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r Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România a 
participat, în cursul dimineții 
de joi, 16 septembrie, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Oprea, loan Ursu la 
inaugurarea primului foraj 
marin de pe platoul continen
tal al Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat cu acest prilej, la 
fața locului, unul dintre marile 
obiective ale cincinalului revo
luției tchnico-științifice, modul 
în care se înfăptuiesc prevede
rile celui de-al XI-lea Congres 
al partidului intr-un domeniu 
dintre cele mai importante 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea inlregii noastre economii 
socialiste.

Pe aeroportul Mihail Kogăl- 
niceanu de lingă Constanța, de 
unde a plecat cu elicopterul la 
platforma de foraj marin 
Gloria, un mare număr de lo
calnici au salutat cu toată căl
dura inimii pe secretarul gene
ral al partidului, iar pe plat
forma marină întregul colectiv 
a făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire plină de 
entuziasm.

La invitația gazdelor, se
cretarul general al partidului 
taie panglica inaugurală a in
stalației de foraj. Apoi, to
varășul Nicolae Ceaușescu ma
nevrează dispozitivul de porni
re a sondei. Puternicul ax de 
oțel se pune în mișcare, antre- 
nind masa rotativă a instala
ției.

Este un moment trăit cu in
tensă emoție de toți cei pre- 
zenți. Geologi, sondori, meca
nici, electricieni, geofizicieni, 
chimiști, marinari, toți cei care 
formează acest mic, dar destoi
nic colectiv de muncă, subli
niază cu ropote de aplauze, cu 
puternice urale bucuria de a-1 
avea in aceste clipe în mijlo
cul lor pe secretarul general 
a! partidului, exprimîndu-și 
mîndria de a fi părtași la o 
realizare tehnică românească 
de asemenea anvergură,

★

' în aceeași zi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o 
vizită de lucru în județul Ia
lomița, la Călărași.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu. Gheor
ghe Oprea, loan Ursu.

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
ialomițeni a prilejuit o analiză 
aprofundată. în centrul căreia 
a stat — în mod firesc — dez

voltarea în actualul cincinal a 
județului, care, asemenea tu
turor județelor patriei, va 
cunoaște un puternic progres 
economic și social. în timpul 
vizitei a avut Ioc inaugurarea 
oficială a lucrărilor de con
strucție a Combinatului side
rurgic din Călărași, examinîn- 
du-se. totodată, aspecte impor
tante ale realizării acestui o- 
biecliv economic de interes 
național, care va face din Bă
răgan. cunoscută vatră de 
piine, și o importantă vatră 
a oțelului românesc.

Vizita in județul Ialomița se 
încheie cu o mare adunare 
populară, la care participă cir
ca 30 000 de oameni — munci
tori și țărani, intelectuali, mi
litari și elevi.

Stadionul orașului, unde se 
desfășoară adunarea, este împo
dobit sărbătorește. Pretutindeni, 
flutură steaguri roșii și trico
lore.

într-o ambianță de puternic 
entuziasm, de legitimă mîndrie 
și satisfacție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, inminează pri
mului secretar al Comitetului 
județean de partid înaltele dis
tincții conferite județului — 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de aur
„Secera și Ciocanul" pentru
contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare a agricul
turii socialiste.

în aclamațiile și ovațiile pu
ternice ale miilor de partici- 
panți, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu deosebit interes și sa
tisfacție și subliniată în nu
meroase rîndurî de vii aplauze.

Adunarea populară ia sfîrșit 
într-o atmosferă vibrantă. 
Răsună din nou aclamații în
suflețite pentru partid și secre
tarul său general, pentru 
România Socialistă, pentru mi
nunatul nostru popor. ~ Se 
scandează eu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și Poporul".

Sînt momente emoționante 
care exprimă cu forța celei 
mai vii realități comunitatea de 
gînduri și năzuințe dintre 
partid și popor, coeziunea in
destructibilă a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră 
în jurul partidului și al secre
tarului său general, hotărîrea 
tuturor cetățenilor țării de a 
munci cu dăruire și pasiune 
pentru realizarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea, pentru 
înfăptuirea programului de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.
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I GIMNASTICA ÎSI PROPUNE CONSOLIDAREA
I Șl DEPĂȘIREA SUCCESELOR DE LA MONTREAL’
I ♦ Un bilanț excelent care ar fi putut fi depășit
• Federația de gimnastică a adoptat un amplu program 

de măsuri pentru pregătirea unei activități și mai 
fructuoase in acest sport

în cadrul unei ședințe de 
lucru, Biroul Federației româ
ne de gimnastică a analizat 
modul în care s-a desfășurat 
activitatea de pregătire în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal și evoluția sportivilor 
români la J.O., rezultatele în
registrate în competiția olim
pică.

La ședință au fost prezenți 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S., Lia 
Manoliu, vicepreședinte al Co
mitetului Olimpic Român, mem
brii biroului F.R.G., antrenori 
ai lotului olimpic, invitați.

Din raportul prezentat de 
secretarul federației, Nicolae 
Vieru a reieșit seriozitatea cu

După prima manșă a cupelor europene la fotbal

ECHIPELE ROMÂNEȘTI N-AU REUȘIT 
SĂ-ȘI VALORIFICE POTENȚIALUL REAL

Marinescu va reuși să șuteze la poartă, sub privirile adversarului 
său (C.S.U. Galați — Boavista Porto) Foto : C. SATMARE

Startul „pe cinci fronturi" al 
echipelor noastre de club în pri
ma manșă a celui dintîi tur din 

care au muncit sportivii, antre
norii și ceilalți specialiști din 
gimnastică, rivna pe care au a- 
rătal-o pentru a reprezenta cu 
demnitate culorile patriei socia
liste, fapt 
de an, in 
rezultatele 
mai bune, 
pene din 
campionatele mondiale din 1974, 
au constituit etape și obiective 
intermediare importante în pre
gătirea pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal. Rezultatele 
obținute in aceste competiții de 
amploare au prilejuit salturi 
valorice importante în ierarhia 
mondială și au contribuit la 
creșterea prestigiului, pe plan 
internațional, al gimnasticii, al

care a făcut ca, an 
acest ciclu olimpic, 
muncii lor să fie tot 
Campionatele euro-

1973 și 1975, ca și

cupele europene s-a soldat cu 
bilanțul cunoscut :

5113 6—6 3
Această linie de clasament — 

sportului românesc și au creat 
premisele favorabile pentru în
deplinirea cu succes a obiecti
velor și angajamentelor pro
puse pentru J.O. de la Montreal.

Cele trei medalii de aur, două 
de argint și două de bronz 
cucerite de gimnastele noastre 
în sala „Forum" reprezintă un 
mare succes nu numai al aces
tei ramuri sportive, ci al între
gii delegații olimpice a țării 
noastre. Din multitudinea fac
torilor care au contribuit la a- 
cest succes excepțional, rapor
tul și luările de cuvînt au sub
liniat că la talentul Nadiei 
Comăneci, al Teodorei Ungu- 
reanu, al celorlalte fete, s-a a- 
dăugat o muncă intensă, per
severentă, la cei mai inalți pa
rametri de volum și intensitate, 
in condițiile unui stil nou de 
muncă, realizat de oameni noi, 
care s-au arătat adversari neîm- 
păcați ai conservatorismului, ai

Romeo VI LAR A

(Continuare in pag. 2-3) 

din care rezultă că echipele 
românești n-au reușit să-și va
lorifice potențialul real — nu 
poate omite faptul că patru 
dintre ele au jucat pe teren 
propriu, ceea ce face ca bilan
țul primei manșe să diminueze 
șansele in jocurile retur. Am 
putea spune, simplificînd, că 
rezultatele obținute de Sportul 
studențesc și C.S.U. Galați sînt 
cele așteptate. Dinamo Bucu
rești ne lasă regretul după o 
victorie, fie și la limită. La 
Bruges, Steaua a obținut un 
rezultat de perspectivă. în sfîr
șit, A.S.A. Tg. Mureș obține un 
rezultat net sub așteptările spe
cialiștilor. Nu ne rămîne decît 
să sperăm că echipele noastre 
își vor valorifica șansele reale 
de calificare (Sportul studen
țesc și Steaua), își vor declan
șa capacitatea reală (Dinamo) 
și vor ști să. lupte (cazul 
A.S.A. Tg. Mureș și C.S.U. Ga
lați) pentru un bilanț final cît 
mai onorabil.

în cele ce urmează, adăugăm 
relatărilor din cronicile apărute 
în numărul de ieri al ziarului, 
o serie de observații pe mar
ginea jocurilor primei manșe.

în etapa a 3-a a Diviziei A la handbal

„PROMOVATELE" AU FURNIZAT, DIN NOU, SURPRIZE

STEAUA DEȚINE ATU-URILE PENTRU RETUR

Miercuri și joi s-a desfășu
rat etapa a 3-a în Divizia A de 
handbal. Alături de multe re
zultate scontate s-au aflat și 
două surprize, realizate de noi 
promovate : „U“ Cluj-Napoca
a întrecut pe Voința Odorhei, 
la fete, iar Gloria Arad a cu
cerit o prețioasă victorie în 
fața lui ,,U“ Cluj-Napoca, la 
băieți.

FEMININ
I.E.F.S. — PROGRESUL 

11—10 (5—5). Studentele au ob
ținut o victorie chinuită, la 
limită, într-un meci în care, la 
un moment dat, înfrîngerea lor 
părea iminentă (min. 39 : 
6—9 !). Este adevărat că Pro
gresul a făcut ieri, Ia Stadio
nul tineretului, cel mai bun 
meci al său din actualul sezon, 
dar această scuză nu este sufi
cientă pentru jucătoarele lui 
Valeriu Gogiltan. I.E.F.S. este 
astăzi o echipă cu justificate 
pretenții la titlul național, o 
echipă cu multe valori autenti
ce și cu o excelentă pregătire. 
Cum este, în aceste condiții, 
posibil ca doar faptul că în

Maria Boși (I.E.F.S.) înscrie

ultimele sezoane n-au reușit 
să întreacă Progresul să le in- 
hibe pe jucătoare, să le dere
gleze jocul în așa fel incit, în 
unele momente, se părea că 
studentele s-au întîlnit pentru 
prima oară acolo, la Stadionul 

un nou gol de la semicerc
Foto : Dragoș NEAGU 

tineretului, în ziua meciului cu 
„bancarele" ? Cele cîteva scli
piri din final, jocul curajos al 
lui Boși și calmul lui Chelba,

(Continuare in pag. a 4-a)

BRUGES, 16 (prin telefon). 
Steaua a debutat promițător în 
Cupa campionilor europeni. în
frîngerea la limită (1—2) de pe 
Olimpia Stadion din Bruges îi 
lasă perspective de calificare 
prin : avantajul de gazdă în 
meciul retur, minimul său han
dicap dar, mai cu seamă, prin 
capacitatea de joc arătată

Azi, la Constanța

primele Întreceri din cadrul 
„CUPEI MĂRII NEGRE"

CONSTANȚA (prin telefon). 
— Ieri a avut loc în Sala 
spoiturilor din Constanța des
chiderea festivă a celei de a 
3-a ediții a „Cupei Mării Ne
gre", competiție la care parti
cipă sportivi din orașele Varna, 
Odesa. Istanbul și Constanța, 
la disciplinele box, gimnastică, 
haltere și înot. Comisia de or
ganizare condusă de prof. 
Dumitru Ivan, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Constanța, 
a asigurat ca această ediție a 
„Cupei Mării Negre" să se 

miercuri seară de formația 
noastră campioană.

