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Astăzi, In etapa a Vl-a din Divizia A de handbal

In meci derby, la feminin,
,U“ BUCUREȘTI - „U“ TIMIȘOARA»

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

I ANUL XXXII — Nr. 8374 I 4 PAGINI — 30 BANI | Joi 30 septembrie 1976

ÎN FIECARE JUDEȚ, O LARGĂ 
MIȘCARE SPORTIVĂ DE MASĂ 

Ce acțiuni ați inițiat? Ce vă propuneți pentru perioada imediat următoare?

La îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
răspundere și a prețioaselor indicații cu
prinse în Cuvîntarea rostită recent de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri

lejul festivității prilejuite de inminarea unor 
înalte distincții sportivilor evidențiați Ia Jocu
rile Olimpice de la Montreal, sînt chemate să-și 
aducă un aport cit mai substanțial toate orga
nele sportive, toate organizațiile de stat . și 
obștești cu atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului.

Considerind că o contribuție importantă la im
pulsionarea întregii activități, la transformarea 
sportului înlr-o largă mișcare de masă, prin 
angrenarea întregului tineret, a unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii, pot și trebuie 
s-o aducă Consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, redacția noastră a adresat mai

Ne răspund 

prim-vicepreședinți ai C.J.E.F.S.

multor prim-vicepreședinți ai C.J.E.F.S. între
bări referitoare la preocupările actuale, la ini
țiative, acțiuni și proiecte in această direcție.

Sinteza răspunsurilor este, credem, edifica
toare pentru a evidenția responsabilitatea cu 
care, pretutindeni, s-a trecut la realizarea inte
grală a cerințelor și obiectivelor de răspundere 
pe care partidul, secretarul său general, Ie-a 
pus în fața mișcării sportive din țara noastră.

Astăzi' este pro
gramată o etapă 
intermediară în Di
vizia A de hand
bal. în această 
rundă a Vl-a vor 
avea loc cîteva 
partide interesante. 
La feminin, cele 
patru „Universi
tăți" prezente în 
prima divizie vor 
juca între ele : 
„U“ București — 
„U“ Timișoara (te
ren Drept, de Ia 
ora 16) și „U“ 
Iași - „U” Cluj- 
Napoca. Tot în 
Capitală se vor 
desfășura alte două 
partide feminine : 
Progresul — Mu
reșul Tg. Mureș 
(teren Progresul, 
de la ora 17) și 
Confecția — Ra
pid (teren Steaua, 
de la ora 15,45). 
Afișul rundei fe
minine este com
pletat de întilni- 
rile Textila Bu-

CREȘTEREA 
CONTRIBUȚIEI 

LA ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ 

DE PERFORMANȚĂ
TEODOR OPRICA — prim- 

vicepreședinte al C.J.E.F.S. Ga
lați : în vederea dezvoltării ac
tivității sportive de masă și de 
performanță la nivelul exigen
țelor reieșite din documentele 
de partid, vom acorda priori
tate cîtorva discipline pentru 
care avem condiții deosebit de 
bune. Numărul mare al școli
lor existente pe teritoriul ju
dețului, îndeosebi al școlilor 
profesionale, corelat cu baza 
materială permit ca. începînd 
chiar din acest an, să selecțio
năm, să instruim și să oferim 
loturilor naționale sportivi pen
tru box, lupte greco-romane și 
libere, gimnastică feminină, na- 
tație. caiac-canoe și hochei pc 
gheață. Acestui scop îi vom 
subordona și campionatele șco
lare din municipiul Galați și 
din Tecuci. De asemenea, în 
localitățile rurale Tulucești, 
Grivița. Licști și Independența 
vom înființa centre de lupte, 
iar în comuna Corod, unde 
există un lac de acumulare, 
vom crea condiții pentru func
ționarea unui centru de caiac- 
canoe. Urmărind, pe de altă 
parte, atragerea cît mai mul
tor elevi în sălile si pe tere

nurile de sport, am luat mă
suri ca unele ore de educație 
fizică să se desfășoare în sălile 
de box și lupte, la patinoar, la 
Iacul de canotaj și la bazinul 
de înot. Pentru toate acestea 
nu vom percepe școlilor res
pective nici o taxă. în sfîrșit, 
referindu-mă la baza materia
lă, precizez că pînă la 10 oc
tombrie în municipiul Galați 
vor fi date în folosință încă 
două noi săli de lupte. Sîntem 
pregătiți pentru a începe aco
perirea patinoarului, chiar din 
această toamnă, iar în semes
trul II al anului viitor vom 
trece la înălțarea clădirii liceu
lui cu program de gimnastică 
și natație. Această uitimă uni
tate este prevăzută cu cămin, 
cantină, bazin de înot, sală de 
gimnastică.

FIECARE ELEV, 
UN PRACTICANT AL 
EXERCIȚIILOR FIZICE

CĂLĂIȚA merciiea — 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Vaslui : Dispunem în județ de 
două școli sportive și apreciez 
că resursele acestora pentru 
activitatea de performanță sînt 
departe de a se fi epuizat. De 
aceea, avem în vedere îmbu
nătățirea radicală a procesului 
de instruire și, în același timp, 
alimentarea permanentă a aces
tor unități cu noi elemente ti
nere, depistate fie cu ocazia

marilor competiții de masă, fie 
cu prilejul unor acțiuni special 
inițiate de noi în acest sens, 
împreună cu inspectoratul șco
lar al județului am stabilit 
măsuri concrete de îmbunătă
țire a cadrului organizatoric în 
care se desfășoară activitatea 
sportivă în școli. Vrem ca 
începînd chiar din acest an să

(Continuare in pag. 2-3)

huși — I.E.F.S. și 
Voința Odorhei — in acțiune 
Constructorul Ti- omul nr.
mișoara. în cen
trul atenției se va afla, după 
părerea noastră, partida dintre 
„U“ București și „U“ Timi
șoara, în care campioana țării 
va căuta să-și mențină pozi
ția de lider, pc care o deține 
în momentul de față.

La masculin, Bucureștiul va 
găzdui două partide ce se a- 
nunță interesante mai ales prin 
prezența revelațiilor actualului 
campionat. Gloria Arad (învin
gătoare în fața Politehnicii Ti
mișoara în etapa trecută) și 
C.S.M. Borzești (21—23 cu

Simona Arghir, ca de obicei 
1 al Universității București

Steaua, duminică). C.S.M. Bor
zești va juca cu Dinamo Bucu
rești, pe terenul din șos. Ște
fan cel Mare, de la ora 17, 
iar arădenii vor evolua pe te
renul Steaua, în compania gaz
delor, de la ora 16,55.

în țară — alte patru jocuri, 
dintre care se detașează cel 
de la Timișoara, unde Poli ur
mează să primească replica 
formației Dinamo Brașov. Ce
lelalte partide : C.S.U. Galați — 
H. C. Minaur, „U“ Cluj-Napoca 
— Știința Bacău și Relonul 
Săvinești — „U“ București.

DUPĂ MECIURILE-RETUR DISPUTATE IERI lN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

SPORTUL STUDENȚESC S-A CALIFICAT
ÎN TURUL DOI AL CUPEI U.E.F.A.
Steaua, C.S.U. Galați și A.S. A. Tg. Mureș — eliminate • Partida dintre
A. C. Milan și Dinamo a fost

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
STEAUA — F.C. BRUGES 1—1 {1—0)

CUPA CUPELOR
BOAVISTA — C.S.U. GALAȚI 2—0 (2—0)

amînată pentru astă-searâ

CUPA U.E.F.A.

