiecare sportiv a căutat să-și 
etaleze toate cunoștințele lor teh
nice, destul de avansate în limi
tele acestei categorii de clasificare.

Cu scrimerii menționați — s-ar 
putea să ne reîntîlnim, din nou în 
finale, la campionatele republica
ne de tineret, programate tot în 
acest sezon, în Capitală. Va fi o 
primă confirmare a frumoasei lor 
comportări dovedite la Ploiești și 
poate un punct de reper pentru 
federație în stabilirea lotului re
prezentativ pentru C.M. de tine
ret de la Viena, din primăvara 
anului viitor.

Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
LA AUTOMOBILISM

Tiberiu STAMA

ASTĂZI ETAPA A lll-a
IN DIVIZIA A LA HANDBAL

ATLETISM ^NC^^udLesfâu^! 
zilele trecute Ia Poiana Brașov, cam
pionul țării, Stan Tudor, a aruncat, 
ciocanul la 68,92 m, iar Nicolae Bîn- 
dar a obținut un record personal cu 
67,52 m. • SiMBĂTĂ $| DUMINICA 
va avea Ioc pe stadionul din Poiana 
Brașov meciul dintre echipele de tine
ret ale Bulgariei, R.S.S. Ucrainene și 
României © FONDîȘTII Aurel Nicules
eu, Dan Betini, Adrian Laurențiu, 
Gheorghe Turcu și Florea Sandru 
participa la două concursuri în 
hoslovacia (19 și 21 septembrie) 
Praga („Rude Provo") și Plsen.

vor 
Ce

la

Prefațată de jocul Rapid — 
„U“ București, disputat ieri, cea 
de a IlI-a etapă a Diviziei A 
de handbal programează astăzi 
alte cîteva partide de atracție. 
La fete reține atenția întîlnirea 
IEFS — Progresul, în care este 
de așteptat ca studentelor să 
li se dea o replică foarte pu
ternică, mai ales că Progresul 
are la această oră... zero punc
te ! Meciul se va disputa pe 
terenul Tineretului, de la ora 
17,15. Dîrz disputat se anunță a 
fi și jocul Confecția — „U“ 
Iași (teren Steaua, de la ora 
14,30), în care e greu să acor
dăm prima șansă textilistelor 
după evoluția lor foarte slabă 
în meciul de duminică, cu „U“ 
București. Celelalte jocuri fe
minine : Constructorul Timișoa
ra — Textila Buhuși, „U“ Cluj- 
Napoca — Voința Odorhei și 
,.U“ Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș.

în campionatul masculin, 
.capul de afiș" se anunță a fi

jocul Știința Bacău — H.C. Mi- 
naur Baia Mare, dar și celelalte 
meciuri sînt interesante : CSM 
Borzești — „Poli“ Timișoara, 
Gloria Arad — „U“ Cluj-Napo- 
ca, Dinamo Brașov — CSU Ga
lați și „U“ București — Dina
mo București (teren Steaua, de 
la ora 15,40). '

RA^CHFT LA turneul de onavnci BUDAPESTAj dotat LA 
. . - cu

„Tanacs Kupa", echipa feminină Rapid 
s-a clasat pe locul 3, după B.S.E. Bu
dapesta și Bosnia Sarajevo și înain
tea formației Banska Bystrica. Rezul
tatele feroviarelor : 69—47 cu Banska 
Bystrica, 62—63 cu Bosnia, 46—61 cu 
B.S.E. Autoare a 79 p, Ileana Gugiu 
a primit cupa oferită coșgetereî tur
neului « EUGENIA SALCU-NICOLAU,

întreprinderea de turism, hoteluri
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează cursuri de pregâtire pentru ghizi-însoțitori în 
activitatea de turism intern.

înscrierile au loc în
tre orele 13,00—16,00 
blicii nr. 4.

Relații suplimentare
de 2Q septembrie sau I

perioada 
la filiala

20—30 septembrie a.c. în
de turism din B-dul Repu-

la adresa
la telefonul : 13.83.12.

indicata, începînd cti data

] DEBUTUL ECH
F. C. Bruges - Steaua
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Duminică dimineață în Ca
pitală are Ioc concursul auto
mobilistic Marele premiu al 
municipiului București, orga
nizat de Asociația sportivă U- 
nirea Tricolor în colaborare cu 
A.C.R. și Federația română de 
automobilism și karting. Este 
vorba despre un concurs de 
viteză pe circuit, care va conta 
și ca cea de a cincea și ulti
ma etapă a campionatului re
publican.

La întrecerile ce se vor 
desfășura în cartierul Balta 
Albă (pe traseul Bd. Sălăjan
— Baba Novac — str. Cățelu
— str. Liviu Rebreanu. lung 
de 3,300 km) vor fi prezenți 
circa 80 de automobiliști din 
București. Timișoara. CIuj-Na- 
poca. Balș. Pitești. Bacău, 
Brad ș.a. Nu vor lipsi dintre 
aceștia Ștefan Ianeovici, Eu
gen Ionescu-Cristea, Petre Ve- 
zeanu. 
Cornel 
Mircea 
Ora de
— 9,30.

Laurențiu Moldovan, 
Căpriță, Dorin Motoc, 
Rusescu, Graef Horst, 
începere a concursului

de la Universitatea Timișoara, va evo
lua din acest sezon la echipa Rapid.

ROY metalul plopeni — unirea
FOCȘANI 17—3. In vederea 

campionatului republican individuali de 
box pentru seniori, pugiliștii de la Me
talul Plopeni se pregătesc cu intensi
tate sub conducerea antrenorului Mi
hai Raicu. Ei au susținut mai multe 
întîlniri soldate cu următoarele rezul
tate : 17—3 cu Unirea Focșani, 16—8 
cu C.S.M. Borzești și 10—6 cu Voința 
Buzău. Cei mai bine pregătiți s-au 
dovedit Gh. Dascălu (muscă), Victor 
Dospinoiu (pană), Gabriel Radulescu 
(semiușoară) și Nicolae Păun (ușoa
ră).