De la început trebuie să spu
nem că rezultatul îi nedreptă
țește total pe jucătorii lui Jenei. 
Numărul situațiilor clare de

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

bucure de un cadru organiza
toric excelent.

Tot ieri au avut loc și șe
dințele pe comisii, urmînd ca 
startul întrecerilor să se dea 
astăzi, cu începere de la ora 
10, după cum urmează : con
cursul de gimnastică în Sala 
sporturilor, probele de înot în 
piscina olimpică de la Mamaia 
și întrecerile de haltere în sala 
din Parcul pionierilor. După-a- 
miază, de la ora 13, sînt pro
gramate, în Sala sporturilor, 
primele meciuri de box»



PETE NEDORITE
campiona- INTR-0 MARE

GIMNASTICA
$1 DEPĂȘIREA EA

(Urmare din pag. 1)

■sa
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I

STEAUA — Ț.S.K.A. SOFIA
3—2 LA VOLEI MASCULIN

(categoria 
municipiul

sosit în 
sindicală

de 
înprețul 

unor 
mari

că 
să 
și

pu- 
sale 
reia 
cla- 
tac-

Moscova.
(Maria Si- 

Dumitru, 
Murcșanu, 

Francisc

me- 
care, 

cu 
pier,

al 
țara 

de 
Mos- 

în-

TURNEUL ECHIPEI 
DE HANDBAL 

KUNTEVO-MOSCOVA

DUMINICĂ 
CULTURAL-SPORTIVĂ 

LA HOTARELE

cat. E :
F : 113,60 a 

1.205,45 a 100 
CATEGORIA

dresaj cat. 
ora 14,30 

cat. semi-

cola Lugoj, 
Timiș Izvin, . 
du-se și campionii

Metakil 
s-au 

A.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN

Aseară, în sala Floreasca s-a 
desfășurat întîlnirea amicală de 
volei masculin dintre formațiile 
Steaua și Ț.S.K.A. Sofia. La ca
pătul unei partide interesante și 
echilibrate, ■ •
sportivilor români cu 3—2 (—9,
7. 6, —13, 14). Revanșa are loc 
sîmbătă, de Ia ora 16, tot în sala 
Floreasca.

I :
a 19.682

victoria a revenit

Biletele pentru „Marele 
premiu al municipiului 
București" la automobilism 
slnt puse în vinzare, în
cepînd de astăzi, la casele 
de la stadionul ,v23 August" 
si la agenția C.C.A.

• LA PLOPENI (Prahovo) s-a 
organizat finala județeană a com- 

—.uat-t —ii------masă
cadrul 
munci- 
Si na ia

COMPETIȚIE...

„ȘTAFETA MUNȚILOR- LA A 3-a EDIȚIE

CAMPIONATE • COMPETIȚII
im-CONCURS 

INTERNAȚIONAL DE 
AEROMODELE CAPTIVE
Pe pista special amenajată, 

de la Băneasa lac, a Clubului 
central de modelism, încep as
tăzi întrecerile celei mai im
portante competiții din calen
darul F.R.Md. pe acest an : 
concursul internațional de ae- 
romodelc captive. Participă 
sportivi din U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia și România (cu 
două echipe). în program sînt 
cuprinse probele : viteză, acro
bație, curse, lupte aeriene și 
machete. Duminică vor avea 
loc demonstrații, la care intra
rea este liberă (prin aleea Ma- 
teloților nr. 2).

AZI, STEAUA - 
LUBLIANKA LA BASCHET

în scopul verificării pregăti
rilor efectuate în vederea cam
pionatului republican (care în
cepe săptămina viitoare) și a 
participării la competiția euro
peană Cupa cupelor (primele 
jocuri la 20 și 27 octombrie, cu 
Hapoel Kvat-Yagur), echipa 
Steaua a invitat formația Lu- 
blianka Lublin (locul 4 în cam
pionatul Poloniei) pentru o du
blă partidă. Meciurile au loc 
azi și mîine în sala Floreasca 
(în ambele zile, de la ora 18).

în zona stațiunii Lacu Roșu 
a avut loc finala celei dc-a 
3-a ediții a întîlnirii republi
cane a drumeților : „Ștafeta 
munților" — competiție turisti
că de masă cu caracter cultu- 
ral-sportiv. Concursul a constat 
dintr-o probă teoretică (între
bări privind ocrotirea naturii 
și a mediului înconjurător, mo
numente ale naturii, tehnica 
ascensiunilor, regulile mersului 
pe jos, meteorologie, geografie 
și zoologia zonelor turistice 
etc.) și o probă practică (par
curgerea unui traseu cu dife
rite dificultăți pe teren : tre
ceri de ape, poteci false etc.). 
Majoritatea celor 219 concurenți 
de toate vîrstele, constituiți în 
63 de echipe, s-au dovedit bine

ÎNTRECERILE FINALE 
LA CĂLĂRIE

După o zi de pauză, etapa 
finală a campionatelor repu
blicane de călărie se reia, azi 
la baza hipică din „Parcul 
Poporului" din Craiova, cu în
trecerile rezervate seniorilor. 
Vor fi prezenți la start călă
reți de la Steaua, Dinamo, O- 
limpia, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Craiova, A.S.A. 
Cluj-Napoca, C.S.M. Iași, Agri- 

Venus Mangalia, 
printre ei aflîn- 

„„ — v- — .--1 balcanici
Alexandru Bozan. Oscar Recer. 
Dumitru Velea, Constantin Vla.'l 
și Iosif Molnar.

Azi, de la ora 9 este pro
gramată proba de ’ 
ușoară, iar de la 
proba de obstacole, 
ușoară.

• Etapa finală a 
tului republican de concurs 
complet se va desfășura Ia Ră
dăuți, intre 15 și 17 octombrie.

mîine, în Ungaria, meciuri 
portante în cadrul Cupei cam
pionilor europeni la popice (re
turul etapei I). Formația gălă- 
țeană, în care activează cam
pionii mondiali Iosif Tismănar 
și Ilie Băiaș, va juca în loca
litatea Papa cu Vasas (pe care 
a întrecut-o la Galați cu 5535 
— 5239 p d), iar Voința — la 
Budapesta, cu Ferencvăros. Vo
ința pornește în retur cu o vic
torie șl o înfrîngere : 2546 — 
2460 cu Ferencvăros la Tg. Mu
reș și 2432—2554 cu Buna Halle 
(campiona R.D. Germane) în 
deplasare. Departajarea echipe
lor in serii, la egalitate de vic
torii, se face prin diferența 
popicelor doborite în jocurile 
din deplasare.

„CUPA METALURGISTULUI"
La Cristian (Brașov) s-au 

desfășurat întrecerile din ca
drul celei de a 5-a ediții a 
„Cupei Metalurgistului", com
petiție organizată de asociația 
sportivă din cadrul Centralei 
industriale pentru produse re
fractare Brașov. Au luat parte 
peste 400 de tineri, băieți și 
fete, din 10 întreprinderi de 
produse refractare. Ei s-au în
trecut la fotbal, volei, popice, 
tenis de masă și șah. întreceri
le au fost cîștigate de sportivii 
întreprinderii „Răsăritul" Biu- 
șov — la fotbal și volei, de 
reprezentanții întreprinderii „9 
Mai" din Turda — la popice, 
de sportivii întreprinderii de 
produse refractare din Aleșd — 
Ia tenis de masă și de repre
zentanții întreprinderii „Carbo- 
chim" din Cluj-Napoca — la 
șah.

VOINTA TG. MUREȘ 
Șl CONSTRUCTORUL GA
LAȚI EVOLUEAZĂ ÎN C.E.E.

Echipele campioane ale țării 
Voința Tg. Mureș (f) și Con
structorul Galați (m) susțin

pregătiți, competiția ridieîndu-se 
al un bun nivel, devenind un 
adevărat festival al drumeției 
românești.

Rezultate : categoria A (16 — 
30 ani) — 1. jud. Harghita, 2. 
„Aro“-Argeș, 3. Touring-Club- 
București ; categoria B (31—50 
ani) — 1. Voința-Cîmpulung, 2. 
jud. Iași, 3. Didactic-Alexan- 
dria ; categoria C (peste 50 ani) 
— 1. Sănătatea-Cîmpulung, 2. 
jud. Harghita, 3. jud. Iași ; ca
tegoria D — (pionieri și școlari) 
_  1. jud. Iași, 2. Casa pionie
rilor Alexandria, 3. jud. Har
ghita. Trofeul F.R.T.A. a fost 
atribuit echipelor din județul 
Iași care au întrunit 8 270 de 
puncte din 9 000 posibile.

Cea de a treia ediție, de va
ră, a „Cupei tineretului" s-a 
bucurat, cum era de așteptat, 
de un succes deosebit. Dar, nu 
la reușitele acestei competiții 
cu caracter republican dorim 
să ne referim în rîndurile de 
față, ci și la unele aspecte 
nedorite în întrecerile organi
zate cu acest prilej. Așa, de 
pildă, deși se cunoaște foarte 
bine importanța „Cupei tinere
tului", izolat, la unele finale, 
județe cu o frumoasă tradiție 
sportivă (Galați, Brașov, Sucea
va, Dolj ș.a.) nu-și trimit repre
zentanții ! Alteori — deși regu
lamentul competiției este cunos
cut de 3 ani — sportivii vin 
fără vize medicale, fără formele 
necesare înscrierii în concursuri. 
Sînt și situații din care se poa
te vedea că trimiterea de re
prezentanți s-a făcut formal, e-

Membrii noii 
de 

tenis • LA 
autocamioa- 

de tineri au 
complexului 

iar aproape

dificator în această direcție fi
ind următorul exemplu: la fi
nala de gimnastică 
elevi 10—14 ani)
București a fost reprezentat 
de... echipa Școlii generale 140 
din satul Vîrteju, comuna (sub
ordonată municipiului) Măgure
le, școală fără condiții, cu glm- 
naști pregătiți pe iarbă. Adesea 
— foarte rar, este drept — am 
întîlnit cazuri de incorectitu
dine. Formația de handbal a 
Liceului mecanic nr. 2 din Mo- 
reni (jud. Dîmbovița) a fosi 
eliminată din concurs, în faza 
de zonă, fiindcă avea în com
ponența sa eleve... care nu erau 
din școala pe care o „reprezen
tau". Și în turneul final. in 
Baia Mare, s-a descoperit că 
echipa Liceului nr. 1 Hunedoa
ra, care cîștigase seria, urmînd 
să joace în finală, se compunea 
din sportivi care nu erau din 
liceul respectiv. încurcăturile 
create după descoperirea falsu
lui, rușinea reprezentanții™ 
Hunedoarei ar fi putut fi înlă 
turate dacă prof. Ion Silvestru, 
care conducea echipa, nu s-ar 
fi pretat la asemenea „mane
vre". Și nu numai el, ci și di
rectorul Anatolie Ciolan, pre
cum și reprezentanții organelor 
sportive, care au semnat pentru 
„autenticitatea" lotului.