OLYMPIAKOS — SPORTUL STUD. 2-1 (0—1)

DINAMO — A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (1—0)

A.C. MILAN — DINAMO, meci omînat

Turneul clujean al Diviziei A la baschet masculin AVANTAJUL OBȚINUT LA BUCUREȘTI S-A DOVEDIT liOTARÎTOR
0 RUNDĂ CU INFLUENȚE DECISIVE

ASUPRA CLASAMENTULUI

Balet aerian, de fapt o spec
taculoasă dispută pentru minge, 
executat intr-un meci al echi
pei „U“ Cluj-Napoca susținut 

in Divizia A
Cîteva constatări pozitive fă

cute cu prilejul turneului inau
gural desfășurat săptămîna tre
cută la Constanța ne îndrep
tățesc să credem că și al doi

lea turneu al Campionatului 
național de baschet masculin, 
găzduit de azi pînă duminică 
de Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, va întruni la înche
iere aprecieri frumoase. Facem 
afirmația bazîndu-ne pe numă
rul mare al meciurilor echili
brate și spectaculoase dispu
tate la Constanța, ca urmare 
a pregătirii mai serioase declt 
în anii trecuți, aceasta la rîn- 
dul ei fiind consecința sporirii 
exigentei la trecerea normelor 
de control fizice și tehnice. A- 
gresivitatea în apărare (deși 
încă nu la niveiul cel mai 
înalt), tendința mai pregnantă 
de lansare a contraatacurilor, 
sporirea numărului de aruncări 
la coș (chiar șl de la semi- 
distanță), promovarea unor ju
cători tineri (de pildă, la Ra
pid, Z. Gellert — 22 ani, 1,98 
m, provenit de la I.M.F. Tg. 
Mureș, antrenor A. Borbely), 
îmbunătățirea substanțială (dar 
nu deplină) a disciplinei în 
timpul meciurilor, iată doar 
cîteva elemente caracteristice 
turneului constănțean, pe care 
le dorim repetate și chiar în

stărite la Cluj-Napoca.
Referitor la „runda" clu

jeană a Diviziei A, vom men-

ATENA, 29 (prin telefon). Pe 
frumosul stadion Karaislcakis, în 
prezența a 40 000 de spectatori, 
s-a disputat manșa a doua din 
primul tur al Cupei U.E.F.A. 
dintre formațiile Olimpiakos Pi
reu și Sportul studențesc. în 
prima repriză, deși gazdele au 
atacat puternic, studenții s-au 
apărat organizat, fără a neglija 
însă contraatacul. Și dacă jucă
torii echipei locale nu au reușit 
să marcheze. în schimb au fă
cut-o fotbaliștii noștri. în min. 
18. Manea a executat o lovitură

liberă de la 25 m, mingea l-a 
lovit pe Siokos, ricoșînd în plasă, 
dar, spre stupoarea asistenței, ar
bitrul nu a validat golul ! în min. 
30. Vlad, in urma unei acțiuni 
personale, a pătruns în supra
fața de pedeapsă a echipei ele
ne, a fost faultat clar de Sine- 
topoulos și arbitrul a acordat 
fără ezitare lovitură de Ia 11 m, 
pe care RADUCANU a execu
tat-o cu siguranță. Conduși cu 
1—0, jucătorii greci au un final 
de repriză în care atacă pu
ternic, dar Răducanu se opune

Una dintre favorabilele ocazii ale Stelei: Troi față in față cu 
portarul Jensen, nu reușește să inscrle. (Fază din meciul de ieri 

Steaua — F.C. Bruges) Foto : Dragoș NEAGU

în min. 37 și 41 la șuturile pe
riculoase expediate de Davourlis 
și Galakos.

La reluare, Olympiakos se 
avîntă în atac, are momente de 
joc bun și în min. 50 GALA
KOS aduce egalarea cu un șut 
plasat de la 6 metri. După numai 
trei minute, Galakos esie faul
tat în careu și KARAVITIS exe
cută penaltyul. aducînd în a- 
vantaj echipa sa : 2—1. scor fi
nal. Pînă la sfîrșitul întîlnirii, 
asistăm la un joc ceva mai 
echilibrat, în care fotbaliștii de 
la Sportul studențesc au făcut 
încă o dată dovada calităților lor 
tehnico-tactice. adueîndu-ne tot
odată satisfacția calificării în 
turul al doilea al competiției. 
Arbitrul Thomas Reynolds (Ța
ra Galilor)’ a condus bine, ex- 
ceptînd faza golului din min. 18. 
formațiile :

OLYMPIAKOS : Kelesidis — 
Vasi’opoulos. Sinetopoulos, SIO
KOS, Gaitadzis (min. 46 AGE- 
LIS) — KARAVITIS (min. 60 
Aidiiou) Kirastas, Delikaris — 
KRITIKOPOULOS GALAKOS, 
DAVOURLIS.

SPORTUL: RADUCANU —
Tănăsescu, CIUGARIN, GRIGO- 
RE, Manea — CASSAI. CAZAN, 
Rădulescu (min. 81 Marica) — 
Grosu (min. 71 Munteanu), 
O. Ionescu, VLAD.

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Citiți în pag. 2—3 cronicile ce
lorlalte meciuri susținute ieri de 
echipele românești in cupele 

europene*



CAMPIONATUL DE
Pe poligonul Tunari din Ca

pitală s-au desfășurat întrece
rile fazei municipale a cam
pionatului national de seniori 
la arme cu glonț. în organi
zarea comisiei de resort bucu- 
reștene și a Federației române 
de tir, acțiunea s-a bucurat de 
succes, mai ales prin faptul că 
pe standuri (atît la pistol cit 
și la pușcă liberă), s-au aliniat 
unii dintre trăgătorii noștri de 
frunte. Dintre rezultatele înre
gistrate, merită relevate cele 
obținute în primul rînd de 
Marin Marin (Steaua Bucu
rești) , la pușcă liber* 3 X 40 f, 
1152 p, precum'și cel al lui 
Eugen Satală (Dinamo Bucu
rești) , la pușcă liberă 60 f c : 
594 p. Putem aprecia că în-

TURNEUL DIVIZIEI A LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1) 

ționa că ea are o importanță 
deosebită pentru stabilirea vi
itoarelor grupe valorice 1—6 și

SINUDYNE BOLOGNA 
ÎNVINGĂTOARE

SINUDYNE BOLOGNA, una din 
adversarele echipei Dinamo în 
C.C.E. (amintim că meciurile vor 
avea loc la 14 octombrie la Bo
logna și la 4 noiembrie la Bucu
rești), a cîștigat recent turneul 
desfășurat la Castelfiorentino (au 
urmat in clasament : 2. Mobilgirgi 
Varese, 3. Sapori Siena, 4. I.B.P. 
Roma). Slnudyne a realizat sco
rurile : 82—75 cu I.B.P., 82—70 CU 
Sapori, 73—72 cu Mobilgirgi (ac
tuala deținătoare a C.C.E.). Cei 
mai buni jucători ai formației 
din Bologna au fost Serafini 
(component al reprezentativei 
Italiei clasată pe locul 5 la J.O. 
de la Montreal) șl Driscoll (ori
ginar din S.U.A.). Ceilalți bas
chetbalist! al echipei sînt : Ca- 
gliaeris, Antonelli, Bertolotti, Va
lenti, Villalta, Martini, Pedrotti. 
Antrenor : nord-americanul W. 
Peterson. Mai menționăm un re
zultat al adversarei campioa
nei țării noastre : 124—94 într-un 
meci amical cu Alco Bologna.

★
ECHIPA FEMININĂ „U“ CLUJ- 

NAPOCA a plecat în Ungaria șl 
Cehoslovacia pentru a susține 
partide la Budapesta, Bratislava, 
Praga șl Kijow. La Kijow, clujen- 
cele vor lua parte la un turneu 
alături de Spartak Moscova, Iskra 
Kijow și Selecționata de junioare 
a Cehoslovaciei.

O LARGĂ
(Urmare din pag. I) 

nu existe nici un tinăr în șco
lile vasluiene. cu excepția ce
lor intr-adevăr scutiți medical, 
care să nu practice una sau 
două discipline.