HANDRAI AU FOST REPROGRA- nHlML/DML MATE o serie de jocuri 

din cadrul Diviziei A masculine : 
„Poli" Timișoara — Știința Bacău, din 
10 octombrie, la 21 octombrie, „U" 
Cluj-Napoca — Dinamo Brașov din 19 
septembrie, la 7 octombrie, ,,U“ Cluj- 
Napoca — Dinamo București din 10 
octombrie. Ia 23 septembrie, „Poli" 
Timișoara — Dinamo București din 24 
octombrie, la 4 noiembrie, „Poli" 
Timișoara — Steaua din 19 septembrie, 
la o dată ce va fi stabilită ulterior • 
COMISIA DE DISCIPLINA a hotărît 
sancționarea antrenorului Ion Mătă- 
saru, de la Constructorul Hunedoara, 
cu suspendare pe două etape, în ace
lași timp, antrenorul Mihai Pintea de 
la Știința Bacău a primit avertisment 
public • UN TURNEU INTERNAȚIO
NAL masculin, dotat cu „Cupa Inde
pendenței* se va desfășura, începînd 
de mîine și pînă duminică, în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca. La între
ceri participă Selecționata universitară 
a Cehoslovaciei, Z.A.B. Dessau (R.D. 
Germană), A.Z.S. Poznan (Polonia) și 
„U* Cluj-Napoca • STEAUA se află 
în aceste zile Ja Odesa, unde participă 
la tradiționalul turneu al armatelor 
prietene, competiția urmînd să se în
cheie marți, 21 septembrie.
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BRUGES. 15 (prin telefon). 
Pe stadionul Olympia din loca
litate, în fața a peste 25 000 de 
spectatori, s-a disputat, la lu
mina reflectoarelor și pe o 
vreme ploioasă, meciul F. C. 
BRUGES—STEAUA, încheiat cu 
victoria la limită a campioanei 
Belgiei. Echipa noastră a avut 
o frumoasă evoluție, desfășu- 
rind aici un excelent joc tactic 
oa urmare a unei laborioase 
activități a „trio“-ului de. la 
mijlocul terenului, Dumitru— 
Iordănescu — Ion Ion, care a 
manevrat cu mare ușurință și 
abilitate tactică, creind nume
roase situații de gol pe con
traatac. De altfel, golul înscris 
de Troi, în min. 60, este con
secința unei asemenea modali
tăți de a acționa în teren. în 
acel minut, Dumitru l-a lansat 
cu o pasă lungă în adincime pc 
extremul bucureștean care, du
pă o spectaculoasă cursă, a pă
truns în careu, șutind pc lingă 
portarul Jensen. Acesta a fost 
golul egalizator, gazdele des- 
chizind scorul în min. 51, prin 
Davies, care a transformat o 
lovitură de Ia 11 m> acordată 
gratuit de arbitrul vest-german 
Eschweiler. Decizia nu se im
punea deoarece în careu nu s-a 
produs nici o infracțiune, Sa- 
meș și Lambert disputîndu-și

balonul 
corp la 
inte de 
dele și-a 
golul m

Judtwî 
șurarea 
relevăm 
tră a a 
90 de m 
multe si
cît gazde 
acelea di 
cu porta 
55 (Rădu 
min. 57 ( 
sen resp 
min. 87 
pe Troi, 
apărători, 
șutul tre

Arhitru
Escirtveill 
ile :

F. C. 
Bastinj, 
Denaeghe 
ken, CO
BERT. L 
heecke) ;

SȚEAU 
ghefftîT' ' 
VIGU—D 
DANESC 
Răducanu

Dinamo —

JOC LIPSIT DE NER
Peste 20 000 de spectatori și 

sute de mii de telespectatori au 
așteptat, ieri, 90 de minute, să 
vadă mingea poposind măcar o 
dată în plasa porții lui Alber- 
tosi. în zadar. Dinamoviștii 
bucureșteni n-au fost în stare 
să fructifice avantajul terenu
lui propriu, permițîndu-i lui 
A.C. Milan să „scoată1*, la 
sfîrșitul acestei prime manșe, 
un 0—0 pentru care a făcut to
tul, abordind jocul „italienește**, 
cu accent pe defensivă atentă, 
de mare rigurozitate în efectu
area marcajului. într-adevăr, 
de la primul fluier de arbitru, 
Anquilletti și Sabadini i-au ur
mărit, ca niște umbre, pe Lu- 
cescu și Vrînceanu, în deplasă
rile lor, postind un „stoper- 
jandarm** (pe Bet) la Dudu 
Georgescu, intrat și în atenția 
liberoului Turone.

Jucătorii lui Marchioro tși 
îndeplineau bine sarcinile, aju
tați și de replica stereotipă șl 
lipsită de nerv a dinamoviști- 
lor care prelungeau faza de 
pregătire a atacurilor, prin 
stopuri și preluări proprii fot
balului demodat, dînd drumul 
la minge spre linia I, cînd vîr- 
furile ofensivei dinamoviste 
erau de-acum marcate cu stric-

Un nou a 
liberoul T

tețe. Cele 
cepții, pur 
adincimc, 
careul adi 
Că, de a,st; 
oricînd, A. 
pă de învi

| A. S. A. Tg. Mureș — Dinamo Zaț

I ATACUL FĂRĂ VIGOARE î
I PRINCIPALA CAUZĂ A-
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TG. MUREȘ, 15 (prin tele
fon). Venită fără două dintre 
piesele ei de bază. Vabcc și 
Zajcc (accidentați), Dinamo Za
greb părea o „pradă** ceva 
mai ușoară pentru formația 
din Tg. Mureș. Dar A.S.A. n-a 
putut fructifica această șansă 
de ultimă oră. în primul rînd 
pentru că ea a prins una din
tre cele mai slabe zile ale ei. 
Formația locală a dominat, •fi
rește, însă cu un atac moale, 
fără vigoare și curaj, fără ins
pirație și decizie, asaltul său 
de gazdă s-a transformat pînă 
la urmă intr-un bumerang. 
Pentru că oaspeții, deciși și a- 
depți ai jocului simplu, s-au 
apărat aglomerat și atent, dar 
au mînuit cu abilitate arma 
contraatacului. Iar cum de la 
primele incursiuni ale lui Ju- 
risici. defensiva echipei locale 
s-a clătinat vizibil (excepție 
Ispir), semnalul de alarmă s-a 
amplificat în echipa antrenată 
de Tiberiu Bone. Desigur, ab
senta lui Hajnal (nerefăcut) a 
cîntărit în moralul echipei, 
sigur că ocaziile lui Fanici 
(min. 24), Pîslaru (min. 41) și 
Both II (min. 57) puteau aduce 
golul stimulator, dar trebuie să 
spunem că jocul anemic al o- 
fensivei gazdelor reprezintă 
prima cauză a eșecului. Și. cul
mea. în singura perioadă mai 
activă a mureșenilor, atunci

cînd portal 
două ming 
și după ce 
mai mare 
(min. 64), 
Iul oaspeți 
a demarat 
data aceast 
nu a mai s 
pentru că 
abil și. sin 
lyom în fa 
Era minVi 
n-a mai p 
final, chiar 
avut Jfăteva 
— min. 72 
chiar, oas 
partidei — 
86) și Juris 
tat, din su 
ocazii enor

Arbitrul 
jutat la lir 
G. Georgioi 
mătoarele

A.S.A. :
Unchiaș. I£ 
rodi, Bifilar 
(min. 81 W 
46 Naghi).

DINAMO 
Devcici, M 
DAN, Joi 
Tuksa. Kr; 
Brucici) 
MUSTEDA



FRUMOS SUCCES AL GAZDELOR MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI 3fRE
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fcui să 
I rioas- 
I celor 
lit mai 
lie de
le fiind 
I singur 
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linșează 
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IOR- 
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Aproximativ 12.000 de spec
tatori (cifră din care am scă
zut. evident, pe cei aproape 
1.000 de turiști gteci) au ple
cat. aseară, de pe stadionul „23 
August'*, satisfăcuți de victo
ria la scor, ca și de comporta
rea formației studenților bucu- 
reșteni în partida sa de debut 
în „Cupa U.E.p.A.". A fost o 
victorie a lucidității tactice, a 
spiritului colectiv și a unei 
dăruiri exemplare. Sportul stu
dențesc a început meciul în- 
tr-o alură rapidă și a continuat 
cu acțiuni ofensive „în valuri", 
inițiate din zona mediană a te
renului și desfășurate cu pre
cădere pe aripi, în special pe 
partea stingă, acolo unde Vlâd 
și Manea, în rol alternativ de 
extremă, au creat prin centră
rile lor panică în 
vers. Apărîndu-se 
hotărîre, uneori 
nist, Olympiakos 
cat de cîteva oii șansa contra
atacului și două din acțiunile 
sale, din min. 4 și îndeosebi 
aceea din min. 27 (cînd Rădu- 
canu a salvat in extremis), au 
dat mari emoții tribunelor. 
Aflată la cîrma jocului în ma
joritatea timpului, echipa bucu- 
reșteană a făcut eforturi vizi
bile ca să străpungă sistemul

careul ad- 
cu multă 
obstrucțio- 

și-a încer-

ilan 0-0

'NARE STEREOTIPA

este respins de 
C. Milan: 0—0)

>nfuz, al bucureștenilor 
din meciul Dinamo—A. _

Foto : Dragoș NEAGU 
dovan I (min. 22—șut, de la 
8 m, cu stîngul, afară), din nou 
Moldovan I (min. 26 — șut, 
de la 10 m, cu dreptul, poziție 
ideală) și, apoi, Vrînceanu 
(min. 31 — lansat, scapă și de 
Albertosi ieșit mult, dar cen
trează defectuos) s-au speriat 
de ocaziile dare de gol cu 
care... nu se vor mai întîlnl 
pînă la sfîrșitul meciului.