Iată, așadar, citeva pete ne
dorite, pe ‘care 
le mai întîlnim 
petiție sportivă

sperăm să nu 
în nici o com- 
de masă.

M. FERRARINI

fotbalistică de 
miercuri s-a înseninat doar 
spre, miezul nopții. Ca om 
care, a prevăzut Ia Prono
sport rezultatele de la 
Bruges. Tg. Mureș și Galați, 
ba chiar scorul Iui Dinamo 
cu Milan, continui să cred 
în „viziunea" din dimineața 
cind am luat cunoștință de 
tragerile la sorti în cupele 
europene : cele mai mari
șanse de a se califica mai 
departe le au Steaua și 
Sportul.

Din păcate, nouă ne-a 
fost dat să privim la Di
namo — Milan, 
care l-am văzut 
deceniu de 
ori. 
Iui. 
din 
de 
ori 
vieții noastre cro- 
nicărești, la atî- 
tea meciuri între 
echipele noastre și 
cele italiene. Me
ciul părea tras cu 
indigoul după al
te o mie și una de 
nopți, incit între
barea poetului apărea cu 
totul firească: unde am mai 
văzut noaptea asta... ? în 
chip de ajuns de absurd, în 
mintea românului de pe ur
mă, mi-a trecut prin cap 
că acel 1—4 cu Realul. în 
’75, la Madrid, era parcă 
mai bun. ca joc, decît a- 
cest 0—0... Oricit ne-a su
părat înfrîngcrea aceea din 
partea unei echipe care a- 
vea s-o elimine pe Derby 
County cu 5—1, după ce în
casase un 1—4 .(!!!), Dina
mo jucase atunci dezinvolt, 
cu personalitate și. fără cî
teva minute proaste de 
tot Ia sfîrșit. putea scoate 
ce a scos Steaua la Bruges. 
Pe cînd acest 0—0, cu 
ținele. foarte puținele 
ocazii reale de gol. 
toate greșelile noastre 
sice. de fond și formă, 
tice și psihologice, tehnice 
și morale, toate inhibițiile 
noastre blestemate în 
ciurile 
ciudat, 
spaniolii, 
chiar cu 
de marcaj) 
ceva mai 
0—0 neputincios, 
tă și o dialectică a amără
ciunii...
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tîmplă 
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petiției polisportive de 
,Cupo metalurgistului", în 
căreia s-au întrecut tineri 
tori din Ploiești, Cîmpina, 
și alte localități. Trofeul a reve
nit asociației sportive

. Plopeni. Printre cîștigători 
numărat Angela Moconu și 
Drugan (la atletism). Eugenia 
Costandache și T. Miu (popice), 
toți din Plopeni. > OLIMPIA O- 
RADEA, a cărei echipă feminină 
de volei a promovat în Divizia B, 
a organizat un reușit turneu, cîș- 
tigat de voleibalistele de la ,,U“

■ Cluj-Napoca, care au întrecut pe 
Constructorul Arad (3—0), Mon
diala Satu Mare (3—0) și Olimpia 
Oradea (3—1) • IN DESCHIDERE 
la meciul de fotbal Aurul Brad — 
Dacia Orăștie (Divizia B) au e- 
voluat foștii jucători oi celor două 
formații. „Bătrinii" de la Aurul 
au repurtat o victorie meritată, cu 
2—1, prin golurile înscrise de Mo- 
nea și Slet, respectiv Ciurdărescu 
• ECHIPA DE HANDBAL Știința 
Bacău a sărbătorit, cu ocazia re
tragerii din activitatea competițio- 
nală, pe jucătorii C. Cservenka și 
I. Pecher • LA BRAILA a luat 
ființă o nouă asociație sportivă, 
Energia, pe lingă centrala electri
că Brăila-Chîșcani. 
asociații vor activa în secții 
fotbal, volei, șah și 
ÎNTREPRINDEREA de 
ne Brașov, peste 500 
trecut toate normele 
„Sport și sănătate",
1 200 au îndeplinit cite 2—4 nor
me • LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 
Poligrafia Sibiu s-a înființat o 
echipă de popice „de veterani"

In care pot activa numai jucători 
care au trecut de 50 de ani. For
mația a fost înscrisă în campio
natul municipal • I.R.A. CIMPINA 
este considerată în orașul praho
vean ca o asociație sportivă cu 
frumoasă activitate de masă. Aici, 
în ultimul timp, pe sectoare și a- 
teliere, se organizează o serie de 
competiții, ca de pildă un cam
pionat de fotbal — cu 17 echipe 
participante — precum și alte în
treceri la șah, tenis de masă, o- 
rientare turistică ș.a. a LA CEN
TRUL DE COPII Șl JUNIORI al 
clubului sportiv Gloria Bistrița se 
muncește in-tens pentru depistarea 
noilor talente. Antrenorii Radu 
Vianu și Albert Covaci au inițiat 
în vara aceasta un campionat de 
fotbal între echipe de străzi și 
cartiere, la care s-au întrecut 
peste 100 de copii. După finală 
(cîștigată de echipa străzii Vii- 
șoana) au fost selecționați cei mai 
bun-i 20 de copii, care vor activa 
de acum înainte la centrul Gloria. 
• VA ROG să mă lămuriți dv. — 
ne scrie pensionarul brăilean 
Gheorghe Vasi-le — în privința cos
tului unui bilet de intrare la un 
meci de fotbal de Divizia B, căci 
la noi prețurile variază de la un 
joc la altul. La partida F.C. Brăi
la — Celuloza Călărași, de pildă, 
am plătit pentru un bilet, fără 
program, 15 iei, altădată se per
cep 10 sau 12 lei". Tovarășe Vasi- 
le, răspunsul o să vi-i trimitem 
după ce ne vor... lomuri și pe noi 
cei din conducerea clubului broi- 
lean.

CORESPONDENȚI : M. Boghici, 
I. Ghișa, J. Alexandru, I. lancu, 
N. Costin, C. Gruia, |. lonescu, C. 
Virjoghie și I. Toma.

La invitația Comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului Central 
U.G.S.R., joi a 
noastră echipa 
handbal masculin Kunțevo 
cova. Formația sovietică va 
treprinde un turneu la Piatra 
Neamț și Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, unde va întîlni echipele 
Relonul Săvlneștl și C.S.M. Bor- 
zești.

In comuna Hotarele (Ilfov) va 
avea loc duminică, începînd de 
la ora 9, o adevărată sărbătoare 
a sportului de masă, la care își 
vor da concursul atît tineretul 
din localitate cît și invitați din 
comunele învecinate : Herești, Iz
voarele, Greaca si altele. Progra
mul cuprinde întreceri si demon
strații sportive, jocuri distractive 
acțiuni cultural-educative.

1ȘI PROPUNE CONSO 
SUCCESELOR DE

REȚINEȚI I ULTIMELE ZILE 
PENTRU PROCURAREA BILETE
LOR LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 19 
SEPTEMBRIE 1976.

Se atribuie autoturisme Dacia 
1300 și Skoda S 100, excursii în 
U.R.S.S. șl R. D. Germană, bilete 
de odihnă la Sinaia sau Predeal, 
bilete de tratament la Herculane 
său Felix si cîștiguri în bani.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 15 SEPTEM
BRIE 1976

Bruges — Steaua
C.S.U. Galați — Boavista 
Dinamo — A. C. Milan 
A.S.A. — Dinamo Zagreb 
Sp. stud. — Olympiakos 
Internazionale — Honved 
Manchester City — Juventus 1 
A.C. Torino — Malmo F.F. 1 
Uj pești — Atletico Bilbao 1 
Ajax — Manchester United i 
Ț.S.K.A. — st. Etienne X 
Stal Mielec — Real Madrid 2 
Dynamo Dresda — Benfica 1

I. F.C.
II.

III.
IV.
V

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII. _ ______ _
FOND DE CÎȘTIGURI; 185.51» 

LEI,

10 SEPTEMBRIE 
1976

categoria 2 : 
lei ; cat. 

cat. 4 : 
5 : 63,10 
135,10 a

Extragerea
2,15 variante
3 : 9,80 a 4.318 lei ;
14,75 a 2.869 lei ; cat. 
a 671 lei ; cat. 6 :
313 lei. REPORT CATEGORIA
1 : 121.233 Iei.

Extragerea a Il-a : cat. A :
2 variante 10% a 50.000 lei ;

cat. B : 1,95 
C : 8 a 5.030 
a 3.326 lei ; 
760 lei ; cat. 
lei ; cat. X : 
REPORT 
31.467 lei.

Cele două cîștiguri de 
50.000 lei au fost obținute 
de ANTON RENCZ din Pînco- 
ta-ARAD și respectiv MARIA
NA DUMITRU din BRAILA.

a 20.636 lei ; cat.
lei ; cat. D : 12,10

52,95 a 
354 
lei. 
A :

1

rutinei și care, dimpotrivă — 
cum a fost, mai ales, cazul an
trenorului emerit Bela Karoly — 
au cultivat pe o treaptă supe
rioară exigența și disciplina 
exemplară.

în ceea ce privește echipa 
masculină ea a înregistrat un 
progres față de trecutele ediții 
ale J.O., reușind prin căpitanul 
ei, Dan Grecu, să cucerească 
prima medalie olimpică. Poate 
că bilanțul participării gimnaș- 
tilor noștri la J.O. ar fi putut 
fi altul, cu mult mai bun, dacă 
băieții ar fi fost mai puțin co
mozi, mai harnici, dacă nu s-ar 
fi pregătit în salturi, cu între
ruperi care să fi frînat con
tinuitatea muncii, dacă ar fi 
fost mult mai disciplinați și în 
sfîrșit, dar nu în cele din urmă, 
dacă antrenorii ar fi fost mai 
exigenți, dacă s-ar fi străduit 
mai mult și ar fi luptat și ei 
cu toate forțele împotriva con
servatorismului.