GENERALIZAREA 
INIȚIATIVELOR, 

A EXPERIENȚEI POZITIVE
ILIE PATRUICA — prim-vi- 

cepreședinte al C.J.E.F.S. Ca- 
raș-Severin : în scopul cuprin
derii unui număr tot mai mare 
de cetățeni de toate vîrstele, 
bărbați și femei, în practicarea 
sistematică a exercițiului fizic, 
Consiliul nostru s-a preocupat 
In egală măsură de reorgani
zarea. educației fizice în între
prinderi. instituții, școli, de a- 
sigurarea unui cadru optim 
competițiilor centrale sau ini
țierea unor concursuri cu ca
racter mixt, cultural-sportiv. în 
acest context, al angrenării în
tregului tineret în activități 
sportive de masă, urmărim cu 
mai multă atenție și răspun
dere depistarea unor talente 
autentice și promovarea lor pe 
o scară mai largă in rindul 
sportivilor de performanță. De 
asemenea, pentru a face față 
unor nevoi crescute, aip luat 
măsuri de sprijinire și genera
lizare a inițiativelor și acțiuni
lor unor colective de muncă 
îndreptate spre amenajarea de 
noi spații destinate, educației 
fizice, sportului, precum și spre 
lărgirea sau modernizarea ba
zelor existente.
CÎT MAI MULTE ACȚIUNI 
SPORTIVE IN AER LIBER !

IANUARIE JINGA — prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Ia
lomița : Vom continua acțiu
nea de îndrumare a profesori
lor pentru efectuarea în aer 
liber a orelor de educație fi
zică. Este un excelent mijloc 
de călire a organismului tine
retului școlar și, în același 
timp, o modalitate -.de testare a 
capacităților de efort. Pentru 
atragerea cît mai multor oa
meni ai muncii în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, 
acțiune care să aibă continui
tate, am stabilit, împreună cu 
organele sindicale, ca în abso
lut toate unitățile economice și

TIR AL CAPITALEI
trecerile campionatului muni
cipal au constituit un bun pri
lej de verificare a stadiului 
de pregătire a trăgătorilor noș
tri fruntași în vederea apro
piatului campionat național de 
seniori și senioare, pe echipe.

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă liberă 60 f c: 1. Eugen 
Satală (Dinamo) 594 p, 2. Ma
rin Marin (Steaua) 591 p, 3. 
Marian Oncică (Dinamo) 591 p, 
4. Petre Șandor (Steaua) 591 p ; 
pușcă liberă 3 X 40 f : 1. Marin 
Marin 1152 p, 2. Romulus Ni- 
colescu (Steaua) 1150 p. 3. Eu
gen Satală 1 143 p, 4. Petre 
Șandor 1137 p. La 3X20 f a 
cîștigat T. Ciulu (Steaua) cu 
572 p.

7—12, deoarece programează 
multe întîlniri între echipele 
candidate la „1—6“ (joi : C.S.U. 
Brașov — I.C.E.D., Universita
tea Cluj-Napoca — Farul ; vi
neri : Rapid — Universitatea 
Cluj-Napoca ; sîmbătă : Uni
versitatea Cluj-Napoca — Po
litehnica Iași, Rapid — I.C.E.D.; 
duminică : Universitatea Cluj- 
Napoca — I.C.E.D., Farul — 
Universitatea Timișoara). Desi
gur, cu interes este așteptată 
și evoluția echipelor Dinamo 
București și Steaua care în 
cursul lunii octombrie vor sus
ține primele partide în cadrul 
C.C.E. și Cupei Cupelor.

Programul de azi al jocu
rilor de la Cluj-Napoca este 
următorul : de la ora 9 : Po
litehnica Iași — Dinamo Bucu
rești, I.E.F.S. — Steaua ; de 
Ia ora 15 : Universitatea Timi
șoara — C.S.U. Galați, C.S.U. 
Brașov — I.C.E.D., Universita
tea Cluj-Napoca — Farul, Di
namo Oradea — Rapid.

înaintea acestor meciuri, 
clasamentul se prezintă astfel :

1. Dinamo Buc. 330 365-193 6
2. Steaua 330 281-225 6
3. C.S.U. Brașov 321 278-274 5
4. Dinamo Or. 321 273-259 5
5. I.C.E.D. 321 236-244 5
6. Rapid 312 206-219 4

- 8. „U“ Cluj-Nap. 312 233-256 4
Univ. Timiș. 312 222-245 4

9. Polit. Iași 312 222-251 4
10. Farul 312 241-300 4
11. C.S.U. Galați 312 221-296 4
12. I.E.F.S. 303 234-250 3

MIȘCARE SPORTIVĂ DE MASĂ
industriale să existe asociații 
sportive și, evident, acestea să 
desfășoare activitate la disci
plinele preferate. întrucît exis
tă deja un început, vom con- 
•tinua acțiunea de amenajare a 
unor bazine simple de înot în 
comunele Amara. Gh. Doja, 
Reviga etc. La căminele cultu
rale din comune se vor include 
în programele săptămînale și 
acțiuni sportive. începutul a 
fost făcut. în momentul de față 
avînd loc. în mai mult de ju
mătate din localitățile județu
lui, întîlniri bilaterale între re
prezentanții comunelor înveci
nate. Cele două mari competi
ții de masă. „Voinicii Bărăga
nului" la trîntă și „Circuitul 
cicloturistic", competiție rezer
vată tinerilor din- unitățile agri
cole cooperatiste, se vor des
fășura în condiții mai bune. în 
special întrecerile de trîntă, pe 
lingă caracterul lor atractiv, 
vrem să devină prilejuri de 
depistare a unor elemente ta
lentate pentru sportul de per
formantă.
PORȚI LARG DESCHISE 

PENTRU AFIRMAREA 
TALENTELOR

CONSTANTIN ALEXA — 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Suceava : Vom iniția în curînd, 
în colaborare cu inspectoratul 
școlar, o primă și foarte im
portantă acțiune care se referă 
la testarea calităților fizice ale 
elevilor din școlile generale, li
ceele și școlile profesionale din 
Suceava. Rădăuți. Vatra Dornei 
și Cîmpulung Moldovenesc. Cei 
mai dotați dintre copiii selec
ționați vor fi îndrumați spre 
practicarea unor sporturi ca 
atletism, lupte și hochei pe 
gheață. Astfel, avem în vedere 
următoarea împărțire a disci
plinelor pe unități : lupte gre
co-romane la Școala sportivă 
din Rădăuți, cu centrele ei pi
lot din 8 comune; atletism la 
școlile sportive din Suceava și 
Rădăuți, precum și la centrele 
de pregătire C.J.E.F.S. din Făl
ticeni, Gura Humorului și 
Cîmpulung Moldovenesc ; ho
chei pe gheață ia Suceava, Ră
dăuți. Vatra Dornei și Cîmpu
lung ; judo la Suceava. După 
cum se poate observa, toate 
acestea sînt discipline olim
pice.

LA CĂREI, UN TRIPLU EVENIMENT SPORTIV IN SCRIMĂ
In orașul Cărei au fost desem

nate echipele promovate Sn Divi
zia B : Petrolul Ploiești — flore
tă băieți (antrenor : St. Moldan- 
schi și Gh. Isopescu), C.S.M. 
Cluj-Napoca — floretă fete (P. 
Habala), Clubul sportiv școlar — 
spadă (N. Marinescu) și Școala 
sportivă Ploiești — sabie (T. 
Iile).

Peste organizarea ireproșabilă 
asigurată competiției, dorim să 
relevăm faptul că ea a fost progra
mată într-o sală de sport nouă, 
inaugurată cu acest prilej. Sala 
(22X15 m), aparțlnînd Școlii pro
fesionale nr. 25, va sta și în con
tinuare la dispoziția scrimerilor 
de la Victoria Cărei, pentru an
trenamente șl concursuri, după 
un program care dovedește lar
ga înțelegere a conducerii aces
tei unități de învățămînt (direc
tor, prof. Alexandru Feher).

Iubitorii sportului din localitate 
au luat parte și la un alt eveni
ment : sărbătorirea a două dece
nii de activitate a antrenorului 
Androne Covaci. Maistru lăcătuș 
la o întreprindere din Cărei, ini
mosul antrenor de scrimă, fost 
sabrer la Steaua, a găsit vreme 
pentru a se dedica cu un remar
cabil elan selecției și pregătirii 
micilor trăgători.