In tot acest timp, echipa oas
pete .
doar pînă la marginea suprafe
ței de pedeapsă. Reale emoții 

z® produs în min. 23, Calloni, 
( infiltrat în careu, unde Ștefan 

a blocat în ultimă instanță. 
Acest 0—0 la ------ - “ —

rajat-o pe A.C. 
nă pe poziții 
van a scandat 
vrem un goli".
nit, întrucît Dinamo nu schim
base aproape nimic din ma
niera de joc, mai mult apăruse 
în teren și fără Lucescu. Cînd 
antrenorii s-au decis să-l scoa
tă pe Dudu Georgescu din 
„cîmpul minat" (prin înlocuirea 
lui Dobrău cu Roznai. trimis 
vîrf central) era prea tîrziu. 

Custov abia se hotărîse să-și 
încerce șutul, lui Vrînceanu 
nu-i „mergea", în continuare, 
nimic, lui Chitaru nu-i reu
șeau de loc centrările. Așa în- 
cît, „capul" lui Dudu Georges
cu n-a fost găsit niciodată...

în schimb, de partea cealaltă 
Ștefan a tremurat, literalmente, 
la contraatacurile rare, 
destul de periculoase.

Arbitrul vest-german
Ohmsen a condus corect și au
toritar formațiile :

DINAMO : ȘTEFAN — Che- 
ran, Sătmăreanu II. G. SAN
DU. I. Marin — MOL
DOVAN I , Dobrău (min.
68 Roznai), Custov — Lucescu 
(min. 46 Chitaru). D. 
cu, Vrînceanu.

A. C. MILAN : 
TOSI — Sabadini, 
RONE, Anquilletti 
lo, Morini (min. 57 
Boldini — GORIN. 
Bigon.

Gheoighe NiCOLAESCU
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J
va contraataca periculos

pauză a încn- 
Milan să răml- 

de apărare. în 
galeria: „Dudu, 
Golul nu a ve-

dar

Klaus

Georges-

ALBER- 
Bet. TU- 

— Capel- 
Collovatti), 
CALLONI,

defensiv al oaspeților și, după 
un. șir de încercări nereușite, 
a izbutit să deschidă scorul, în 
min. 38, prin Grosu, care a lo
bat frumos un balon peste por
tarul grec.

în partea a doua a întîlnlrii, 
Olympiakos acționează ceva 
mai laborios, mai agresiv în 
atac și, în primul sfert de oră 
după pauză, echipa antrenată 
de Les Shannon are cîteva 
bune ocazii de a înscrie, dar 
de trei ori la rînd (în min. 56, 
58 și 59) Răducanu intervine 
salvator la șuturile lui Davour- 
lis, Galakos și Delikaris, înlă- 
turînd pericolul golului. Odată 
depășită această perioadă cri
tică, Sportul studențesc își re
grupează forțele, preia din nou 
inițiativa și organizînd, cu calm 
și ingeniozitate, atac după atac, 
se impune cu autoritate, reu
șind să modifice de încă două 
ori rezultatul prin Octavian Io- 
nescu, autorul unor goluri de o 
rară frumusețe : unul în min. 
75 cînd a ridicat, „ca la hand-

C. S. U. Galați — Boavista Porto 2-3 (0-2)

GALATENII AU TRECUT, TOTUȘI,
PL LÎNGÂ VICTORIE

telefon), 
opus e- 
Boa vista

aproximativ 12 000, 
au 

acasă. în 
în loc să 
ambițioasă 

(n.r. ieri) 
puterile ei

GALAȚI, 15 (prin 
Prima partidă care a 
chipele C.S.U. și
Porto, din „Cupa cupelor", a 
beneficiat de condiții dintre 
cele mai bune : timp însorit 
(dar puțin vînt), gazon exce
lent și un arbitraj competent. 
Spectatori, 
pentru că multi gălățeni 
preferat să rămînă 
fata televizoarelor, 
încurajeze această 
formație, care azi 
s-a dăruit cu toate 
pentru a avea o comportare o- 
norabijă. în cele din urmă, 
C.S.U. a pierdut cu 3—2 acea
stă partidă, pe care însă o 
putea cîștiga. Dar. tracul și 
lipsa de experiență au avut 
influente nefaste asupra unor 
jucători, iar două mari greșeli, 
ale lui Olteanu (autogol) și 
Dobre (11 m ratat), au pri
vat-o de un succes. Boavista, 
echipă cu jucători dotați și cu 
experiența întîlnirilor inter
naționale. a știut să profite de 
orice slăbiciune a adversari
lor.

Gălățenii au avut un bun de
but de meci. Georgescu (min. 
1) și Marinescu (min. 7 și 9) 
au ratat. A venit însă min. 17, 
cu marea gafă a 
care, corelată cu 
Sită din poartă a 
a dus Ia stupidul 
min. 23, studenții 
nouă decepție : Marinescu 
depășit pe Artur și portughe
zul i-a pus piedică în careu : 
penalty clar. Dobre a executat, 
însă, imprecis și Botelho a res
pins balonul. în min. 35, con
traatac portughez, minge lungă 
pentru Albertino care, complet 
nemarcat, s-a dus singur în 
careu și a înscris de la 10 m. 
Așa s-a încheiat prima repriză, 
(în care, în min. 38, Cramer a 
trimis și el mingea în bară), 
cu 0—2 pe tabela de marcaj, 
deși studenții au avut inițiativa 
mai mult. însă marile greșeli 
n-au putut fi reparate.

Iui Oltcanu, 
ieșirea gre- 
lui Tănase, 
autogol. în 
au trăit o 

l-a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 SEP

TEMBRIE 1976

(13 rezultate) : 1
(autoturism Da-

categoria

Categoria 1 
variantă 100% 
cia 1300) ;

Report la
11.832 lei.

Categoria 2 , 
variante 10% a 14.028 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) 
17,45 variante a 8.441 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
revenit participantului 
TRIFAN din București.

1:
(12 rezultate) : 7

a
ION

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 15 SEPTEMBRIE 1976 
FOND GENERAL DE CÎȘ. 
TIGURI 1.096.579 lei. 
Extragerea I î 1 41 22 10 20 
Extragerea a II-a : 12 27 

40 38
Plata cîștiguriior de la 

ceasta tragere se va face ast
fel i în municipiul București

bal“ mingea peste portarul Ke- 
lesidis; celălalt, în min. 81, 
cînd a șutat din voleu, din în
toarcere, reluînd în plasă cen
trarea lui Manea. Și nu a lip
sit mult ca scorul să ia pro
porții, într-un final în care e- 
chipa bucureșteană a sprintat 
irezistibil, ca într-un început 
de partidă.