Pentru cineva neavizat, care 
nu cunoaște stilul de muncă al 
biroului Federației de gimnas
tică, prezența la această ședin
ță ar fi fost plină de.,/ surpri
ze. Față de succesele repurtate 
Ia J.O., poate că alții ar fi 
transformat această ședință în- 
tr-un prilej de sărbătoare, dar 
activiștii gimnasticii au folosit 
prilejul pentru a supune focu
lui criticii întreaga activitate de 
pregătire a participării Ia J.O. 
și evoluția la Olimpiadă a gim- 
naștilor noștri, pentru a stabili 
în mod concret, realist planul 
activității viitoare la nivel na
țional și măsurile care se im
pun a fi luate imediat pentru 
pregătirea campionatelor euro
pene din 1977 și 1979, a „mon
dialelor" din 1978 și a momen
tului de vîrf al viitorului ciclu 
olimpic, J.O. de la

Fiecare vorbitor 
mionescu, Carmen 
Mihai Grigoraș, Ion 
Mircea Bădulescu,
Lovi, Elena Firea, Bela Karoly, 
Gh. Condovici, Gh. Ghișoiu, 
Iosif Hidi, Elena Sima, Cosma

Liță, Mircea Bibirc) a venit cu 
propuneri concrete, interesante 
pentru completarea planului de 
măsuri pe care biroul F.R.G. 
l-a adoptat, pornindu-se de la 
premisa că poziția fruntașă pe 
care se situează astăzi țara 
noastră în gimnastica mondială, 
reclamă măsuri deosebite, o 
muncă și mai intensă, căutări 
continue, știut fiind faptul că 
in sport este mai greu să te 
menții pe o anume poziție de
bit să o cucerești !

Cu seriozitate și obiectivitate 
s-a arătat că rezultatele la 
Montreal puteau fi și mai bune 
dacă se au în vedere, nu atît 
greșelile de arbitraj (și din pă- 

"cate, au fost cîteva !), cît mai 
ales faptul că în pregătirea 
gimnastelor noastre au existat 
și lipsuri ! Astfel, Nadia Comă- 
neci — chiar și ea ! — nu a 
fost pregătită pe măsura talen
tului său și pentru probele de 
sărituri și sol. De altfel, Ia 
sărituri s-a apreciat că întrea
ga echipă a evoluat slab, atît 
ca amplitudine și precizie în 
execuție, cît și ca dificultate și 
varietate a repertoriului. In 
privința exercițiilor liber alese 
s-a spus, de pildă, că deși, in 
general, echipa feminină a evo
luat bine totuși au existat și 
unele minusuri în privința com
poziției și a dificultății, in spe
cial a coborîrilor la unele pro
be. Aprecieri critice, constructi
ve, au 
adresa 
ție la 
destule 
trebuie 
rioada 
tru a putea concura cu succes 
la viitoarele competiții inter
naționale și în special la J.O. 
S-a arătat, între altele, că unii 
dintre componenții echipei au 
stat în umbra gimnastului de 
excepție care este Dan Grecu, 
în loc să se fi pregătit așa cum 
se cuvenea pentru participarea 
la Olimpiadă, că li s-au făcut 
tot felul de concesii la dife
rite abateri etc.

Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S. a arătat căile de ur-

fost făcute mai ales Ia 
băieților a căror evolu- 
Olimpiadă
slăbiciuni, care pot și 
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UN PAS MARE PE DRUMUL CALIFICĂRII
Sportul studențesc este sin

gura dintre cele cinci echipe 
românești care a obținut vic
toria în meciurile de miercuri 
din cupele europene. O victo
rie la un scor concludent 
(3—0), care oferă formației stu
denților bucureșteni mari șanse 
de calificare în turul următor 
al „Cupei U.E.F.A.“. Fără în
doială însă, nu puțini vor fi a- 
ceia care Judecind rezultatele 
de miercuri prin prisma unor 
comparații valorice între adver
sarele întîlnite pe teren pro
priu de echipele noastre, vor 
spune că Olympiakos nu este 
un A.C. Milan, nici un Dinamo 
Zagreb și nici o Boavista. O 
astfel de observație, bazată, e- 
vldent, pe considerente de or
din tradițional, strîns legate și 
de nivelul fotbalului în țările 
respective, ar părea să aibă 
integral acoperire, mai ales în 
cazul celor care nu au urmărit, 
la fața locului, partida Sportul 
studențesc — Olympiakos. Pen
tru toți cei aproape 12 000 de 
spectatori, însă, martori 
miercuri seara la evoluția „11“- 
lui antrenat de Les Shannon, a 
fost limpede că aceasta repre
zintă, la ora actuală, o forma
ție valoroasă, cu un remarca
bil potențial fizic și tehnic, cu 
o mare forță combativă și în 
plus cu cîteva individualități 
de marcă (Sinkos, Kirastas, De- 
likaris, Galakos) cărora, să nu 
uităm, va trebui să le adău
găm, pentru meciul retur, 
pe cei doi internaționali 
guayeni, 
miercuri

Așadar, 
a învins 
fi tentați 
echipă oarecare. Studenții bucu
reșteni au avut în față un ob
stacol deosebit de dificil, un 
adversar hotărît să nu piardă, 
pe care l-au învins totuși — și 
încă de o manieră categorică 
— datorită unei comportări 
care a evidențiat, ca și în alte 
împrejurări, elementele carac
teristice formației antrenate de 
cuplul A. Nieulescu — I. Voiea 
și anume : o idee de joc foarte 
precisă (lucru cam rar întîlnit 
în fotbalul nostru) ; o riguroa
să disciplină tactică ; un spirit 
colectiv capabil să mobilizeze, 
la nevoie, toate rezervele de 
energie fizică și morală ale e-

chipei. în plus, referindu-ne 
la aportul individual al unora 
dintre jucători, va trebui să 
remarcăm, în primul rînd, ex
cepționala evoluție a lui Rădu- 
canu, de-a lungul întregului 
meci și îndeosebi în „sfertul 
de oră“ al fotbaliștilor greci, 
dintre minutele 46 și 60, cînd 
a fost pur și simplu imbatabil, 
precum și jocul inteligent — 
și în final foarte eficace — 
(după inspirata sa trecere ca

vîrf de atac) al lui O. lonescu.
Așa au stat lucrurile în pri

mul meci al dublei confrun
tări cu Olympiakos, de la 
București. Cu cele trei goluri 
la activ, Sportul studențesc a 
făcut un mare pas pe drumul 
calificării în turul doi al „Cu
pei U.E F.A.** Dar, pentru ca a- 
cest deziderat să se împlineas
că cu adevărat, formația stu
denților bucureșteni va trebui 
să joace și în meciul retur, 
programat la 29 septembrie la 
Pireu, cel puțin la fel de bine 
ca în cele mai bune perioade 
ale evoluției sale din 
susținută miercuri seară 
stadionul „23 August'*.

ERORILE DE APĂRARE AU DECIS INFRINGEREA

partida 
pe

Mihai IONESCU

STEAUA DEȚINE ATU-URILE PENTRU RETUR
(Vrmare din pag. I)

șl 
uru- 

Losada și Viera, 
indisponibili.
Sportul studențesc nu 
— așa după cum ar 
să creadă unii — o

marcare (4 față de numai 2 ale 
gazdelor), raportul șuturilor la 
poartă : 15—15 (pe spațiul por
ții 5—7), faptul că arbitrul a 
acordat extrem de ușor un pe
nalty campioanei Belgiei și, mai 
cu seamă, întreaga configurație 
a partidei sînt tot atîtea argu
mente împotriva cifrelor de pe 
tabela de marcaj. Principalul 
aspect sub care 
depășit adversarii 
cel tactic. Partida a fost bine 
judecată din acest punct de ve
dere, meritul revenind mai cu 
seamă antrenorului Jenei, care 
a sesizat exact caracteristicile 
adversarului, planul de acțiune 
conceput fiind aplicat apoi 
exact, aici rolul de lider asu- 
mindu-și-1 cu multă pricepere 
și virtuozitate excelentul trio 
Dumitru, Iordănescu și Ion Ion.

Antrenorul Ernest Happel 
sublinia : „Cînd Ie spuneam, 
după ce văzusem pe Steaua, 
celor de aici că echipa română 
are o ridicată clasă tehnică și 
tactică și că foarte greu am 
putca-o elimina, mulți imi ri- 
deau în față. Acum s-a convins 
toată lumea cit de elastic și de 
modern joacă această formație. 
Trebuie să recunosc că am ob
ținut foarte greu victoria. Un 
gol din penalty e un gol din 
penalty, iar cel al victoriei a 
venit dinlr-o fază anonimă. A- 
cum șansele de calificare au 
trecut de partea echipei Steaua, 
dar poate că la București vom 
fi noi cei care vom veni — așa 
cum a făcut-o colegul Jenei și 
echipa sa aici la Bruges — cu 
o noutate tactică**.

Steaua și-a 
nc-a părut

Bagheta de care vorbește 
Happel a reprezentat o abilă 
regrupare de forțe a campioa
nei noastre la mijlocul_ terenu
lui. Blocul 
Iordănescu, 
monopolizat această zonă, cîști- 
gînd fără drept de apel duelul 
cu linia de mijloc a echipei na
ționale belgiene (Courant, Van- 
dercycken, Cools), căreia i s-a 
adăugat internaționalul Lam
bert. menajat în meciul de 
campionat pentru a putea juca 
în partida de miercuri seară. 
La acest element s-a adăugat 
jocul exact al apărării, care 
a rezolvat simplu și sigur 
toate momentele critice, ea 
nefiind decît de două ori pusă 
in dificultate dc-a lungul în
tregului meci. Iar Troi și Ră- 
ducanu au completat prin 
incursiuni foarte periculoase 
întregul travaliu al coechipie
rilor lor.

Urmează acum întîlnirea de 
Ia București. Condiția califică
rii pretinde ca meciul retur să 
fie privit cu toată atenția și 
pregătit tot așa de minuțios, 
în concordanță cu noile și deo
sebitele aspecte pe care le pre
zintă. „La București, ne decla
ra Dumitru, unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren, 
va fi cel puțin la fel de greu 
ca aici, la Bruges. Acasă va 
trebui să construim, pentru că 
va exista marele risc al con
traatacurilor adverse, va fi ne
cesar să jucăm cu multă răb
dare, cit mai variat, mai inge
nios. Dispoziția' de joc, forma 
de moment a echipei este în 
creștere, consider că avem toa
te alu-urile spre a intra 
al doilea tur al C.C.E.**.

nostru (Dumitru, 
Agiu, Ion Ion) a

Cu două zile înaintea par
tidei de la Galați, cu C.S.U., 
antrenorul echipei Boavista 
Porto. Mario Wilson, spunea 
că rezultatul va fi 1—1. Nu 
era un simplu pronostic, fiind
că dincolo de acest scor. se 
dezvăluiau intențiile formației 
portugheze de a obține, la Ga
lați. un 
Faptul a 
primul 
miercuri.
to i-a trimis în fată doar pe 
cei doi brazilieni de origină 
— Mane și Salvador —. distri
buind la mijlocul terenului nu 
mai puțin de patru jucători — 
Barbosa, Albcrlino. Fr. Mario 
și Nogueira 
principal. 
Iar după 
văzut că 
cantul cel 
a devenit 
timp ce M. Joao, 
dar foarte dur 
nist. și-a asumat sarcina de 
libero. În această așezare, ju
cătorii portughezi, cu o bună 
mobilitate, viteză de reacție și 
îndeminare. au închis cît au 
putut eventualele culoare din 
preajma careului de 16 m. Și 
totuși, 
piară, 
situații 
regla 
destul
9. singur cu portarul. Marines
cu a șutat în acesta. ratînd 
deschiderea scorului. Mai bine 
de o jumătate de oră, în atac, 
oaspeții nu au constituit un 
pericol real, căci primul lor 
șut la poartă l-au realizat în 
min. 35, cînd Albertino. dato-

rezultat de egalitate, 
fost confirmat din 

minut al jocului de 
cînd echipa din Por-

Albcrlino. Fr.
primii doi. în 

cu sarcini defensive. 
10 minute, cînd au 
Marinescu este ata- 
mai periculos. Artur 
umbra acestuia. în 

bun atlet, 
și obstrucțio- 

asumat sarcina

cu o vitalitate exem- 
studenții au ajuns în 
favorabile, puteau de- 
sistemul

de repede, dar în min.