DIN TOATE SPORTURILE
ALPIKIKM la întrecerile fi- 
rtLiimjin NALEI ALPINIADEI RE- 
PUBLICANE desfășurate în zona 
Cheilor Bicazului au participat peste 
150 de alpiniști, reprezentînd 14 clu
buri și asociații sportive. Primele trei 
locuri, la categoria seniori au fost 
ocupate de : 1. Nicolae Nagy, 2. Ni- 
colae Cojan, 3. Cezar Manea. Pe 
echipe : 1. Armata Brașov I, 2. Univ. 
Buc. I, 3. Torpedo Zârnești III. La 
categoria tineret : 1. Gheorghe Bota, 
2. Ion Pivodă, 3. Florin Ularu. Pe 
echipe : 1. Torpedo Zârnești |, 2.
Univ. Buc. II, 3. Dinamo Brașov |ll. 
La categoria feminin : Eva Kolcza, 2. 
Aurelia Zoldi, 3. Crina Nițescu. Pe 
echipe : 1. Universitatea București I, 
2. Univ. Cluj I, 3. Metalul Hunedoara. 
• MARȚI a început în orașul Bușteni 
(Prahova) al 6-lea seminar interna
țional Salva mont.

LUPTE CONCURSUL REPUBLICAN 
de toamna al juniorilor 

(mici și mari), la greco-romane se 
va desfășura începînd de mîine și 
pînâ duminică la Rădăuți (competi
ția fusese programată, inițial, la 
Suceava). • MARȚI SEARA a avut
loc la Brașov întîlnirea internațională 
amicală de libere între formația lo
cală Steagul roșu și Vorwărts Fran
kfurt pe Oder (R.D. Germană), în 
care victoria a revenit brașovenilor cu 
7—3. Punctele localnicilor au fost rea- 
lizate de : Gh. Bircu (cat. 52 kg.).

Pentru tinerii din asociațiile 
sportive sindicale și de la sa
te, în afara concursurilor tra
diționale. vom continua să ini
țiem întreceri după preferin
țele acestora.

DEZVOLTAREA LARGĂ 
A TRADIȚIILOR SPORTIVE 

JUDEȚENE
DANIEL CHIRILA — prim- 

vicepreședinte al C.J.E.F.S. Al
ba. Pentru ca activitatea spor
tivă să capete cu adevărat ca
racter de masă, vom acorda 
atenție prioritară angrenării 
tuturor efectivelor școlilor la 
startul competițiilor tradiționa
le. Ne gîndim ca întrecerea in- 
ter-școli. „Speranțe olimpice", 
să continue. începînd din acest 
an, pe ani de studiu. Va exista 
o mai mare posibilitate de se
lecție în vederea îndrumării 
unor elevi talentați către școli
le sportive din Alba lulia, 
Aiud, Blaj. Sebeș și Cîmpeni.

în întreprinderi, instituții și 
la sate vom organiza cupe pe 
profesii, iar pentru tineret vom 
continua să consolidăm compe
tițiile specifice, devenite tradi
ționale, „Cupa Femina" și „Fe
tele de pe Tirnave".

MĂSURI PENTRU 
OBȚINEREA UNOR 

REZULTATE SUPERIOARE
TEODOR CONSTANTINES- 

CU, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Prahova. Prahovenii 
au obținut rezultate bune atît 
în sportul de masă — locul I 
în prima ediție a „Cupei tine
retului" — cît și în cel de per
formanță. multi dintre sportivii 
județului nostru numărîndu-se 
printre cei mai buni din țară. 
Evident, ne mîndrim cu aceste 
rezultate. însă dorim să facem 
mult mai mult în viitor. Ne gîn
dim, de pildă, să întărim activita
tea sportivă Ia sate prin organi
zarea unui sistem competițional 
la diferite discipline, Referin- 
du-ne la copiii din județ, la 
tineret în general, iată, pe 
scurt, care ne sînt planurile de 
viitor. Vom acorda mai multă 
atenție înotului. Prin construi
rea noului bazin. Școala gene
rală nr 25 din Ploiești a căpă
tat profil de înot. Iar în viitor 
vom înființa și un liceu cu 
program de înot. Vrem să ri

Munca pasionată a antrenorului 
Covaci a dat roade deosebite : e- 
chipa de sabie Victoria Cărei 
activează în Divizia A, o serie 
de trăgători formați de el sînt 
prezenți, de asemenea, în forma
ții din primul eșalon al scrimei 
noastre, Lupuțiu șl Paputa la Di
namo București, Eva Palco la

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Scrimă reintră în circuitul 

competițional în luna octombrie. 
Astfel, orașul de la poalele Tîm- 
pei va găzdui la 2—3 octombrie 
„Cupa Carpați" la sabie, turneu 
pe echipe organizat de clubul 
brașovean Tractorul. • Campio
natul național de tineret (probe
le Individuale) se va desfășura la 
București, între 14 șl 17 octom
brie, în ordine : floretă băieți, 
floretă fete, spadă, sabie. • Ur
mătoarea etapă (comasată) a di
viziilor naționale A șl B se va 
desfășura la floretă fete și spa
dă între 23 și 24 octombrie, iar 
la sabie șl floretă băieți la 30—31 
octombrie. • Ultima competiție 
internă de amploare are loc în 
luna noiembrie (4—7) : „Cupa

|. Apopii (57 kg), |. Breaz (62 kg), A. 
Petrone (68 kg), C. Fodore (74 kg), I. 
Lup (82 kg) și Gh. Paraschiv (90 kg).

RUGBY Rezultate din divizia
B: Electrotimiș Timișoara

— Minerul Lupeni 19—8 (12—0), Uni
rea Săcele — Dacii I.P.A. Sibiu 11—4 
(4—O), Motorul Arad — C.F.R. Bra
șov 3—10 (0—0), Constructorul Alba 
lulia — I.O.B. Balș 12—11 (12—3),
Cimentul Medgidia — Chimia Năvodari 
23—4 (12—4), Constructorul Constanța
— Voința Constanța 14—3 (4—3), Da
cia Constanța — Portul Constanța 
14—10 (7—6), T.C. Ind. Constanța — 
C.F.R. Constanța 116—0 (52—0) I 
(Corespondenți : St. Marton, R. Hăr- 
duț, C. Gruia, |. Filipe-scu, R. Avram, 
C. Popa). • MECIUL DE DIVIZIA A 
dintre Gloria Buzău și Universitatea 
Timișoara, care urma să se dispute 
în cadrul ultimei etape a fazei pre
liminare a campionatului, va avea 
loc, cu acordul ambelor echipe, an
ticipat, azi pe stadionul Chimia din 
Buzău, cu începere de la ora 11.

TENIS INTRE 1 3 octombrie
se va desfășura cea de-a 

XX-a ediție a ,,Cupei Mureșul". La 
întreceri și-au anunțat participarea 
sportivi de la secțiile și asociațiile 
din mai multe localități ale țării. Me
ciurile vor avea loc pe terenurile din 
Parcul 23 August din municipiul Tg. 
Mureș.

dicăm atletismul prahovean și 
pentru aceasta vom întări sec
țiile existente. înfiintînd echi
pe de atletism în școli, preocu- 
pîndu-ne de o mai bună repar
tizare a specialiștilor. Loc de 
frunte vom acorda gimnasticii, 
mai ales în școli. Noi am avut 
mereu cite o reprezentantă la 
ultimele trei olimpiade și nu 
vrem „să pierdem pasul" în 
această frumoasă disciplină. în 
final mai vreau să precizez că 
vom acorda atenție sporită pa
tinajului. tirului și. evident, 
schiului și bobului.