Arbitrul elvețian Andre Favre 
a condus bine următoarele for
mații :

SPORTUL STUDENȚESC: 
RADUCANU—Tănăsescu, CIU- 
GARIN, Grigore, MANEA— 
Cassai, O. IONESCU, Ră- 
dulescu (min. 87 Munteanu) — 
Grosu, Marica (min. 66 Cazan), 
VLAD.

OLYMPIAKOS : Kelesidis— 
Gaintatzis, Sinetopoulos, SIO- 
KOS, Agelis—Karavitis (min. 85 
Kritikopoulos), KIRASTAS, Ai- 
diniou (min._ 46 Vasilopoulos)—
Galakos, 
vourlis.

DELIKARIS. Da-

Mihai IONESCU

La reluare. C.S.U. a pornit 
vijelios și în min. 48 a redus 
scorul : combinație Bejenaru- 
Cramer. ultimul a centrat, Co
tigă a deviat balonul cu capul 
si, din unghi. Marinescu a în
scris în colțul lung. Peste 5 mi
nute. C.S.U. a egalat: Geor
gescu a executat un corner, 
portarul a scăpat mingea din 
brațe și Cramer, de Ia un me
tru, a marcat fără drept de re
plică. în min. 55. portarul por
tughez a deviat în corner șutul 
puternic al lui 
mat momente 
reul oaspeților, 
rile studenților 
poi o nedorită ...... 
min. 67. pe contraatac, oaspeții 
au înscris din nou : dintr-o po
ziție dificilă Salvador a trimis 
un sut-centrare, Tănase a res
pins defectuos și Mane, nemar
cat de Șarpe, a reluat pe sub 
portarul gălățean. în min. 80 

a

Cotigă. Au ur- 
dificile în ca- 
Dar. în rîndu- 
a intervenit a- 
relaxare si, în

putea fi 3—3, dar Amarai 
salvat din fața porții goale.

în final trebuie să mențio
năm că oaspeții au șutat doar 
de 6 ori la poartă, față de 
cele 12 lovituri ale studenților, 
la care am adăuga si acel 8—1 
la raportul de comere în fa
voarea gazdelor, care nu le pot 
însă consola.

Brigada de arbitri din Cipru, 
compusă din Costas Xanthoulis 
(la centru), Sodo Haxendiu și 
Stefanos Ariștefano, a condus 
fără greșeală următoarele e- 
chipe :

C.S.U. 
Olteanu, 
NESCU. 
jenaru). 
78 Ustabacief), i 
CRAMER.

BOAVISTA : 
dade (min. 75 
JOAO, ARTUR , 
bosa, Fr. Mario 
rolino), Albertino. 
Mane, Salvador.

: Tănase — Pasquale, 
Marta, Șarpe — PĂU- 
Dobre (min. 46 Bă- 

Georgescu-Cotigă (min. 
' ‘ ' MARINESCU,

Botelho-Trin- 
Celso) — M. 
Amaral-Bar- 

(min. 63 Ca- 
Noguerira-

Constantin ALEXE

de la 23 septembrie pînă la 15 
noiembrie a.c. ; în țară, de la 
27 septembrie pînă la 15 noiem
brie a.c. iar prin mandate 
poștale începînd de la 27 sep
tembrie 1976.

CÎSTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE DIN 5 SEPTEM

BRIE 1976 :

FAZA 
variante 
alegere, 
în: Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, R. D. Germană, bile
te de odihnă la Predeal sau 
Sinaia și diferența în nume
rar ; Cat. 3 : 14,55 a 3.766 lei; 
Cat. 4 : 49,30 a 1.111 ' ' 
5 : 125,95 a 435 lei ;

I. Categoria 2: 3,45 
a 15.000 lei, sau la 

una dintre excursiile

lei ; Cat. 
Cat. 6 :

66,40 a 1.008 lei;
3.040,45 a 60 lei.

31 4.499,85 a 40 lei.
14

FAZA II. Categoria
a- variante a 4.132 lei ;

Cat.

B : 
Cat.

D ;

SPECTACOL BUN, MULTE 
EVIDENȚIERI. Partida U.M. 
Timișoara — C.IJj. Sighet. în
cheiată după cum se știe cu 
un scor net (4—0). poate prea 
sever după aspectul general al 
întîlnirii. a relevat. în primul 
rînd. preocuparea ambelor for
mații pentru calitatea jocului. 
Spre lauda tuturor celor care 
au evoluat, trebuie să spunem 
că meciul. în ansamblul lui, 
s-a ridicat chiar peste cota va
lorică a multor jocuri de Di
vizia A. Angajament bun, pe 
toată durata partidei, circulație 
rapidă a balonului, execuții 
tehnice reușite, marcaje aten
te. finalizări cu procentaj ridi
cat, iată ce au arătat echipele 
respective, la cîrma cărora se 
află foști jucători apreciați la 
vremea lor — Leretcr și Len- 
ghel : (U.M.T.), Avasilichioae
(C.I.L.).

Pe parcursul meciului au ie
șit în evidență mai multi ju
cători. La localnici, în afara 
Iui Pîrvu, fost la U.T.A., Ar- 
năut. Belanov, Giuchici și a 
portarului Caraivan, toți veniți 
de la „Poli". au apărut în 
prim-plan un fundaș stînga do
tat (Papp), un mijlocaș de 
construcție cu disponibilități 
(Guțuly) și un altul cu spirit 
ofensiv (Mușat), care a mar
cat un gol printr-un șut de la 
circa 25 de metri, cum rar se 
poate vedea pe stadioane. în 
cealaltă echipă, cu o medie de 
vîrstă sub 25 de ani (dacă îi 
excludem pe ex-bucureștenii 
Mușat și Bujor), au lăsat o 
impresie excelentă mijlocașii 
Ivașcu și Szekely, dar mai ales 
vîrful de atac Iuga.

La reușita spectacolului, con
tribuția brigăzii bucureștene 
de arbitri (N. Petriceanu, A. 
Ianoș, R. Platos) a fost de ne
contestat (S.T.).

PRIMUL GOL ÎN CAMPIO
NAT DUP A 280 DE MINUTE 1 
Partida Ceahlăul P. Neamț — 
Metalul Plopeni, încheiată cu 
victoria gazdelor (1—0), a fost 
așteptată cu mult interes, dar 
si... neîncredere de către spec
tatorii din orașul de sub Coz- 
la. Motivul ? Ceahlăul reali
zase în trei meciuri doar un 
punct și nu înscrisese nici un 
gol în 270 de minute de joc, 
avînd evoluții cu multe ca
rențe. Dar revenirea antreno
rului AL Constantinescu la cîr
ma echipei a dus la un reviri
ment mult așteptat atît în jo
cul de ansamblu al echipei, cit 
și în eficacitatea ei.