DIN NOU

in

adversarilor

STARTUL A
Tg. Mureș a 
cu stîngul în 
Anul 

echipa lui T. Bone nu 
decît o egalitate în 
meci, de acasă (2—2 cu 
mo Dresda) și cei mai 
credeau că acel semi-eșec a 
reprezentat o experiență utilă. 
Anul acesta, 
mai reușit 
de egalitate, 
automat

A. S. Armata 
călcat din nou 
„Cupa U.E.F.A.** trecut, 

reușea 
primul 
Dyna- 
multi

PRIMUL JOC „TARE" TREBUIE PREGĂTIT ÎN TOT RESTUL ANULUI
;.. Marchioro, antrenorul Iui 

A.C. Milan, arunoa mingea înalt 
spre poarta lui Albertosi, și în 
clipa cînd acesta o voleibala 
puternic, dincolo de propriul ca
reu, toți ceilalți 10 jucători — 
deci ÎNTREAGA ECHIPA - pă
răseau „tranșeele**, răsfirindu-se 
pentru contraatac și menținînd 
în ariergardă, un nucleu defen
siv. Cu acest exercițiu încheiau 
milanezii antrenamentul efec
tuat în preziua partidei, arătînd 
cit preț pun pe pregătirea „în 
stil italian** a meciului cu Di
namo. Cu acest „eșantion teh- 
nico-tactic“ încrustat în memo
rie, a părăsit, marți dimineața, 
Lică Nunweiller locul antrena
mentului, îndreptîndu-se spre 
locul de pregătire de Ia Săftica, 
unde cum aveam să constatăm, 
notațiile lui coincideau cu cele 
așternute pe. tablă de fratele 
său, Ion Nunweiller. care, re
cent. văzuse pe Milan într-o 
partidă oficială, cu Atalanta.

Nu știm ce contramăsuri au 
fost luate apoi pentru combaterea 
„betonului-contraatac". Poate că 
cele mai nimerite, presupuse fi
ind cunoștințele în materie ale 
celor doi antrenori. Cert e că, 
a doua zi, în teren, Dinamo a 
părut totuși descumpănită de 
replica adversarului. Și. în loc 
de un joc de atac variat — și

ca tempo, și ca mijloace tch- 
nico-tactice — formația gazdă 
a optat pentru maniera cea mai 
convenabilă oaspeților și anume 
pentru ofensiva elaborată înde
lung, stereotipă, anticipată și 
contracarată- fără eforturi. Au 
fost foarte rare participările ho- 
tărîte și cu intenție de încadrare 
în combinații judicios concepute, 
ale jucătorilor din liniile dina
poi, au lipsit cu desăvirșire 
,,un-doi“-urile, care, încorporînd 
în egală măsură fantezie și 
rapiditate, ar fi pus, credem, în 
fața sistemului defensiv al lui 
A.C. Milan probleme de nere
zolvat. După meci, ne-am adus 
aminte de cele spuse de Mircea 
Lucescu (schimbat, miercuri, la 
cererea lui. întrucît a intrat în 
joc nerestabilit complet) la unul 
din antrenamentele efectuate de 
dinamoviști în săptămîna pre
mergătoare partidei cu A.C. Mi
lan : „Simt că ne-ar fi trebuit 
un joc amical cu o echipă stră
ină, de profilul viitorului ad
versar, care să ne pună pro
bleme în privința marcajului**. 
Și nimeni nu poate afirma că, 
dintr-un anumit punct de ve
dere... ' apropiat evenimentului 
(meciul Dinamo—Milan), Lu- 
cescu nu ar fi. avut dreptate. 
De ce, însă, să nu privim lu
crurile și altfel — mai profund

și prin aceasta mai just — sub 
forma următoarei întrebări a- 
dresate nu lui Mircea Lucescu, 
ci tuturor echipelor noastre, 
clusiv antrenorilor lor : de 
obișnuința marcajului strict 
se creează în campionat, 
jocurile disputate duminică 
duminică ? Prin îndeplinirea 
cestui mare deziderat al fotba
lului actual, reprezentantele 
noastre nu s-ar mai afla în 
impas Ia ora cupelor europene. 
Nu ar mai căuta parteneri ad- 
hoc, greu de contractat peste 
noapte.

Pentru manșa a doua, cînd 
A.C. Milan va evolua pe pro
priul teren, datele jocului vor 
fi altele. Conducerea tehnică a 
dinamoviștilor bucureșteni tre
buie să le cunoască și să pro
cedeze în consecință pentru 
mai spera Ia calificare.

in- 
ce 
nu 
în 
de

a

Gheorghe NICOLAESCU

însă. A.S.A. n-a 
nici acel rezultat 

ceea ce ridică 
_______ două întrebări : a 
fost Dinamo Zagreb mai bună 
dccit formația din R. D. Ger
mană, sau A.S.A. a jucat mai 
slab ? Fără a diminua merite
le formației iugoslave, cu ju
cători dotati tehnic, rapizi și 
de angajament, trebuie să spu
nem. însă. 
Mirko Bazici 
mai toti cei 
și debutul 
trecut în 
s-a situat sub valoarea forma
ției Dynamo Dresda. Aceasta 
poate și datorată absenței a 
doi titulari, Zajec (despre ca
re se spune printre specialiștii 
iugoslavi că va deveni un 
Beckenbauer al ,.plavilor“) și 
Vabec, golgeterul nr. 2 al cam
pionatului din tara vecină. în
seamnă. deci, că acest 0—1 în
registrat miercuri la Tg. Mu
reș. în fata a 20.000 de spec
tatori, 
ales prin

Sigur, 
vorbi de 
de club 
Zagreb, după ce Steaua. F. 
Argeș și Petrolul au fost eli
minate de reprezentanta Iugo
slaviei, Steaua și F.C. Argeș 
pierzi nd chiar pe teren pro-

că ,.ll“-le lui 
(după cum susțin 
care au urmărit 

mureșenilor anul 
„Cupa U.E.F.A.**)

trebuie analizat mai 
prisma echipei locale. 

A.S. Armată ar putea 
un eventual complex 

în fata lui Dinamo 
“ C.

AU I0ST ALCATUÎTE LOTURILE REPREZENTATIVE
Săptămîna viitoare, fotbaliștii 

noștri fruntași (echipele A, B și 
ae tineret — 21 de ani) au în 
program -unele acțiuni prevăzute 
in calendarul
Pentru 
de - specialitate a alcătuit 
toarea componență

LOTUL A * 
amical cu 
de la 22 
iești) : portari . _
fan ; fundași — Clieran, Sâisii- 
reanu II, G.- Sandu, Manea, Si- 
tneș, Anghelini ; mijlocași — Du
mitru, Boloni, Dinu, Bălăci ; îna
intași — Troi, D. Georgescu, Ior
dănescu, M. Răducanu, Floareș.

Jucători care intrau in vede
rile selecționării, dar sînt acci
dentați : Lucescu, Hajnal.

LOTUL B (în vederea unui joc 
de verificare, miercuri 22 septem
brie, la București, ea si pentru 
menținerea în circuit și sub ob-

acestei
aceste acțiuni.

toamne, 
federația 

urmă- 
a loturilor : 

(în vederea jocului 
echipa Cehoslovaciei, 

septembrie, la Bucu- 
Răducanu, ste- 

Cheran, 
G.’ Sandu, Manea,

unor jucători pentru 
selecționări în prima 

— lordache, Ji- 
Tănâsescu, Pâlti-

servare a 
viitoarele 
echipă) : portari 
van ; fundași — 
nișan, Mehedințu, Ciugarin, Kol
ler, Zamfir (F. C. Argeș) ; mij
locași — Mulțescu, O. lonescu, 
ștefânescu, Ion ion ; înaintași — 
Aelenei, Atodiresei, Apostol, 
Koznai, Zamfir (S. C. Bacău).

LOTUL DE TINERET 21 DE 
ANI (in vederea jocului cu echi
pa similară a Cehoslovaciei, de 
la 22 septembrie, la Hradec Kra- 
love) : portari — Cristian, Ioniță; 
fundași — Tilihoi, Pirvu, Stancu 
(F. C Argeș), Agiu, Zahîu, Băr- 
bu'.eseu ; mijlocași ~ 
pid). Florea (Steaua), Șoșu, 
înaintași — Chitaru, Cîrțu, 
II, Vrînceanu, Șurenghin.

Jucători care intrau in 
rile selecționării, dar sînt 
dentați : Augustin, 
cu, Lung.

Petcu (Ra- 
Banu; 
Radu

vede- 
acci- 

Constantines-

o Doi observatori federali, an
trenorul emerit Coloman Braun- 
Bogdan șl Traian serbănescu, in
sistă în rapoartele lor privitoare 
la meciurile S. C. Bacău — F. C. 
Corvinul Hunedoara și, respectiv. 
U.T.A. — F.C. Bihor, asupra ran
damentului slab al liniilor de a- 
tac, a greșelilor comise în fazele 
decisive (pase întîrziate sau im
precise, șuturi fără adresă), a ra
tărilor incredibile, uneori chiar și 
în situații cind înaintașii aveau 
în față poarta goală ! Evident, nu 
toate acțiunile de atac pot aduce 
faze de gol și nici fiecare șut 
nu poate însemna un gol. Dar 
problema ineficacității începe acolo 
unde finalizarea unei acțiuni șj 
înscrierea unui gol devin excepția, 
iar ratările regula... Ca în ca
zurile de mai sus.

e .Coloman Braun-Bogdan, re- 
ferindu-se la „lecția bine invăța- 
ță șj, in același timp, bine apli
cată a Corvinuliii : marcajul
strict**, își manifestă surprinderea 
față de jocul fără orizont al celor 
de la Bacău, care n-ar fi putut 
înscrie „nici dacă durata unui 
meci de fotbal ar fi fost dublă 
decît cea de acum**. Dar. nu nu
mai în acest meci, în care nu 
s-a marcat nici un gol, se poate 
vorbi de o irosire a situațiilor de

rită defectuosului marcaj al 
apărătorilor gălățeni. a înscris 
golul doi. Compartimentul slab 
al echipei C.S.U. l-a constituit 
apărarea, adică linia de fun
dași și portarul Tănase. Lipsa 
de experiență a jocurilor in
ternaționale — mai ales oficia
le — a contat mult, dar Oltea- 
nu a fost peste măsură mar
cat de trac ca și Tănase, atît 
de retinut miercuri, 
altul 
„Cupei**, 
efortul 
egalarea. după ce fuseșe de
moralizată de autogol și rata
rea pcnaltyului, C.S.U. avea 
să fie înfrîntă tot datorită u- 
nei erori grave în linia defen
sivă. pentru că. în min. 67, 
din cauza marcajului defec
tuos la Salvador și Mane (deși 
raportul 
4—2 în 
oaspeții

Boavista,

cu totul 
finaladecît cel din

cu Steaua. Și după 
lăudabil de a obține

de jucători era de 
favoarea gălățenilor), 
au înscris golul trei, 

o echipă de bună 
valoare, a mizat pe un rezul
tat egal, dar șansa i-a 
victoria. Au plăcut tehnicita
tea, mobilitatea și dîrzenia ju
cătorilor săi. dar acestea au 
fost estompate de gesturile 
teatrale, de repetatele trageri 
de timp, fapt pentru care Sal
vador, Albcrlino și Amarai au 
primit cartonașe galbene. Re
punerea tîrzie a 
joc a 
foarte 
nerea 
bun. 
carte 
să procedeze 
telul ei îl constituia 
rea și nu fotbalul-spcctacol.