CONȚINUT EDUCATIV 
TUTUROR ACȚIUNILOR 

SPORTIVE !
ROMULUS CIOACA, prim- 

vicepreșcdinte al C.J.E.F.S. Il
fov. Județul nostru are foarte 
multe școli și licee, de aceea 
este firesc să avem printre pre
ocupările noastre de bază dez
voltarea activității sportive în 
aceste unități. Pe lîngă măsu
rile pe care le-am luat vizînd 
angrenarea tuturor elevilor în 
procesul de educație fizică, 
Consiliul nostru a inițiat orga
nizarea unor importante com
petiții avînd ca scop depistarea 
de noi talente pentru sportul 
de performanță. De pildă. în
cepînd din luna octombrie se 
va desfășura concursul Cupa 
speranțelor olimpice la atle
tism. la care vor participa ele
vii din cele 26 de licee. Com
petiția are etape pe școală, pe 
zone (5 zone) și finală pe ju
deț. De asemenea, am instituit: 
Trofeul Ilfov la cros, cu par
ticiparea elevilor din școlile 
generale și licee, pe grupe de 
vîrstă. cu etapă finală, pe ju
deț.

Dintre celelalte acțiuni pe 
câre le organizăm în spiritul 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
amintesc de Cupa U.G.S.R. la 
tenis de masă, la care va par
ticipa tineretul din întreprin
deri și instituții, Trofeul Ilfov 
la orientare sportivă, comneti- 
ție interjudețeană, „Cupa 30 De
cembrie" la popice. duminici 
cultural-sportive pe comune și 
grupe de comune etc. Vom ur
mări ca toate acțiunile organi
zate să aibă un cît mai bogat 
conținut educativ.
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Progresul București, Mărcuș la 
„Poli" Iași, alții au făcut parte 
din lotul republican (Budahazi la 
sabie) sau au avut comportări 
meritorii la nivelul „speranțelor" 
(Makai, Apati, Ildiko Covaci la 
floretă etc.).

Tiberiu STAMA

României** la toate armele. • 
Pentru extinderea corpului de 
tehnicieni, Federația de scrimă 
va organiza între 8—20 noiem
brie, la București, un curs de 
calificare pentru antrenori. • DuJ 
pă cum ne relatează corespon
dentul nostru din Tg. Mureș, C. 
Albu, recent s-a disputat în a- 
cest oraș întîlnirea internațională 
de scrimă dintre C.S.U. Tg. Mu
reș și S. C Einheit Dresda 
(R.D.G.) Formația locală a în
trecut pe spadasinii oaspeți cu 
10—6, iar la floretă cu 9—7. • 
Din calendarul internațional al 
sezonului desprindem întîlnirea 
echipelor masculine de floretă 
R.D.G. — România (23—24 octom
brie) și Balcaniada 1976, care se 
va desfășura la Atena (17—21 no
iembrie).

ASTĂZI SE CONTINUĂ
PARTIDA DE RUGBY

SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA
Astăzi după-amiază, la ora 16,30, 

pe stadionul Sportului studențesc, 
din cartierul Tei, se vor juca 34 
de minute restante din partida de 
rugby dintre echipa gazdă și 
Steaua. După cum se știe acest 
meci, ale cărui prime 46 de minu
te s-au disputat duminică dimi
neața, a fost întrerupt pentru in
cidente de arbitrul Gh. Bănceanu 
(la scorul de 13—3 în favoarea 
echipei militare). Iată și 
echipele care vor intra în teren 
la fluierul arbitrului D. Grigo- 
rescu : SPORTUL STUDENȚESC: 
Chiciu — Ioniță, Ghețu, Hulă, 
Iordănescu — Nicolescu, State — 
Fugigi, FI. Atanasiu, Mihalache — 
Galanda, Al. Atanasiu — Drăgu- 
lescu, Alexandrescu, Stănculescu; 
STEAUA : Durbac — R. lonescu, 
Enache, Zafiescu, Fuicu — Ale
xandru, Suciu — Achim, M. Io- 
nescu, Murariu — Pintea, Posto- 
lachi — Corneliu, Munteanu, 
Pojar.
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 29 SEPTEMBRIE 1976

Extragerea I : 29 42 31 13 14 32
Extragerea a Il-a : 1 5 41 37 7 
i i ' i.ieral de cîștiguri : 

996 936 lei, din care 263 979 Iei 
report.

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONO- 

EXPRES DIN 19 SEPTEMBRIE 
197G

• AZI, 
— F.C.M. 
mai anuir 
Petroșani 
etapa a 5- 
Jiul și F.< 
programat 
la ora 16 
brigadă d 
avîndu-1 1;

Mîine di 
nă, prof 
campionat 
garia la | 
Vrața. Dui 
Vrața cu i 
joc fiind 
tombrie c 
desemnat.

• VINE! 
RILOR I

FAZA I : categoria 2 : 2,95
variante a 15.000 lei din care 
o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. sau R.D. Germană sau 
bilete de odihnă la Predeal și 
Sinaia sau bilete pentru trata
ment de 2 locuri la Herculane 
sau Felix și diferența în nu
ni.-rar, cat. 3 : 13,35 a 6.016

60 lei.

lei; cat. 4 : 49,05 a 1.637 lei
cat. 5 : 123,65 a 650 lei ; cat.
6 : 4.529, 10 a 40 lei.

FAZA a Il-a : cat. B : 24,45
a 3.105 lei ; cat. C : 79.75 a
952 lei ; cat. D : 3.602,05 a

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 26 SEP

TEMBRIE 1976

Categoria 1 (13 rezultate) :
117,45 variante a 954 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 
2.865,10 variante a 91 lei.

Ântrucît valoarea cîștigului de 
la categoria 3 (11 rezultate) a 
fost sub plafonul minim de 40 
lei, fondul acestei categorii a 
fost atribuit, conform regula
mentului, celorlalte două. UN 

UN
Prin
Vă ii

RESTAU
• de

LA 5 OCTOMBRIE 1976, O NOUA 
TRAGERE SPECIALA LOTO

• vii 
în progi 

înscrii 
lialele 
Republii 
8.00—2C



MECI URI LE-RETUR DISPUTATE
I ÎN CUPELE EUROPENE

W

icînd ioartc slab in a doua parte a meciului MECIUL

+A RATAT CALIFICAREA
C.S.U. GALAȚI A PIERDUT

J. C. MILAN DINAMO
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Itri puteau
II de ușor 
leave ar fi 
I echilibrul 
lacanții au 
•arte clare. 
Lmenințător 
|a ar fi fost

ritmul de 
ima parte. 
Lspărut par- 
îccidentarea 
și Dumitru, 
it de forte, 
lirea. Poate 
valizi și în 
după pau-

ză — deci prin schimbări mai 
timpurii — nu s-ar fi produs 
„ruperea" dintre linii, acea izo
lare a atacanților fată de restul 
compartimentelor, zonă în care 
puternica linie de mijloc a lui 
F. C. Bruges a acționat neje
nată și cu destulă eficientă. 
Comportarea de ansamblu a e- 
chipei Steaua in partida de ieri 
s-a plasat la un nivel cu cel 
puțin 
neral 
Sț a 
gieni 
după 
rea prin șutul puternic și bine 
plasat al Iui VIGU (min. 25), 
căruia portarul Jensen nu a 
putut să i se opună.

Mai departe, am înregistrat 
situațiile de care vorbeam (min. 
26 — Troi, min 27 — Ion Ion, 
min. 43 — Troi) care, nefructi
ficate. au făcut ca repriza să se 
încheie cu minimul avantaj al 
golului lui Vigu. După pauză se 
va produce acea „dispariție" 
din joc a echipei Steaua, care 
a jucat parcă și cu o mare tea
mă pentru fragila diferență de 
pe tabela de marcaj. „Bara" lui 
Courant (min. 53) prevestea, 
parcă, bunul final al oaspeților, 
pe fondul căderii Stelei, și, în 
min. 71, LAMBERT a profitat 
dc o neînțelegere din apărarea 
noastră, egalind printr-un șut 
lobat. Tot el, un minut mai 
înainte de final, a trimis balo
nul în bară, la o acțiune de 
contraatac. In toate minutele de 
după egalare. tentativele echi
pei bucureștene de a lua din 
nou conducerea nu au avut con
sistentă. fiind ușor rezolvate de 
masiva apărare belgiană.