Meciul a fost frumos. viu 
disputat, cu multe faze palpi
tante. cele două echipe adu- 
cîndu-și în egală măsură con
tribuția la realizarea unui joc 
de bun nivel tehnic și specta
cular. La realizarea acestui 
frumos spectacol fotbalistic a 
contribuit și bunul arbitraj 
prestat de brigada bucureștea
nă (D. Isăcescu — la centru, 
Gh. Manta și Al. Voinea la li
nie), care a lăsat jocul liber, 
cursiv, nefragmentîndu-1 și a- 
plicînd corect legea avantaju
lui. Victoria Ceahlăului, obți
nută la limită, dar absolut me
ritată. a fost concretizată de 
Butunoiu (min. 10), printr-un 
șut sec „la firul ierbii" din

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Pentru partidele din 
manșa a doua a competițiilor 
europene, care se vor desfă
șura la 29 septembrie, au fost 
delegate următoarele brigăzi 
de arbitri români : N. Pclri- 
ccanu — ajutat de R. Stîncan 
și N. Cursaru la meciul Gala- 
tasaray — A.I.K. Stockholm ; 
C. Ghiță — M. Buzea și M. 
Moraru la meciul Slask Wro
claw — Floriana F.C. ; N. Rai- 
nea — C. I’elrca și Gh. Rete
zau la meciul Steaua Roșie 
Belgrad — Lokomotiv Plovdiv. 
Primele două partide sînt pro
gramate în cadrul „Cupei cu
pelor". cea de-a treia în ca
drul „Cupei U.E.F.A.".

• ZILELE ACESTEA. un 
grup de 30 de antrenori din 
Japonia. însoțiți de reprezen
tanți ai federației de fotbal 
nipone, au fost oaspeții forului 
nostru de specialitate. Printre 
alte activități. ei au avut o 
întîlnire cu vicepreședintele 
F.R.F.. Ștefan Covaci, și au 
urmărit, ieri, partidele din 
Capitală. din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.", Dinamo — A.C. Mi
lan și Sportul studențesc — 
Olympiakos Pireu. Din partea 

afara careului, gol înscris du
pă 280 de minute de joc în ac
tualul campionat, dar dătător 
de multe speranțe pentru 
Ceahlăul. (AUREL PĂPĂDIE).

GALERIA DIN GIURGIU — 
RESTANȚIERA. Cu mai bine 
de două ore înainte de începe
rea jocului F.C.M. Giurgiu — 
Steagul roșu Brașov. cîteva 
zeci de suporteri brașoveni 
șl-au ocupat locurile în tribu
nele stadionului din Giurgiu 
pentru a-și încuraja echipa. O- 
dată cu începerea partidei, dis
puta celor două galerii a deve
nit și mai pasionantă prin 
felul în care fiecare a înțeles, 
în sensul bun al cuvîntului, 
să-și susțină favoriții. Toate 
acestea pînă în minutul 58. Ce 
s-a întîmplat în acel minut ? 
La o fază mai disputată la 
centrul terenului, brașoveanul 
Niță a intervenit mai decis la 
minge decît adversarul său, 
Reti. accidentîndu-1 pe acesta. 
In acel moment, atît printre 
spectatori, cît și în teren s-a 
creat o stare de nervozitate. 
In tribune. cîțiva suporteri 
brașoveni au fost loviți (cu ce, 
oare, erau ei vinovați ?). li s-a 
interzis să-și mai susțină echi
pa. Și tot spectatorii din 
Giurgiu și-au îndreptat apoi 
„atenția" asupra băncii de re
zerve a echipei brașovene, a- 
ducîndu-Ie celor de acolo in
jurii. huiduindu-i. obligîndu-i 
în cele din urmă pe aceștia 
să-și părăsească locul. Arbitrul 
ieșean T. Balanovici. care a 
condus bine, a avertizat pe ju
cătorul brașovean împricinat, 
însă gazdele au părut nemul
țumite. cerînd eliminarea lui. 
Ceea ce nu era cazul, deoarece 
faultul nu a fost intenționat. 
(VASILE IORDACHE).

JOCUL LA OFSAID. ARMA 
CU DOUA TĂIȘURI ! După 
victoria surprinzătoare obținu
tă cu o etapă înainte în orașul 
de pe Someș. în fata „șepci
lor roșii", proaspăta promovată 
în eșalonul secund. Armătura 
Zalău, pornea, evident. favo
rită în partida de duminică, 
disputată pe teren propriu. în 
compania feroviarilor de pe 
Bega. Dar în teren lucrurile 
s-au desfășurat altfel. C.F.R. 
Timișoara jucînd bine și spul- 
berînd visul frumos al gazde
lor. Primul gol al meciului. în
scris de oaspeți, a demonstrat 
încă o dată că jocul la ofsaid 
este o armă cu două tăișuri. 
Dar să vedem cum s-au des
fășurat lucrurile în acel minut 
9 : în plină dominare a gazde
lor. o minge respinsă in extre
mis de apărarea timișoreană 
a ajuns la jucătorul Chimiuc. 
la mijlocul terenului. acesta 
a șutat lung peste apărarea 
avansată a fotbaliștilor din Za
lău. care, crezînd că Periat va 
rămîne în ofsaid, au făcut pa
sul înainte. Manevră eșuată, 
căci poziția de ofsaid nu s-a 
realizat. Vîrful timișorean a 
țîșnit printre apărătorii... păcă
liți de propria lor manevră si 
a înscris. Egalarea a survenit 
în min. 63, cînd Crîngașu a 
încercat un procedeu tehnic 
prea pretențios. însă a făcut 
henț în careu, lovitura de pe
deapsă fiind transformată de 
Mathe. (FLORIN SANDU).

Colegiului central al antrenori
lor, prof. N. Petrescu a pre
zentat oaspeților japonezi o 
serie de date referitoare la 
realizările fotbalului nostru, 
precum și în legătură cu mo
dul de pregătire a echipelor 
noastre de performantă.

• DIERNA ORȘOVA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 1—2 
(1—1). Această partidă amica
lă s-a jucat marți și a fost 
de bună factură. Ștefănescu a 
deschis scorul în min. 28, dar 
gazdele au egalat în ultimul 
minut al primei reprize prin 
Stanciu. Golul victoriei divi
zionarei A a fost marcat de 
Irimescu în min. 72. (I. IA- 
COB — coresn.)

• BILETELE DE INTRARE 
pentru cuplajul interbucureș- 
tean. programat duminică. de 
la ora 15,45. pe stadionul „23 
August" (Steaua — Progresul 
și Dinamo — Rapid) s-au pus 
în vînzare Ia casele stadioane
lor „23 August". Republicii, 
Dinamo. Steaua și Giulești. la 
agențiile C.C.A. și Loto-Prono- 
sport (din pasajul de Ja Uni
versitate și din str. Halelor) și 
la sediul C.N.E.F.S.



După Campionatele balcanice de călărie

SUCCESE CARE OBLIGA
SPORTUL

LA 0 ACTIVITATE MAI SUSȚINUTA EXPOZIȚIA „TEHNICA ACTUALITATEA
Trei titluri de campioni (ob

stacole — individual și echipe 
seniori ; dresaj — individual) 
și două locuri secunde (obsta
cole — echipe juniori ; dre
saj — echipe) dintr-un total de 
șase probe, iată bilanțul re
prezentanților noștri la Cam
pionatele balcanice de călărie, 
care au avut loc în localitatea 
bulgară Șumen. Ce reprezintă 
aceste succese pentru călăria 
noastră ?

în primul rînd reliefarea 
faptului că dispune de sufi
ciente resurse pentru o afir
mare și 
vadă în 
prezența 
naționale 
la care 
aflat totdeauna printre frun
tași. în al doilea rînd între
cerile de la Șumen au indicat 
o serie de căi capabile să ri
dice pe o treaptă superioară 
evoluția de ansamblu, astfel ca 
și călăria să se poată număra 
printre disciplinele prezente la 
J.O. de la Moscova, dorința 
tuturor celor care lucrează în 
acest domeniu, pe deplin reali
zabilă.