Constantin ALEXE

oferit

tîrzie a mingii în 
constituit un procedeu 
des uzitat pentru 
unui rezultat cît
O echipă cu o 

de vizită nu s-a
așa pentru că 

califica-

o’oți- 
mai 

bună 
sfiit

FOST PIERDUT ACASĂ..,
acest 

Bu
rn o- 

i din 
cu- 
n-a 

t lu- 
făcînd zadarnică domina- 

(raport de cornere : 
12—3) pentru că n-are un om 
de gol. 
nu și-l asumă 
aici; în 
spațiul porții 
dar.. semnificativ avantaj pen
tru formația care s-a 
și a contraatacat (8—7 
Dinamo Zagreb). Acest 
al suturilor pe poartă 
zintă. de fapt, esența întregu- 

jocul simplu si cu- 
fost a! echipei 

__ ___ ____ ____ 2" '. firesc, 
în fața evoluției anemice, fără 
nerv și explozie, a reprezen
tantei noastre. în cadrul căreia 
Fazekaș. Both II și Unchiaș 
au fost mai mult figuranti.

A.S. Armata a ratat, 
tic. al doilea start în 
U.E.F.A.** 
mai firav ca orieînd. 
ca partida retur de la Zagreb 
să reprezinte o „mobilizare** a 
lui Boloni. Ispir. Pîslaru. Va- 
rodi. Unchiaș. Hajnal (proba
bil) și a celorlalți componcnți 
ai lotului 
maiavînd 
trebuie 
singur lucru : să joace la Za
greb mai bine decît a jucat 
adversara sa. miercuri, la Tg- 
Mureș. Ceea ce nu-i imposi
bil !...

priu. Credem. însă, că i 
eventual handicap psihic 
tea fi anulat curînd. din 
ment ce defensiva echipei 
Zagreb oferise suficiente 
loate pentru șut. A.S.A. 
putut însă realiza acest 
cru.
rea sa

iar curajul finalizării 
nimeni. De 

raportul șuturilor pe 
un surprinzător.

lui meci, 
raios (cum a 
din Zagreb) triumfînd.

apărat 
pentru 
raport 
reore-

prac- 
„Cupa 

pentru că a jucat 
Rămîne

din Tg. Mureș. Ne- 
ce pierde. A.S.A.
să vizeze decit

nu 
un

Mircea M. IONESCU

INTRE REGULA Șl EXCEPȚIE.
ci chiar în unele parii-a înscrie, ---------------

de in care s-au marcat cite... 3 
și 4 goluri. Traian șerbănescu 
arată că, la Arad, U.T.A. putea 
realiza un scor mai mare, după 
cum F. C. Bihor ar fi putut a- 
junge nu numai la un rezultat 
de egalitate, dar chiar la victorie. 
Bineînțeles, dacă atacanții ar fi 
nimerit poarta. La rîndul 
observatorul federal Lazăr 
amintește de ocaziile lui 
în meciul Politehnica 
ra — F. C. Argeș, atunci cind 
nu i se mai opunea acestuia nici 
portarul...
• Prin prisma dominării terito

riale, Politehnica Iași ar fi meri
tat victoria în partida cu Progre
sul. Dar, menționează Gheorghe 
Prodea, bucureștenii n-au plecat 
de la Iași cu o victorie norocoa
să. „ci la fel de meritată, prin 
dăruirea lor în joc, prin ardoa
rea cu care și-au apărat șansele**.

Meci aprig la Iași, încheiat cu 
o lovitură de teatru și, totuși, 
disputat în limitele sportivității. 
„Fste — consemnează observato
rul federal — si meritul arbitru
lui Otto Andereo, care a condus 
cu autoritate, cu competență, im- 
punindu-se astfel în fața jucăto
rilor**. De fapt, se poate vorbi de

său, 
Sfera 
Cotec 

Timișoa-

o colaborare, de un ajutor rect- 
proc între arbitri și jucători.

• „Am fost foarte surprins 
cînd antrenorul Angelo Nieulescu, 
la pauză, a comentat avertismen
tul dat jucătorului Marica, moti- 
vind că așa ceva nu cunoaște în 
calitate de antrenor si că nici 
jucătorul in chestiune nu știe că 
n-are voie să atace in acest mod 
portarul (11 avertizasem pentru 
atac periculos, incercînd să lo- 

*vească balonul în timp ce acesta 
se afla in brațele portarului)**, 
scrie în raportul său arbitrul me
ciului Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova, N. Cursaru. 
Prezent la meci ca observator fe
deral. Florea Tănăsescu. secreta
rul general al F.R.F., spune că a- 
vertismentul a fost just. Marica 
a comis infracțiunea precizată în 
indicațiile 
turneului 
Milnchen.
împotriva portarului**, aliniatul C, 
și 'anume : 
in momentul cînd portarul 
mingea pentru a o degaja 
miini**. Dar, aceste instrucțiuni 
este bine să fie cunoscute nu nu
mai de arbitri, ci și de jucători. 
Ce se face, însă, la cluburi în 
direcția aceasta ?

Jack BERARIU

F.l fa., cu 
final al C.M.
la capitolul

prilejul 
de la 
,,Greșeli

„ridicarea piciorului 
‘ ‘ tine

din



CAMPIONATELE DE TENIS 
ÎN PRAGUL SEMIFINALELOR
Ieri, întîlnirile dintre cei 

mai buni jucători, deși fără 
prea mult istoric, au oferit 
un spectacol plăcut. Singura 
..ciocnire" mai deschisă, cea 
dintre doi vechi rivali și co
legi de club, dinamoviștii Vio
rel Marcu si Sever Mureșan, 
s-a încheiat cu victoria primu
lui. după ce al doilea refăcu- 
se în primul set de la 1—5 la 
6—5 (!) și părea să ia avans 
din start. Doi steliști. Dumitru 
Hărădău și Mihai Rusu, sint 
calificați în semifinale prin 
victorii nete. Ca și Traian 
Marcu (Dinamo Brașov). în
vingător rapid și datorită ac
cidentării adversarului.

La fete, o singură partidă, 
ieri. în care campioana tării, 
Virginia Ruzici. a dominat 
prin lovituri executate în for
ță pe tînăra ei adversară. Ele
na Popescu (cea care eliminase 
în turul anterior pe Lucia 
Romanov). De altfel, mult ti
neret pe terenurile acestui 
campionat, nume noi care aș
teaptă — și sînt așteptate... — 
să urce în partea de sus a 
clasamentelor. Iată rezultatele 
înregistrate :

SIMPLU BĂRBAȚI. Sferturi de 
nală : Hărădău — Kerekeș 6—1, 
6—3, 6—1 ; V. Marcu — Mureșan 
8—6, 7—5, 4—6, 6—4 ; T. Marcu — 
Boaghe 6—3, 6—1, 2—1 ab. ; Rusu
— Siito 6—3, 6—3. 6—4. SIMPLU 
FEMEI. Sferturi de finală : Vir
ginia Ruzici — Elena Popescu 6—1,
6— 1 ; Valeria Balaj — Iudit Gohn 
w.o. DUBLU BARBATI. Turul I : 
Vîlcioiu, Bîrcu — Niculescu, Boz- 
dog 6—3, 6—1 ; Frunză, Iovănescu — 
Zancu, Ciuntea 10—8, 6—2 ; Comă- 
nescu, Dragomir — Copăceanu, 
Begu 6—2, 7—5 ; Boldor, Gh. Giur
giu — Tomescu. Popescu 6—3,
7— 5 ; Nagy, Dărăban — Nemeș, 
Nemeth 7—5, 6—4 ; Popovici, Ți
ței — R. Giurgiu, Orășanu 6—1, 
6—2 ; Boaghe, Bădin — Pană, 
Zaharia 7—5. 8—6 ; Dîrzu, Segăr- 
ceanu — Siito, Viziru 6—3, 6—4 ; 
turul II : Hărădău, T. Marcu — 
Vîlcioiu, Bîrcu 6—1, 6—2 ; Frunză, 
Iovănescu — Comănescu, Drago
mir 6—1, 6—3 ; Dumitrescu, Rusu
— Hutter, Negru 6—2, 6—3 ; Tă
băraș, M. Mîrza — Bukaresti, O- 
vits 6—1, 6—0 ; Mureșan, Almăjan — 
Boldor, Gh. Giurgiu 6—4. 6—2 ; 
Popovici, Țiței — Nagy, Dărăban
4— 6, 6—2, 6—2 ; Boaghe, Bădin —
Geantă, Niță 6—1, 6—4 ; V. Marcu, 
Kerekeș — Dîrzu, Segărceanu 
3—6, 6—0, 6—3 ; sferturi de fina
lă : Hărădău, T. Marcu — Frun
ză, iovănescu 6—0, 6—2 ; DU
BLU FEMEI. Turul I : Valeria 
Balaj, Mariana Nunweiller — 
Doina Szabo. Georgeta Groza 
6—3, 6—2 ; Elena Cotuna. Nadia
Becherescu — Mariana Benedek, 
Amelia .Piroș 6—1, 6—1 : Adriana 
Karalosifoglu, Florica Butoi — 
Elisabeta Pălie, Cristina Mureșan
5— 2, ab. ; sferturi de finală : Lu

ETAPA A 3-a
(Urmare din pag. 1)

șutul surprinzător al lui Io- 
nescu și mai buna pregătire 
fizică a echipei au făcut ca 
balanța victoriei să se încline, 
în ultimul moment, in favoa
rea echipei I.E.F.S. Progresul, 
care ar fi putut cuceri pe me
rit victoria în acest meci, se 
dovedește în reală revenire. 
Ciobanu, Mamiaea și Butan 
au muncit mult pentru un 
succes care le-a scăpat prin
tre degete. Au înscris : Boși 3, 
Chelba 3, Radu 2, Ionescu 1, 
G. Lăcustă 1 și Matache 1 — 
pentru I.E.F.S., Ciobanu 5. Ma
miaca 3, Constantin 1 și Gheor
ghe 1 — pentru Progresul. Au 
condus M. Marin și St. Șerban 
(București). (H. N.).