50% sub randamentul ge- 
din partida de la Bruges 

facilitat fotbaliștilor bel- 
o calificare ce se clătina, 
ce Steaua luase conduce-

Arbitrul turc Orhan Cebe a 
condus corect formațiile :

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini, FI. Marin. SAMEȘ, VI
GU — Dumitru (min. 77 Agiu), 
ION ION (min. 72 Răducanu), 
Stoica — Troi, Iordănescu, Zam
fir.

F. C. BRUGES : Jensen — 
Bastjins. Krieger (min. 46 Le
fevre), LEECKENS, Volders — 
COOLS, De Cubber. COURANT, 
VANDEREYCKEN — LAM
BERT, Verheecke (min. 60 Da
vies).

AMINAT PENTRU ASTĂZI
DIN DOUA LOVITURI LIBERE

Eftimie 1ONESCU

Deoarece la Milano a plouat 
torențial ieri după-amiază. iar 
terenul de joc devenise im
practicabil, la decizia observa
torului U.E.F.A. și a arbitrului 
partida A.C. Milan—Dinamo 
București, din cadrul primului 
tur al Cupei U.E.F.A., a fost 
amînată pentru astăzi, la ace
eași oră.

PORTO, 29 
fost un meci 
librat. cu perioade de dominări 
egale (raportul șuturilor pe 
poartă : 11—11, pe spațiul por
ții : 8—4 în favoarea gălățenl- 
lor ; raport de cornere : 9—7, de 
asemenea pentru oaspeți), dar 
mai Incisivi si rnai periculoși 
în ...........................
de 
avut 
portant în min. 
gescu a executat

T

CTUALITAȚI
■șani : JIUI. 
■ pă cum am 
le dispută la 
lestanță din 
Irmația locală 
I Partida este 
Inul Jiul de 
Indusă de o 
lin București, 
I C. Dinulescu. 
phipa reșițea- 
I întreruperea 
pleca în Bul- 
lubului Botev 
va evolua la 

lev, următorul 
marți 5 oc- 

rsar încă ne-

oc-cursul zilei de vineri 1 
tombrie, la sediul F.R.F., se vor 
reuni loturile reprezentative A,B 
și de tineret pentru noi acțiuni 
internaționale. După cum se știe, 
„tricolorii” vor evolua la Fraga, în 
meci revanșă, cu echipa Cehoslo
vaciei, pe data de 6 octombrie ; 
selecționata B va juca, la aceeași 
dată, la Lodz, cu reprezentativa 
similară a Poloniei, iar formația 
de tineret va susține partida 
vanșă cu echipa similară 
Cehoslovaciei, la Drobeta 
Severin, marii 5 octombrie.

« ZELEZNICEAR — F.C. COR- 
VINUL 6—0 (2—0). Partida s-a ju
cat în după amiaza zilei de luni 
la Sarajevo, în cadrul turneului 
pe care echipa din Hunedoara il 
întreprinde în Iugoslavia.

re- 
a 

Tr.

REA LOTU- 
TATIVE.

ANOTIMP S-A TERMINAT !
SEZON... A DEBUTAT 1
podgorii, în mustării 

NTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
BUCUREȘTI

cu preparate specifice
i de Xmuri
edite
unor remarcabile locuri istorice vă sînt oferite 
excursiilor pregătite pentru dv I

lății suplimentare, rezervări de locuri — la fi- 
. București din bd. N. Bălcescu nr. 35 ți bd.

^8, cu program NON STOP, zilnic intre orele 
sîmbătă 9.00—13.00.
•w<w<w<w<w<w<w<w<w<w<w<w<w5w5w 
y»>Sl<*<>>>>T<>>T<>W»>*<i<*<I<T<i<i<*<i<>I<j

(prin telefon). A 
în aparență echi-

atac au fost 
la Boavista.

un prim

jucătorii
Partida a 

moment im- 
4, cînd Geor- 
o lovitură li-

A.S.A. TG. MUREȘ, ELIMINATĂ
FĂRĂ A ÎNSCRIE VREUN GOL

ZAGREB, 29 (prin telefon). 
A.S.A. Tg. Mureș a părăsit, 
deci, Cupa U.E.F.A. fără să 
înscrie măcar un gol. Ceea ce de
finește de fapt formația antrena
tă de Tiberiu Bone, Miercuri, 
la Zagreb, pe stadionul 
Maksimir, în nocturnă și în 
fata a peste 20 000 de specta
tori, ea a realizat o primă re
priză mai bună decît la Tg. 
Mureș. Un argument în 
nul acestei afirmații îl 
zintă raportul de cornere 
pentru mureșeni) si cel 
turilor expediate la 
(16—14 pentru gazde, pe spa
țiul 
însă, 
toate 
min. 
dreapta, 
pe Boloni și Naghi 
poziții ideale. în apropiere, și

spriji- 
repre- 
(10—7 

al șu- 
poartă

Din nou, 
s-au tras

porții 11—4).
de la atac

necazurile. Pentru că în 
27 Fazekaș a scăpat pe 

dar nu i-a deschis 
aflați în

astfel s-a ratat cea mai mare 
ocazie de gol a mureșenilor. 
Peste un minut. Dinamo Za
greb a marcat : SENZEN a
fost deschis dc Mustedanagici, 
apărarea nu a fost prea inspi
rată și extrema gazdelor a 
trimis balonul peste Solyom : 
1—0. Din acest moment, gazde
le au devenit ceva mai ofen
sive și A.S.A. va trebui să 
facă fată unor faze extrem de 
grele (amintim, 
minutul 38. cînd 
șutat în bară), 
reușesc egalarea
Naghi vîrf n-a dat randament, 
acesta fiind prea lent).

După pauză. Dinamo Za
greb se dezlănțuie pur si sim
plu și înscrie prin BOGDAN, 
în min. 65 (acesta n-a fost 
bine marcat la o lovitură de 
colt). Superioritatea gazdelor

se materializează și. în min. 
78, Solyom va fi păcălit copi
lărește la un șut din margi
nea terenului. expediat de 
JURISICI. Arbitrul cehoslovac 
Martin Horbas a condus ur
mătoarele formații :

beră, parată cu dificultate de 
portarul portughez. Trei minute 
mai tîrziu, din colțul sting al 
careului gălățean, MANE a exe
cutat o lovitură liberă direct in 
gol. A urmat o perioadă de joc 
la centrul terenului. însă Pău- 
nescu. Băjenaru și Angelescu au 
evoluat slab, au greșit, deși par
tenerii n-au afișat dinamismul 
pe care îl presupuneam. în fi
nalul primei reprize, Georgescu 
a ratat din apropiere, pentru ca, 
în min. 42, același MANE să 
transforme in gol o lovitură li
beră de la aproximativ 30 m.

După pauză, gazdele au presat 
timp de 25 de minute fără să 
poată înscrie, totuși. în min. 70, 
a ratat Er. Mario, după care 
gălățenii s-au avîntat în niște 
atacuri tardive. în min. 76. Ma
rinescu a reușit să înscrie, dar 
arbitrul a anulat golul la o gre
șită semnalizare venită de la 
tușă. Scor final : 2—0 (2—0) pen
tru Boavista. Impresia genera
lă : ambele echipe au jucat mai 
slab ca în meciul tur, disputat 
la Galați.

de exemplu, 
Kranjcear a 
Atacantii nu 
(soluția cu

DINAMO ZAGREB : STIN- 
CICI — Huljici, Miljkovici, BOG
DAN, Jovicevici — BEDI (min. 67 
Devcici), Janjanin. Kranjcear 
— SENZEN. Jurisici, MUSTE
DANAGICI (min.

Pe o ploaie torențială și în 
fața a 8 000 de spectatori, arbi
trul englez John Hunting a con
dus satisfăcător formațiile :

60 Bonici) ;
A.S.A. : Solyom 

Unchiaș, ISPIR, 
BOLONI, Pîslaru. 
69 Varodi) — Marton,
(min. 79 Fanici). Fazekaș.