Pentru aceasta se cere însă, 
înainte de toate, întărirea ba
zei materiale, direcție în care, 

ra
se 
să 

or-

mai puternică, o do- 
plus constituind-o și 
la concursurile inter- 
dinaintea Balcaniadei 

călăreții români s-au

serioase 
Totodată 
exigența 
privește

deocamdată există 
mineri în urmă, 
simte nevoia ca 
crească în ceea ce 
ganizarea concursurilor interne. 
Ne referim mai ales la alcă
tuirea unor parcursuri de ob
stacole cu un grad mai înalt 
de dificultate, cît mai aproape

de nivelul celor de la marile 
competiții internaționale. în 
strînsă legătură cu cele afir
mate mai înainte este și pro
blema calendarului competițio- 
nal. Numai prin participarea 
la întrecerile de la Sofia, Novi 
Sad, Olsztyn sau Kiskunhalas, 
la care se adaugă ca punct 
principal Balcaniada, nu se pot 
obține rezultatele așteptate, 
gradul lor de dificultate fiind 
destul de scăzut. Este cu atît 
mai necesară participarea la 
concursuri grele, cu cît dispu
nem de o serie de călăreți (Al. 
Bozan, O. Recer, C. Vlad, D. 
Velea) care pot da un randa
ment superior și avem un lot 
de cai tineri cu reale calități.

Campionatele balcanice au 
scos în evidență și faptul că 
la nivelul juniorilor rezultatele 
nu sînt încă pe măsura posibi
lităților, tinerii noștri reprezen
tanți nereușind să evolueze pe 
măsura calităților lor și dato
rită faptului că, cu acest prilej 
au participat la prima lor între
cere de anvergură. Pentru evi
tarea pe viitor a acestei situa
ții, care cu puține excepții se 
perpetuează de ani de zile, 
sugerăm forului r 
tate să trimită la 
internaționale de o 
die echipe formate 
tineri, ceilalți, așa 
neam, urmînd să 
alte întreceri, obținîndu-se în 
acest fel, atît rodarea juniori
lor, cît și o creștere valorică a 
seniorilor.

IN SLUJBA
La Moscova s-a deschis ex

poziția „Tehnica în slujba 
Olimpiadei", în cadrul căreia 
312 firme și întreprinderi din 
22 de țări propun atenției gaz
delor Olimpiadei de la Moscova 
mii de modele ale producției 
lor — de la echipament hote
lier și inventar sportiv pînă la 
aparatura electronică cea mai 
complexă.

„Țara noastră, — a declarat 
V. Koval, locțiitor al președin
telui Comitetului de organizare 
a Olimpiadei de la Moscova 
din anul 1980 — dispune de 
utilaj tehnic șl sportiv de pri
mă categorie, care se exportă. 
Olimpiada constituie însă un 
bun prilej pentru lărgirea și

A ÎNCEPUT turneul 
DE HANDBAL MASCULIN 

DE LA TRNAVA

MECIURI FRUMOASE
IN „NAȚIONALELE"

DE TENIS
Azi. sferturile de finală
Două zile de întreceri în 

ritm susținut au apropiat sen
sibil de deznodămînt lupta în 
cele două probe majore 
campionatelor naționale 
tenis, simplu masculin și femi
nin. Pînă în turul al treilea, 
nici o surpriză de proporții. 
Poate doar eliminarea stelistu- 
lui M. Tăbăraș în fața „vete
ranului" Gh. Boaghe : 2—6, 3—6,
5— 7. Sau înfrîngerea suferită 
de C. Popovici (1—6, 2—6, 6—3,
7— 5, 2—6) în partida-maraton 
cu brașoveanul I. Kerekes, pus 
pe fapte mari. Peste 3 ore de 
joc a durat o altă partidă dem
nă de remarcat, în care un re
prezentant al generației tinere, 
Andrei Dîrzu, a dat o replică 
susținută primului, favorit al 
probei, Dumitru Hărădău (4—6,
8— 10, 4—6). Și alte meciuri 
s-au situat la un bun nivel 
calitativ, în ciuda stării proaste 
în care se prezintă terenurile.

La simplu femei, deținătoa
rea titlului, dinamovista Virgi
nia Ruzici, pe care ultimul 
Forest Hills a situat-o în rîn- 
dul primelor 8 jucătoare din 
lume, n-a lăsat nici o șansă 
primelor ei adversare. Colega 
ei de club, Florența Mihai, jus
tifică și ea, pînă acum, alegerea 
ca favorită nr. 2. Este de pre
văzut o finală între aceste două 
jucătoare.

Din turul I, la simplu bărbați 
am mal consemnat : Dumitrescu — 
R. Giurgiu 6—4, 8—10, 6—4, 6—4 ; 
Kerekes — Nemeth 6—3, 6—2, 6—3; 
Geantă — Ovits 6—2, 6—0, 7—5 ; 
Mancas — Comănescu 6—1, 6—1,
6— 3 ; Vîlcioiu — Mlrea 6—2,
6—0, 6—2 ; Frunză — Stănescu 
6—4, 6—3, 6—2 ; Țiței — Bucur
6—1, 6—3, 6—1 ; Boaghe — Pană 
6—0, 6—3, 6—2 ; Vlziru — 
Giurgiu 6—4, 6—3, 6—8, (
Rusu — Miclea 6—4, 6—0, < 
lovănescu — Bădin 6—2, 6—2, 
6—3 ; Bîrcu — A. Mîrza 6—2, 
6—1. T rul II : M. Mîrza 
Geantă 6—1, 6—2, 5—7, 6—3 ; 
rekes — Dumitrescu 8—6, 
6—0 ; Popovici — Mancaș 
6—2, 6—1 ; Mureșan — Toma 
6—1, 6—3 ; Nemeș — Dragomir
6—3, 6—0. 6—1 : Vîlcioiu — Frun
ză 6—4, 6—1, 6—0 ; V. Marcu — 
Zaharia 6—1, 6—3, 6—2 ; Boldor — 
Țiței 2—6, 6—1, 6—0, 4—6, 6—4 ; 
Boaghe — Orășanu 6—8. 6—0, 6—3.
6— 2 ; Tăbăraș — Viziru 3—6, 6—3,
7— 9, 6—2, 6—3 ; Rusu — lovănes
cu 6—3, 6—1, 6—1 ; Almăjan — 
Bîrcu 6—3. 6—1, 7—9. 6—0 : Suto — 
Sejărceanu 6—1, 6—2, 6—2. Turul 
III (optimi de finală) : Hărădău — 
Mîrza 6—0. 6—1, 6—3 ; Mureșan — 
Nemes 5—7. 6—4, 6—3. 6—0: V.
Marcu — Vîlcioiu 6—0, 6—3, 6—3 ; 
Tr. Marcu — Boldor 6—4, 6—3, 
6—1 ; Rusu — Almăjan 8—6, 2—6, 
6—2, 6—4, Suto — Dărăban 5—7, 
6—1, 6—3, 2—6. 8—6.

ale 
de

Ke-
6-1,
6—2,
6—1.