CONFECȚIA — „U“ IAȘI
15—13 (9—6). Sincer vorbind, 
ne așteptam ca ieșencele să 
arate mai mult, să fie mai 
combative, mai ambițioase. 
Deși s-au marcat 28 de goluri, 
puține dintre ele au fost în
scrise din combinații, marea 
majoritate fiind realizate din 
contraatacuri și faze fixe (9 m 
și 7 m). Confecția, în ușor pro
gres față de etapa trecută, a 
obținut o victorie mai comodă 
decit o arată scorul (în min. 
41 era 15—8). Principalele rea
lizatoare : Serediuc 4 și Crișu 
4 — Confecția, respectiv Sta- 
matin 5.

„U“ CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA ODORHEI 16—15 (9—8). 
Joc frumos, victorie meritată 
a gazdelor. Studentele au do
minat majoritatea timpului și 
au rezistat — în inferioritate 
numerică — insistenței oaspe- 
telor în finalul meciului. Cele 
mai multe goluri au fost rea
lizate de Peța 7 și Iacob 5 — 
Universitatea, respectiv Mikloș 
8. (Nușa DEMIAN — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — TEXTILA BUHUȘI 
20—11 (9—7). Principale reali
zatoare : Mezei 6 și Cojocărița 
4 — Constructorul, respectiv
Munleanu 4 și Vieru 2.

cia Romanov, Mariana Romanov
— Rodica Gheorghe, sanda Proca
6—2, 6—2 ; Balaj, M. Nunweiller
— Cotuna, Becherescu 6—1, 6—3 ; 
Trifu, S. Nunweiller — Karaiosi- 
foglu. Butoi 6—3, 6—0. DUBLU 
MIXT. Turul I : A. Dîrzu. Elena 
Trifu — S. Zaharia, Dana Davi- 
descu 6—2, 6—2 ; Al. Siitd, Rodica 
Gheorghe — I. Iovănescu, Cristina 
Mureșan 6—3, 6—3 ; S. Mureșan, 
Adriana Karaiosifoglu — C. Du
mitrescu, Felicia Stan 9—7, 6—0 ; 
FI. Segărceanu, Cosmina Popescu
— A. Dragomir, Sanda Proca 
6—1, 6—2 ; I. Kerekeș, Camelia

Dumitru Hărădău, învingător 
rapid in „sferturile" de ieri. 

Foto : V. BAGEAC
Chiriac — J. Bîrcu, Elena Popes
cu 7—5, 6—3 ; O. Vîlcioiu, Maria
na Nunweiller — S. Zancu, Elena 
Pălie 6—1, 6—4 ; B. Almăjan. Ga
briela Dinu — A. Mîrza, Simona 
Nunweiller 6—2, 8—6 ; R. Bădin, 
Lucia Romanov — Gh. Copăcea
nu, Nadia Becherescu 6—2, 6—2 ; 
turul II : T. Marcu, Virginia Ru
zici — N. Mirea, Elena Cotuna 
6—2, 6—0 ; M. Rusu, Valeria Balaj
— D. Stănescu, Gabriela Szoko 
6—4, 6—1 ; Kerekeș, Cornelia Chi
riac — Vîlcioiu, Mariana Nunweil
ler 6—2, 4—6, 6—0 ; B. Almăjan, 
Gabriela Dinu — S. Orășanu. Lu- 
nela Orășanu 6—2, G—1 ; V. Mar
cu, Florența Mihai — R. Bădin, 
Lucia Romanov 6—3, 7—5.

Azi. programul campionate
lor cuprinde — de la ora 13,30
— semifinalele de simplu mas
culin (Dumitru Hărădău— Vio
rel Marcu. Traian Marcu — 
Mihai Rusu). urmate de cele 
feminine (Virginia Ruzici — 
Elena Trifu. Valeria Balaj — 
Florența Mihai) și de dublu.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

A DIVIZIEI A
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 24—13 (12—3). Meci la
discreția campioanei. Cele mai 
multe goluri : Cojocarii 7, Popa 
6 — Universitatea, respectiv
Soș 5. (P. ARCAN — coresp.).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI—,,U“ 

BUCUREȘTI 19—9 (9—6). Jocul 
a început în obișnuita notă 
de echilibru pe care studenții 
bucureșteni știu să o imprime 
confruntărilor lor cu echipele 
de prim rang. Ambițioși, puși 
pe fapte mari, elevii lui Virgil 
Hnat i-au obligat pe dinamo- 
viști la un travaliu serios. 
După pauză. însă, vicecampio- 
nii nu și-au mai permis nici 
o greșeală, detașîndu-se co
mod, datorită contraatacurilor 
lui Adrian Cosma (ieri în zi 
mare), forței recunoscute de 
penetrație a lui Licu și inter
vențiilor salutare ale tînărului 
portar Oprea, care l-a înlocuit 
excelent pe Penu în acest 
meci. De la studenți am reți
nut jocul bun prestat de Cian 
și, din nou. Marinescu — de-a 
dreptul inepuizabil I Princi
palii realizatori : Cosma 6, 
Licu 4 și Grabovschi 4 — Di
namo. respectiv Cian 4. Foarte 
bun arbitrajul cuplului T. 
Cureiea—I. Păunescu (Bucu
rești) (AL. H.)

GLORIA ARAD—„U“ CLUJ- 
NAPOCA 15—13 (6—7) ! Re

zultatul constituie o surpriză 
de proporții, el datorindu-se în 
rhare măsură formei foarte 
bune manifestate de portarul 
arădean Omescu. Gloria obține 
astfel două puncte extrem de 
prețioase în cursa sa pentru 
rămînerea în prima divizie. 
Principalii realizatori : Schrag- 
ner 6, Enea 4 — Gloria, res
pectiv Avram 4 și Oros 3. (R. 
IIĂRDUT-coresp.)

DINAMO BRAȘOV—C.S.U. 
GALAȚI 17—11 (8—3). Meci 
la discreția brașovenilor, care 
au realizat un scor mare deși

In ziua a doua a Dinamoviadeî

TREI BOXERI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
Azi, doua reuniuni de atracție

Cochetul teren de handbal din 
Parcul sportiv Dinamo a găzduit 
joi seara cea de-a doua reuniune 
din cadrul preliminariilor Dina
mo via dei de box pentru tineret. 
La această gală au evoluat si 
trei pugiliști români : Ilie Dra
gomir (semiușoară), Stan Posto
lache (semimijlocie) și Ion Cernat 
(grea). Spre satisfacția spectatori
lor prezenți la reuniune, toți cei 
trei dinamoviști bucureșteni au 
obținut victorii clare, calificîn- 
du-se în faza semifinalelor care 
se vor disputa vineri, în două 
reuniuni, de la orele 16 și 19.

Primul dintre boxerii români 
care au urcat în ring a fost se- 
miușorul Ilie Dragomir. El l-a în- 
tîlnit pe Ferenc Orban (Dozsa 
Ungaria), un sportiv înalt și 
destul de tehnic. Dragomir a în
ceput lupta foarte sigur pe el, a 
lovit precis și puternic în cele mal 
potrivite momente pentru declan
șarea atacurilor. Cu un upercut 
la ficat, el l-a trimis la podea po 
Orban, pentru 8 sec, încă din pri
mul minut al disputei. La relua
rea luptei, sesizînd garda joasă a 
adversarului, bucureșteanul i-a 
plasat acestuia un puternic croșeu 
de stînga la cap, punîndu-1 din

CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE 

DE ATLETISM
Pe „Năpstadion" din Budapes

ta a început un meci triunghiular 
de atletism la care participă se
lecționatele masculine ale Unga
riei, Cehoslovaciei șl iugoslaviei. 
Paralel are loc meciul feminin 
Ungaria — Cehoslovacia. Scoru
rile după prima zi : Masculin : 
Ungaria — Cehoslovacia 49—46 ; 
Ungaria — Iugoslavia 57—38 ; 
Cehoslovacia — Iugoslavia 57—38 ; 
feminin : Cehoslovacia — Ungaria 
33—29. Cîteva rezultate : 100 m
— Lacko (Cehoslovacia) 10,4 ; 
400 m — Alebici (Iugoslavia) 47,0; 
lungime — Kevesi (Ungaria) 7,70 
m ; greutate — Brabec (Ceho
slovacia) 19,62 m ; disc (f) — Prou- 
zova (Cehoslovacia) 60,86 m.

★
în concursul desfășurat la Ga

teshead (Anglia), atletul englez 
Geoff Capes a cîștigat proba de 
aruncare a greutății cu 21,03 m. 
Sportivul neozeelandez John Wal
ker, campion olimpic la Montreal 
în proba de 1 500 m, a terminat 
învingător în cursa de 800 m, cu 
timpul de 1:49,8. Alte rezultate : 
o milă — Rod Dixon (Noua Zee- 
landă) 4:00,5 ; prăjină — Brian 
Hooper (Anglia) 5,21 m ; 2 000 m
— Brendan Foster (Anglia) 
5:07,2.

DE HANDBAL
adversarii lor au încercat, prin 
prelungirea atacurilor, șă li
miteze cit mai mult proporțiile 
înfrîngerii. Principalii reali
zatori : Nicolescu 7 și Schmidt 
6 — Dinamo, respectiv Vasi- 
lache 7. (C. GRUIA -coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — MIN- 
AUR BAIA MARE 21—15 
(10—6). Eșecul bâimărenilor a 
fost urmarea firească a evolu
ției lor modeste. Și aceasta pe 
fundalul unui vizibil reviri
ment al studenților băcăuani, 
care au abordat foarte deciși 
această întîlnire. Principalii 
realizatori : Boroș 6 și Alexan
dru 6 — Știința. respectiv
Avramescu 4. (S. NENIȚĂ-co- 
resp.)

C.S.M. BORZEȘTI—POLI TI
MIȘOARA 22—20 (14—11).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM. • Cel de-al 56-lea Tur 

al Cataloniei s-a încheiat cu victo
ria rutierului spaniol Martinez He
redia, urmat de olandezul Ronald 
de Witte __ la 2:46,0 și spaniolul
Augustin Tamames la 3:03 0. Ciclis
tul belgian Roger de Vlaeminck, 
principalul favorit al cursei, a ocu
pat locul 5 la 3:58,0 de cîștigâtor. 
Ultima etapa a competiției, desfă
șurata pe traseul Marato — Sitges 
(136 km), a fost cîștigatâ de ita
lianul Pierino Gavazzi, cu timpul 
de 3 h 21 : 46,0 • Prima etapa a Tu
rului ciclist ol Bulgariei, desfășurată 
în circuit, pe străzile orașului Sofia, a 
fost cîștigată de sportivul maghiar 
Debreczeni, cronometrat pe distanța 
de 76 km cu timpul de 1 h 49:20.

HANDBAL. • In turneul masculin 
de la Trnava (Cehoslovacia), selec
ționata Poloniei a întrecut cu 27—20 
(11—10) formația Ungariei.