Mircea M. IONESCU

— Gligore, 
Onuțan — 
Hajnal (min.

Naghi

MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI B
ANIVERSARE ONORATA. 

F. C. Gloria Buzău a ținut foar
te mult ca partida ei cu for
mația Relonul Săvinești să se 
soldeze cu o victorie, pentru a 
onora astfel aniversarea orașu
lui (1600 de ani atestare docu
mentară). Cu atît mai mult cu 
cît la stadion se inaugura o 
tribună nouă, cu o capacitate 
de 3 500 locuri, avînd vestiare 
noi. dușuri, cameră de recupe
rare fizică, sală de dimensiuni 
reduse pentru antrenamentul 
atleților. într-un cuvînt. se 
poate spune că la stadionul 
din Buzău există astăzi condiții 
bune pentru o pregătire cores
punzătoare. așa 
cu satisfacție i 
clubului. Radu 
asigura că la 
se vor adăuga, 
tele. Despre joc se poate spune 
că a fost disputat, cu multe 
faze frumoase Ia ambele porți. 
Din păcate. însă, jucătorii nu 
au uitat de plata unor „poli
țe" mai vechi. Cele două go
luri înscrise au avut la bază 
acțiuni bine gîndite : primul 
dintre ele. marcat de Stan 
(min. 16), a fost rezultatul unei 
combinații rapide cu Anghel și 
Oprișan ; Ia golul al doilea 
(min. 22), Radu Ionescu a pri
mit mingea la aproximativ 20 
m, șutind apoi puternic si sur- 
prinzînd pe cei 7—8 apărători 
adverși, cît și pe portar. Din 
echipa oaspete o impresie bu
nă a lăsat mijlocașul Negușev- 
schi, bun constructor de joc și 
tehnician, cu o remarcabilă 
orientare în teren. La reușita 
partidei 
prestație 
Coloman 
DACIIE)

la vechea gardă (juniorii
Mureșan, 
un jucă- 
bun simț 
(Univer-

pite" ...... .. ..
Moldovan și apoi G. 
precum și Vătafu — 
tor penetrant, cu un 
al porții) și o echipă 
sitatea) în care experiența lui

Mierluț, 
„nume- 

nu s-au 
omogen

i cum sublinia 
și președintele 
Oprea, care ne 
aceste realizări 
în viitor, și al-

a contribuit și buna 
a arbitrului brașovean 
Braun. (Vasile IOR-

MATURITATEA A ÎNVINS 
ELANUL. Vremea frumoasă a 
atras în tribunele stadionului 
Municipal din Cluj-Napoca a- 
proape 8 000 de spectatori ca
re. pentru moment, au trăit 
senzația că acest derby clu
jean, „U“ — C.F.R.. se dispută 
în cadrul... primei divizii națio
nale. Dar prestația celor 26 de 
jucători care au evoluat în te
ren a satisfăcut numai partial. 
Am văzut o formație (C.F.R.) 
matură, cu puține noutăți „li-

BOAVISTA : Botelho — Al
berto, Carolino, ARTUR, AMA
RAL — Barboss. Fr. Mario, AI- 
bertino — MANE. Celso, NO
GUEIRA.

C.S.U. : Chiriazic — Pasquale, 
Olteanu, ENACHE. ȘARPE — 
Păunescu, Băjenaru, Georgescu 
(min. 46 Dobre), Angelescu — 
Cramer, MARINESCU.

Constantin ALEXE

Pexa. siguranța lui 
travaliul lui Anca si
le" lui Uifăleanu încă 
coroborat într-un tot 
cu elanul mai tinerilor lor co
echipieri : Oloșutcan, Dobrotă, 
A. Mureșan, Dumitrescu sau 
Furnea. Și partida a dat cîștig 
de cauză formației mai matu
re, mai omogene, al cărei gol 
înscris de Vătafu (min. 50),
venit firesc, absolut normal du
pă aspectul desfășurării jocu
lui, a rămas singurul pînă la 
sfîrsitul meciului^' 
roviarul Boca (în 
ratat un penalty 
Lăzărcanu). După 
tat. după valoarea 
săi. echipa feroviarilor din 
Cluj-Napoca poate lupta de la 
egal la egal cu principala pre
tendentă la șefia seriei a IlI-a, 
Olimpia Satu Mare, în vederea 
revenirii orașului de pe Someș 
în prim-planul vieții noastre 
fotbalistice. Foarte bun arbitra
jul prestat de suceveanul M. 
Fediuc. (Pavel PEANA)

deoarece fe- 
min. 22) a 
(apărat de 

jocul pres- 
jucătorilor

UN JOC FOARTE FRUMOS. 
Nu poți decît să aplauzi atunci 
cînd asiști la o partidă de fot
bal „curat", de un ridicat ni
vel tehnic și spectacular 
fășurată într-un deplin 
play din primul pînă în 
mul minut de joc. La un 
de meci am asistat duminică 
la Moreni. între Flacăra Auto- 
mecanica și F.C.M. Steagul ro
șu Brașov. Rar ne-a fost dat 
să vedem o astfel de partidă 
disputată într-un tempo rapid, 
în care să nu avem ocazia să 
notăm nici o ieșire nesportivă. 
Cei 26 de jucători care au evo
luat pe parcursul acestui meci 
s-au angajat într-o luptă dirză, 
dar corectă, oferind celor pes
te 4 000 de spectatori, care au 
umplut pînă la refuz stadionul 
din localitate faze foarte fru
moase de fotbal. A învins tine
rețea și elanul gazdelor, care, 
printr-un continuu travaliu în 
teren, au reușit să suplinească

des- 
fair- 
ulti- 

astfel

C.F.R. Cluj-Napoca — „V 
pinge un atac al studenților.

Portarul feroviar Moldovan res- 
Foto : loan LESPUC-Cluj-Napoca

diferenta de tehnică care le 
despărțea de partenerii lor. Uni
cul gol al meciului a fost în
scris în mln. 69. de Baicu, ca
re, printr-o execuție ireproșa
bilă. l-a învins pe excelentul 
Adamache (șut din voie, de la 
circa 20 m, sub bară). Adău
găm la toate acestea arbitrajul 
excelent al hunedoreanului I- 
Ștefăniță, secondat foarte bine 
de Em. Poka și I. Barbu (am
bii din Sibiu). (Florin SANDU).

DE DI-
timișo-

61

VERITABIL MECI 
VIZIA A ! Derby-ul 
rean dintre echipele C.F.R. 
U.M.T. (urmărit de aproxima
tiv 10 000 de spectatori pe sta
dionul C.F.R.) s-a 
mult peste 
secunde. Fără 
am avut tot 
că asistăm la 
ma scenă, și 
Ritmul de joc. manevrele tac
tice. angajarea fizică si fazele 
de poartă au depășit media a 
ceea ce ne oferă eșalonul nr. 
1. în acest atît de spectaculos 
și antrenant meci (să reamin
tim că U.M.T. a condus cu 2—0 
și. în final, a pierdut cu 3—2!) 
s-au înfruntat ambiții și orgo
lii, iar din lupta totală a cîști- 
gat fotbalul. Firește, au existat 
și premise certe pentru un joc

de calitate : Arnăutu, Bungău, 
Belanov. Giuchici. Caraivan si 
Pîrvu (U.M.T.). Crîngașu și Pe
riat (C.F.R.), dornici să demon
streze că Divizia A i-a res
pins prea ușor, iar „noul val" es
te hotărît să forțeze rapid consa
crarea. într-un asemenea con
text. U.M.T. apărea favorită, 
grație experienței superioare a 
majorității componentilor săi, 
dar. realist antrenorul Iosif 
Lereter se aștepta la o replică 
dirză și spectaculoasă din par
tea .... 
noul „timonier"

ridicat cu 
conduita diviziei 
nici o exagerare, 
timpul impresia 

o partidă din pri- 
nu orice partidă.