OLIMPIADEI"

cola- 
între-

olim-

aprofundarea colaborării eco
nomice internaționale. Expozi
ția „Tehnica în slujba Olimpia
dei" oferă posibilitatea firmelor 
străine să-și prezinte realiză
rile în diferite domenii, iar re
prezentanților Comitetului de 
organizare a Olimpiadei de a 
selecta cele mai bune modele 
și de a stabili forme de 
borare cu aceste firme și 
prinderi".

Construirea de noi baze
pice sportive și modernizarea 
celor existente, a precizat V. 
Koval, va costa aproximativ 
200—250 milioane ruble și aces
tea vor fi terminate în vara a- 
nului 1979 — perioada desfășu
rării Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., cînd va avea loc 
verificarea lor și a altor ser
vicii olimpice. La aceste com
petiții se preconizează partici
parea a 6—7000 de sportivi so
vietici și a circa 2 000 de spor
tivi din străinătate.

LA HOCHEI
TORONTO (Ager pres). — m 

prima manșă a finalei com
petiției de hochei pe gheață 
„Cupa Canadei" selecționata 
Canadei a întrecut cu 6—0 
(4—0, O—O, 2—0) formația Cer 
hoslovaciei !

..Cupa ziarului
Sovietskl Sport"

(Agerpres).MOSCOVA ... .
La Leningrad în cadrul „Cupei 
ziarului Sovietski Sport", s-au 
întîlnit formația Ț.S.K.A. Mos
cova și echipa suedeză Modo 
A.I.K. din Stockholm. Hocheiș- 
tii sovietici au obținut victoria 
cu 4—2 (1—2, 3—0, 0—0)

Echipa Dinamo Riga a în
trecut cu 6—1 (2—0, 3-—1, 1—0) 
formația cehoslovacă Skoda 
Plsen.

de speciali- 
concursurile 
valoare me- 
din călăreți 
cum propu- 
participe la

Emanuel FANTĂNEANU

La Trnava (Cehoslovacia) a 
început turneul internațional de 
handbal masculin, la care par
ticipă primele reprezentative 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei. Po
loniei, R.D. 
și Ungariei.

în prima 
a dispus de 
(13—10), iar 
trecut R.D. 
(10—8).

Germane, Bulgariei

zi, echipa U.R.S.S. 
Bulgaria cu 24—18 
Cehoslovacia a în- 
Germană cu 20—14

La simplu femei (calificări) : 
M. Romanov — Mureșan 4—6, 
6—4, 6—2 ; Proca — Grozea 2—6, 
6—4, 6—4 ; Gheorghe — Totoran 
6—0, 6—3. Turul I : Ruzici — ~ 
Popescu 6—0, 6—0 ; Davidescu 
Szabo 6—4, 7—5, E. Popescu
Karaiosifoglu 1—6, 6—3, 6—1 ; 
Romanov — Butoi 6—1, 6—3 ; 
Nunweiller — Ionescu 6—2, 6—4 ; 
Orășanu — Dumitriu 6—2, 6—2 ;
Trifu — Pălle 6—2, 6—0 ; M. Ro
manov — Stan 6—0, 6—1 ; Dinu — 
Proca 6—3, 6—0 ; Gohn — Szoke 
6—1, 6—1 ; Gheorghe — Chiriac

c.

L. 
S.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Brașoveanul Traian Mar- 
cu, unul din favoriții in- 

trecerilor 
Foto : Dragoș NEAQU

ATLETISM • în ziua a doua a 
concursului de la Siena (Italia), 
americanul Jim Bolding a cîștigat 
proba de 400 m garduri în 50,03. 
Recordmanul tanzanian Filbert 
Bayi a terminat învingător în 
cursa de 5 000 m, cu timpul de 
14,00,04, iar Mac Wilkins (S.U.A.) 
și-a adjudecat victoria în proba 
de aruncare a discului, cu re
zultatul de 64,90 m. In proba fe
minină de săritură în lungime, 
pe primul loc s-a situat atleta 
maghiară Ildiko Erdely, cu per
formanța de 6,54 m.

BASCHET • în finala turneu
lui masculin de la Antibes (Fran
ța) : Olympique — Akademik So
fia 119—87 (59—43).

CICLISM • Pe velodromul 
„Fausto Coppi* din Roma, dane
zul Ole Ritter a stabilit un nou 
record mondial în cursa cu an
trenament mecanic, acoperind în 
60 min. distanța de 77,680 km 
(v.r. 77,544 km). Totodată, Ritter 
a corectat și recordul mondial la 
100 km, cu timpul de lh 16:56,07 
• Cursa tradițională de la Cha- 
teauroux a fost cîștigată de fran
cezul J. P. Danguillaume (90 km 
în 2h 35’), urmat de belgienii E. 
Merckx și L. Van Impe • Etapa 
a 6-a a Turului Cataloniei (Playa 
do Oro-Celoni, “ ' 
nit spaniolului 
4h 31:01.

FOTBAL. a 
amical echipa 
a învins cu 3—1 (1—0) 
New York Cosmos. 
Pele, care joacă la New 
Cosmos, a făcut o partidă slabă, 
în schimb unul din golurile gaz
delor l-a înscris un jucător fran
cez numit M’Pele.

HANDBAL • în turneul mas
culin de la Wroclaw : selecțio
nata orașului Minsk — Slansk 
29—25 (13—11). • în meci revanșă 
la Stockholm : Suedia — Elveția 
22—16 (8—5). în primul joc, dis
putat cu o zi în urmă, la Lund, 
echipa Suediei cîștigase cu 19—16.

PARAȘUTISM o în apropiere 
de Roma au început întrecerile 
celui de al 13-lea campionat mon
dial. în probele feminine, în

149 km) 
Enrique

a reve- 
Cima în

La Paris, 
Paris St.

în meci 
Germain 

, formația 
Brazilianul 

York

frunte se află sportivele sovietice 
Zahorețkaia si Kurltkina, iar în 
cele masculine — Hatch (S.U.A.) 
șl Lapackl (Polonia).

ȘAH • In turneul de Soci, după 
10 runde conduce marele maestru 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.) cu 61/, 
p și o partidă întreruptă. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
care în runda 10 a remizat cu 
Zalțev, are p (1).

TENIS. • La Guadalajara a în
ceput un turneu la care participă 
Bjorn Borg, Rod Laver, Guiller
mo Vilas si Hie Năstase. In pri
ma partidă, Borg l-a învins cu
6— 2, 6—4, 5—7, 6—1, pe Laver,
înaintea acestui turneu, Borg si 
Năstase au susținut o partidă 
demonstrativă la Milwaukee, vic
toria revenind jucătorului suedez 
cu 6—3, 6—3. • în primul tur
la San Juan (Porto 
Peccl — Lara 7—6, 7—5 ; 
Cornejo 4—6, 7—6, 6—2 ; 
viei — Velasco 6—1, 6—3 
Santana 4—6, 6—4, 6—2. _ 
de simplu a campionatelor inter
naționale ale Poloniei, la Katto- 
wice, a revenit jucătorului ceho
slovac Pavel Sevclk, învingător 
în finală prin neprezentarea com
patriotului său P. Slozll, acciden
tat. în finala de dublu : Emmrich, 
Arnold — Nowicki, Dziemalski
7— 6, 4—6, 6—3, 2—6, 6—3. La fe
mei : Barbara Kral — Barbara 
Wlokowicz 6—2, 6—4. • Iată pri
mele rezultate ale turneului de la 
Hamilton (Bermude) : Krulewitz 
— Mltton 6—3, 6—1 ; Taroczl — 
Johansson 6—2, 6—1 ; Marks — 
Martinez 6—4, 6—3.