HOCHEI. • La Leningrad, în ca
drul „Cupei ziarului Sovietski Sport", 
echipa locală Stroitel a terminat la 
egalitate : 6—6 (0—2, 3—2, 3—2)
cu formația suedeză Modo A.I.K. 
din Stockholm.

ȘAH. • Turneul de la Reykjavik 
a fost cîștigat de Jan Timman (O- 
landa) și Fridrik Olafsson (Islanda) 
cu cite 11 p. i-au urmat Miguel 
Najdorf (Argentina) și Vladimir Tuk- 

nou în dificultate. Antrenorul lui 
Orban, constatând situația critică 
în care se afla elevul său, a 
aruncat prosopul, cerînd abando
nul la mijlocul primei reprize.

Stan Postolache a avut un meci 
mult mai greu cu campionul de 
juniori al R. D. Germane, Bodo 
Heidemann, sportiv cu gardă in
versă și posesor al unei bune teh
nici de luptă. Totuși, beneficiind 
de o deosebită pregătire fizică, 
Postolache și-a dominat adversa
rul, depășindu-1 clar, în special în 
ultima repriză, motiv pentru care 
a fost declarat învingător la 
puncte.

Tînărul greu Ion Cernat s-a do
vedit un sportiv cu calități care îi 
permit să devină un bun boxer. 
In partida cu Henrik Bacerak 
(Gwardia Polonia) dinamovistul 
bucureștean a luptat curajos, a 
atacat în permanență, plasîndu-i 
adversarului numeroase lovituri 
puternice, determinîndu-1 pe an
trenorul acestuia să solicite aban
donul în primul rund.

Celelalte rezultate : cat. cocoș • 
Stemplewskl (Polonia) b.p. Pelek 
(R.D.G.) ; Daniliuc (U.R.S.S.) 
b.ab. 2 Kozma (Ungaria) ; 
semiușoară : Tralanov (Bulgaria) 
b.k.o. 2 Schone (R.D.G.), Krece- 
tov (U.R.S.S.) b. ab. 2 Salay 
(Cehoslovacia) ț semimijlocie : La- 
burda (Cehoslovacia) b.p. Jarikov 
(U.R.S.S.), Lubis (Polonia) b.p. 
Szolnay (Ungaria) ; mijlocie : 
Gordaev (U.R.S.S.) b.ab. 1 Pola- 
kowski (Polonia).

Mihai TRANCA

START LINIȘTIT ÎN CUPELE EUROPENE
Startul în cupele europene — 

așteptat cu deosebit interes de 
iubitorii fotbalului de pe con
tinent — nu a înregistrat sur
prize de proporții. Cu mici ex
cepții, scorurile au fost strînse, 
așa incit se poate spune că 
aproape toate echipele păstrea
ză șanse de calificare în etapa 
următoare a competițiilor. Iată 
de ce și returul primei etape, 
programat la 29 septembrie 
este așteptat cu justificată ne
răbdare și cu optimism de că
tre majoritatea formațiilor.

în Cupa campionilor euro
peni, prin victoriile nete reali
zate în deplasare, Real Madrid, 
Trabzonspor (Turcia), PAOK 
Salonic și Bayern Milnchen se 
pot considera calificate în tu
rul 2. Firește, șanse de califi
care mai au Ferencvăros și Di
namo Kiev, învingătoare la sco
ruri categorice, unele formații 
învinse în deplasare la sco
ruri minime, care au înscris 
însă cite un gol : Steaua, Mal
mo, Banik Ostrava, Palloseura 
(Finlanda) și cele care au ter
minat la egalitate pe teren 
străin : St. Etienne (finalistă 
a ultimei ediții), P.S.V. Eind
hoven și F. C. Zurich. Extrem 
de disputată a fost partida din
tre Torino și Malmo, care a dat 
cîștig de cauză formației ita
liene abia tn ultimele minute 
(2—1), cînd Graziani a semnat 
golul victoriei.

în Cupa cupelor, performe
rele sînt firește tot echipele 
învingătoare pe teren străin : 
Napoli, Boavista Porto, Galata- 
saray (victorioasă, la Stock
holm, cu A.I.K.) și Atletico Ma
drid. Scorul alb realizat de for
mația cipriotă Apoel Ni
cosia cu echipa greacă Iraklis

makov (U.R.S.S.) — cite IOV2 P
Gudmundur Sigurjonsson (Islanda) 
și Vladimir Antoșin (U.R.S.S.) cu 
cite 9 p, Heikki Vesterinen (Finlan
da) și Raymond Keene (Anglia) — 
cite 8V2 p etc. In ultimele trei par
tide întrerupte, F. Olafsson l-a în
vins pe Johansson, Tukmakov a re
mizat cu H. Olafsson, rezultat con
semnat și în partida Thorsteinsson 
— Vesterinen. • După 9 runde. în 
turneul „Alberva *76" conduce Anatoli 
Lutikov cu 7’/2 p, • |n „Memoria
lul Cigorin" ce se desfășoară la Soci, 
după 14 runde conduce marele maestru 
sovietic Lev Polugaevski cu 9’4 p. 
Marele maestru român Florin Gheor
ghiu se află pe locul 4 cu 8 p și o 
partidă întreruptă.

TENIS. • Tn turneul de la Ha
milton (Insulele Bermude), chilianul 
Alvaro Fillol l-a întrecut cu 4—6,
6— 3, 7—6 pe australianul Ray Ruf-
fels. Alte rezultate : Richey — Jou
bert 6—0, 6—3 ; Lloyd — Marks
6 4, 6—2 ; Crealy — Fleming 6—3,
7— 6. • în primul tur al turneului 
feminin de la Atlanta (Georgia), 
jucatoarea australiană Wendy Turn
bull a eliminat-o cu 4—6, 7—6, 6—2 
pe americanca Rosemary Casals. Al
te rezultate : Fromholtz — Pat Dos- 
trom 6—1, 6—2 ; Francoise Durr — 
Valerie Ziegenfuss 6—2, 6—1.

NĂSTASE
ÎN FINALĂ 

LA GUADALAJARA
CIUDAD DE MEXICO, 1G 

(Agerpres). — In ziua a doua 
a turneului internațional de 
tenis de la Guadalajara, jucă
torul român Ilie Năstase l-a 
invins in trei seturi, cu 6—4, 
4—6, 6—3, pe cunoscutul cam
pion australian Rod Laver. în 
partida decisivă pentru desem
narea ciștigătorului concursu
lui, Ilie Năstase îl va întîlni 
pe suedezul Bjorn Borg, care 
a dispus cu 6—2, 6—2 de ar- 
gentineanul Guillermo Vilas.

FINAL’ STRÎNS 
ÎN „CUPA CANADEH

MONTREAL, 16 (Agerpres). Pes
te 16 000 de spectatori au asistat, 
în sala ,,Forum“ din Montreal, 
la cea de-a doua manșă a finalei 
competiției internaționale de ho
chei pe gheață „Cupa Canadei", 
disputată între selecționatele Ca
nadei și Cehoslovaciei. La sfir- 
șitul timpului regulamentar de 
joc, scorul era egal : 4—4 (2—0. 
0—1, 2—3). In prelungiri, hoche- 
lștii canadieni au mai înscris un, 
gol, obținînd victoria cu scorul 
de 5—4. Punctele formației cana
diene au fost marcate de Perrea
ult, Esposito, Clarke, Barber și 
Sittier, iar cele ale echipei ceho
slovace au fost realizate de Novy, 
Pouzar, Augusta și Stastny. Ast
fel, reprezentativa Canadei a cu
cerit trofeul.

constituie o surpriză. Deosebit 
de pasionantă a fost întîlnirea 
dintre S. C. Anderlecht și 
11-le olandez Roda Kerkrade. 
Oaspeții au condus pînă în ul
timele minute cu 1—0, dar bel
gienii — care au dominat co
pios tot timpul — au reușit să 
marcheze de două ori si să ob
țină victoria la limită (2—1).

Cupa U.E.F.A. care reunește 
64 de echipe — foarte multe 
de certă valoare — a oferit, 
ca de obicei, partide pasionan
te și chiar surprize. Performe
ra este desigur Honved Buda
pesta care, prin golul lui 
Kozma, a dispus, la Milano, de 
Inter ! Cealaltă echipă maghia
ră, Ujpesti Dozsa, a realizat 
pe teren propriu o victorie in 
extremis în fața lui Atletieo 
Bilbao, abia în min. 90, prin 
golul marcat de Dunai II ! Un 
adevărat derby a avut loc la 
Amsterdam, unde Ajax, depar
te de forma de acum cîțiva 
ani, a reușit totuși să dișpună 
la limită (1—0) de valoroasa 
echipă engleză Manchester 
United.

Scorul record al primului 
tur, ca de altfel și cele mai 
multe victorii lâ diferențe 
mari s-au înregistrat în Cupa 
U.E.F.A. : Derby County — 
Finn Harps (Irlanda) 12—0 !, 
Eintracht Braunschweig — 
Holbaek (Danemarca) 7—0, 
Grasshoppers Zurich — Hiber
nians (Malta) 7—0 etc. în în
cheiere, iată alte rezultate, 
care nu au apărut în numărul 
de ieri al ziarului nostru :

CUPA CUPELOR : F. C. 
Bohemians Dublin — Esbjerg 
(Danemarca) 2—1 (1—0), Levski 
Spartak — Reipas Lahti (Fin
landa) 12—2 (5—1).

CUPA U.E.F.A. : F. C. Koln
— G. K. S. Tychy (Polonia) 
2—0 (1—0) ; Celtic Glasgow — 
VVisla Cracovia 2—2 (1—0) ; 
O. S. Belenenses (Portugalia)
— C. F. Barcelona 2—2 (1—1);

CAMPIONATE
în etapele de duminica, desfă

șurate în unele țări europene, 
s-au înregistrat rezultatele :

CEHOSLOVACIA (etapa a* 5-a)A 
Slavia Praga — Sparta Praga
1— 1, Inter Bratislava — Bohe
mians Praga 2—0, Dukla Praga 
— Spartak Trnava 3—2. Zbrojov- 
ka Brno — Z.V.L. Jilina 3—0, 
Lokomotiv Kosice — Skoda 
Plsen 1—0. -Clasament : 1. inter 
8 p, 2. Dukla 7 p, 3. Zbrojovka
7 P.

POLONIA (etapa a 6-a) : Za- 
glebie Sosnowiec — Slensk Wro
claw 2—1, L.K.S. Lodz — Odra 
Opole 3—1, Arka Gdynia — Wisla 
Cracovia 4—1, Lech Poznan — 
Szombierki Bytom 1—2, Rov Ryb- 
nik — Ruch Chorzow 4—2. Cla
sament : 1. Zaglebie 9 p, 2. Odra
8 p, 3. L.K.S. 8 p.

AUSTRIA (etapa a 8-a) : Wac
ker Innsbruck — Austria Viena
2— 0, Sturm Graz — Austria Salz
burg 1—0, Rapid Viena — Voest 
Linz 0—0, Vienna — A. K. Graz 
0—1. Clasament : 1. Wacker Inns
bruck 12 p, 2. Austria Salzburg
9 p, 3. Vienna 9 p.
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