TIR • Cu prilejul unui concurs 
de tir desfășurat la Budapesta, tră
gătorul maghiar Jozsef Igaly a ob
ținut o performanță excepțională 
la talere aruncate din turn (skeet). 
El a totalizat punctajul maxim t 
200 de talere, din tot atîtea posibi
le, performanță identică cu recor
dul lumii.

VOLEI « In competiția masculi
nă de la Turku (Finlanda), selec
ționata țării gazdă a învins cu 3—1 
(10, —4. 5, 9) echipa Franței. In
tr-un alt joc. a dispus cu 3—1 (—12 
12, 2, 9) de Italia.

Rlco) : 
Molina — 
Franulo- 
; Hose — 
• Proba

PRIMELE REZULTATE ÎN CUPELE EUROPENE 'x

nume- 
plecat 
de la 

o par- 
a sistat

Spectatorii, mai puțin 
roși în primele zile, au 
cu sentimente împărțite 
arena Progresul. Pe de 
te, satisfacția de a fi
la multe jocuri frumoase. Pe de 
alta, insatisfacția de a nu be
neficia de condiții normale de 
vizionare a spectacolului spor
tiv. Tot stînd pe la garduri, în 
picioare, sau așezați direct pe 
iarba din jurul terenurilor, nu 
se poate urmări — timp de 
ore întregi — un meci, oricîf 
de interesant ar fi el I In timp 
ce doua terenuri cu frumoase 
tribune („centralul* mare și 
cel mic) stau nefolosite „din 
motive tehnice*. Sînt condiții 
care nu 
actualei 
lui.

onorează pe gazdele 
ediții a campionatu-

7—5, 3—6,, 6—2 î Becherescu — 
Benedek 6—0, 6—1 ; Mihai — Co- 
tuna 6—1, 6—1. Optimi : Ruzici — 
Davidescu 6—1, 6—1 ; S. Nunweil- 
ler — Orășanu 6—4, 6—2 ; Balaj — 
M. Romanov 6—2, 6—4 ; Gohn — 
Dinu 6—1, 6—1 ; M. Nunweiller — 
Gheorghe 6—3, 6—3 ; Mihai — Be
cherescu 6—0, 6—1, E. Popescu — 
L. Romanov 6—2, 6—2. în sferturi : 
Florența Mihai — Mariana Nun
weiller 6—2, 6—3 ; Elena Trifu — 
Simona Nunweiller 6—3, 6—2.

în programul zilei de azi 
partide în probele de dublu 
(ora 8) și „sferturile" la sim
plu masculin (ora 13,30).

Radu VOIA

LA FOTBAL
Ziua de ieri a fost deosebit de bogată pentru iu

bitorii fotbalului de pe continent. Nu mai puțin de 
128 de echipe din 32 de țări europene au luat star
tul în competițiile rezervate echipelor de club !

Iată rezultatele din prima manșă a turului 1, 
care ne-au sosit pînă la închiderea ediției, urmînd 
ca mîine să publicăm celelalte jocuri disputate a- 
seară tîrziu.

Reamintim că partidele retur sînt programate la 
29 septembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F.C. Liverpool 
Ferencvăros Bud. 
T-S.K.A. sofia 
F.C. Dundalk (Irl) 
Austria Viena
Stahl Mielec 
Dynamo Dresda 
Dinamo Kiev 
Glasgow Rangers 
B.K. Copenhaga 
F.C. Bruges 
Om onia Nicosia 
Torino
A. Reykjavik 
Viking Stavanger 
Sliema (Malta)

— Crusaders Belfast
— Jeunesse (Lux.)
— St. Etienne
— P.S.V. Eindhoven
— B. Monchenglad.
— Real Madrid
— Benfica Lisabona
— Partizan Belgrad
— F.C. ZUrich
— Bayem Munchen
— Steaua București
— P.A.O.K. Salonic
— Malmo
— Trabzonspor
— Banik Ostrava
— Palloseura (Finl.)

CUPA CUPELOR
— Keflavik (Isl.)
— Roda (Olanda)

Hamburger s.V.
S.C. Anderlecht
M.T.K. Budapesta — Sparta Praga 
Rapid Viena — Alicii^Atletico Madrid

Lokom. Leipzig — Midlothian (Sc.) 2—0 (2—0)
Cardiff City — Dinamo Tbilisi 1—0 (0—0)
Southampton — Ol. Marsilia 4—0 (3—0)
A.I.K. Stockholm — Galatasaray 1—2 (1—1)
Lierse (Belg.) — Hajduk Split 1—0 (1—0)
C.S.U. Galați — Boavista Porto 2—3 (0—2)
Carrick Rangers — Aris Bonnevoie 3—1 (0—0)
Bodoe Glimt (Nv.) — Napoli 0—2 (0—1)
Iraklis Salonic — Apoel Nicosia 0—0

CUPA U.E.F.A,

2—0
5—1
0—0
1—1
1—0
1—2
2—0
3—0
1—1
0—5
2—1
0—2
2—1
1— 3
2— 1
2—1

(1-0)
(3—1)

(1—0) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-1) 
(0-4) 
(0-0) 
(0-1) 
d-o) 
(0-1) 
(2-0) 
(0-0)

3—0
2—1
3—1
1—2

(2-0)
(0-1)
(1-1) 
(1-1)

Șahtior Donețk 
Naestved (Dan.) 
Kuopio (Fini.) 
Feyenoord Rot. 
Glentoran Belfast 
Fram Reykjavik 
Queens Park R. 
Derby County 
Wacker Inns.
E. Braunschweig 
Ajax Amsterdam
F. C. Hibernian 
Differdange (Lx.) 
Manchester City 
F.C. Porto 
Espanol Barcel. 
Grasshoppers Z. 
Ujpesti Dozsa 
Dinamo București 
Paralimni (Cipru) — 
Slavia Praga 
F.C. Magdeburg
A.E.K. Atena 
Fenerbahce 1st. 
A.S.A. Tg. Mureș 
Internazionale 
Austria Salzburg 
Sportul stud.

— Dynamo Berlin
— Molenbeek (Belg)
— Osters (Sued.)
— Djurgarden Stoc.
— F.C. Basel
— Slovan Bratislava
— Brann Bergen
— Finn Harps (Irl.)
— I.K. Kristiansand
— Holbaek (Dan.)
— Manchester Unit.
— Sochaux
— Lokeren (Belg.)
— Juventus Torino
— F.C. schalke 04
— OGC Nisa
— Hibernians (Mt.)
— Atletico Bilbao
— A.C. Milan

F.C. Kaiserslaut.
— Akademik Sofia
— Cesena
— Dinamo Moscova
— Vidâoton (Ung.)
— Dinamo Zagreb
— Honved Bud.
— Adanaspor
— Olympiakos Pireu

3—0 (1—0)
0—3 (0-1)
3—2 (0—1)
3—0 (1-0)
3—2 (2—1)
0—3 (0-2)
4—0 (2—0)

12—0 (9-0)
2—1 (1-0)
7—0 (2-0)
1—0
1—0 (1-0)
0—3 (0—2)
1—0 (1-0)
2—2 (0—2)
3—1 (1-1)
7—0 (4-0)
1—0 (0-0)
0—0
1—3 (0—1)
2—0 (0—0)
3—0 (2—0)
2—0 (1—0)
2—1 (1—0)
0—1 (0—0)
0—1 (0—1)
5—0 (2—0)
3—0 (1-0)
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