„gazdelor". Și Ion Ionescu, 
al C.F.R.-ului, 

care cunoștea în detaliu calită
țile și defectele majorității ju
cătorilor adverși. aflați cîndva 
sub bagheta sa. a reușit să ofe
re cu o echipă fără nume un 
joc activ, excelent organizat și 
mai ales susținut de o pregă
tire fizică superioară. C.F.R. a 
cîștigat cu merite derbyul de 
pe Bega, într-un joc de excep
ție pentru eșalonul doi (apre
cieri și pentru arbitrajul lui N. 
Barna — Tîrnăveni), însă cele 
mai frumoase cuvinte le reți
nem pentru... un învins E vor
ba de 
U.M.T.. 
celentă 
obligat 
ar fi cazul ca el să fie convo
cat Ia unul din trialurile lotu
rilor reprezentative. (M.M.I.)

Belanov. vîrful de Ia 
care, după maniera ex- 
în care a evoluat, ne-a 
să ne gîndim dacă nu



ACORD ROMANO-SOVIETIC 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI

In urma convorbirilor, la 
Moscova, dintre delegația Con
siliului National pentru Edu
cație Fizică și Sport, condusă 
de general locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consi
liului. și delegația Comitetului 
pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Mi-

niștri al U.R.S.S., condusă de 
S. P. Pavlov, președintele Co
mitetului, a fost semnat acor
dul de colaborare pe termen 
lung — pînă în 1980 — pre
cum și planul privind schim
burile sportive pe anul 1977 
între cele două organisme.

La Izmir, C.E. de box pentru tineret

DEBUT PROMIȚĂTOR AL PUGILISTILOR NOȘTRI

CUtllERMO VI1AS A SOSIT ÎN CAPITALĂ

lată-l pe Guillermo Vilas, la cîteva clipe după sosire, împreună 
cu Ion Țiriac, fotografiați la aeroportul Otopeni.

Teri la prînz, a sosit de la 
ros Angeles (via Paris) cam
pionul argentinian de tenis 
Guillermo Vilas. El urmează 
să rămînă în Capitală pînă la 
începutul săptămînii viitoare, 
timp în care va face o serie 
de antrenamente si va parti
cipa la meciul demonstrativ în 
compania fostului nostru cam
pion, maestrul emerit al spor
tului Ion Tiriac.

Meciul Țiriac — Vilas este 
așteptat cu deosebit interes, dat 
fiind bogata „carte de vizită" 
cu care se prezintă cei doi 
jucători. După cum se știe, 
Guillermo Vilas este laureat al

Foto : V. BAGEAC 

campionilor" (Masters) învin- 
gîndu-1 pe Ilie Năstase în fi
nala de la Melbourne. Despre 
Ion Tiriac putem aminti că a 
fost de opt ori campion națio
nal de simplu. A făcut parte 
din echipa României, de trei 
ori finalistă a „Cupei Davis" 
(1969—71—72).

S-a stabilit ca programul de
monstrației de sîmbătă să în
ceapă la ora 14,30 pe terenul 
central din parcul sportiv Pro
gresul.

IZMIR, 29 (prin telefon). 
Cei 108 pugiliști din 18 țări 
prezenți la Campionatele euro
pene de box (tineret) au luat 
startul în întrecere luni după- 
amiază pe stadionul „Atatiirk".

în reuniunea inaugurală au. 
urcat treptele ringului și doi 
boxeri români : Dumitru Cipe- 
re (muscă) și Marcel Sîrba 
(mijlocie mică). La categoria 
muscă, W. Fuchs (R. D. Ger
mană) s-a dovedit a fi un ad
versar redutabil. în fata căruia 
Cipere și-a etalat întreaga sa 
măiestrie și a reușit. în urma 
unei evoluții bine apreciate, să 
determine pe judecători să-1 de
clare învingător la puncte (4—1). 
Un meci plin de obstrucții au 
oferit Marcel Sîrba și englezul 
C. Nichols. După trei reprize 
marcate de nenumărate țineri 
și neregularitățl. arbitrii l-au 
preferat, cu o decizie la limită 
(3—2), pe Nichols.

In gala a Il-a, de marți, au 
urcat treptele ringului alti 4 
reprezentanți ai echipei Româ
niei. In cadrul categoriei semi- 
muscă. Nicolae Șeitan și Necmi 
Akoyun (Turcia) au reeditat 
partida lor din finala Balcania
dei de la Brăila, din luna au
gust. Atunci, românul obținuse 
decizia la puncte după un meci 
strîns. Se aștepta ca în fata 
spectatorilor din tara sa Akoyun 
să încerce obținerea revanșei și 
un rezultat de prestigiu, dar 
Șeitan a boxat excelent, a 
dominat în permanentă lupta și 
a obținut victoria prin abandon 
în rundul 3. La pană. Ștefan 
Ștefana a pierdut la puncte în 
fața polonezului K. Kikowski.

Semiușorul Traian Georgia — 
pe care sortii nu l-au favorizat — 
a debutat în competiție în fata 
sovieticului M. Gulusenko. Evo- 
luînd foarte bine și âruncînd în 
luptă toate cunoștințele sale, 
românul a obținut o aplaudată 
victorie la puncte (3—2), care 
l-a propulsat printre favoritii 
categoriei. La ușoară. Alexan-

dru Giurgiu a obtinut victoria 
prin abandon în prima repriză 
în fata olandezului P. Willems, 
care a fost expediat de trei ori 
la podea. Semigreul Francisc 
Luxemburger va evolua direct 
în semifinale.

Alti 4 boxeri români au evo
luat în gala de miercuri. Stan 
Postolache (semimijlocie) a în
vins la puncte (5—0) pe Die
ter Rempuslevski (R.F.G.), în 
schimb au fost învinși ceilalți : 
cocoș — Tiberiu Vass p.k.o. 3 
McLeod (Scoția) ; mijlocie —

Fănică Ciocoiu p.p. (0—5) D. 
Backer (R.F.G.), după ce a 
primit două avertismente gra
tuite ; grea — Ion Cernat 
p.ab. 1 Slobodan Radulovici (Iu
goslavia), campionul balcanic al 
categoriei.

Joi vor boxa în sferturi de 
finală Dumitru Cipere, Traian 
Georgia și Alexandru Giurgiu. 
Pentru semifinalele de vineri 
s-au calificat Nicolae Șeitan, 
Stan Postolache și Francisc Lu
xemburger.

Mihai TRANCA

CLAY ÎNVINGE GREU 
LA PUNCTE PE NORTON 

Declarațiile celor doi combatanți
NEW YORK, 29 (Agerpres). — 

Disputat la „Yankee Stadium" 
din New York, în fața a circa 
30 000 de spectatori, meciul 
pentru titlul mondial de box 
la categoria grea dintre Cassius 
Clay și șalangerul său, Ken 
Norton s-a terminat după 15 
reprize cu victoria la puncte 
a campionului lumii. O victo
rie puțin convingătoare, trans
mit corespondenții agențiilor de

decisivă încă din primele două 
reprize, dar șalangerul nu s-a 
lăsat surprins, preluînd el ini
țiativa. După 10 reprize, Nor
ton avea avantaj. Cu excepția 
reprizei a 7-a, cînd a plasat o 
puternică directă de stingă, ur
mată de o serie de croșeuri. 
Clay s-a menținut tot timpul 
în defensivă. începînd însă din 
repriza a 11-a, campionul a 
schimbat tactica și a trecut

ȘAHIȘTI ROMÂNI IN TURNEE INTERNATIONALE
Biletele pentru acest 

meci se pun în vînzare 
cu începere de joi 30 sep
tembrie la agenția C.C.A., 
agenția Eoto-Pronosport 
din pasajul Universității, 
stadionul Republicii șl la 
sediul C.N.E.F.S.. str. Va- 
slle Conta nr. 16. Sint va
labile permisele eliberate de 
C.N.E.F.S.

ultimei ediții a Marelui Pre
miu F.I.L.T.. trofeu pe care 
l-a deținut și în 1974. In a- 
celași an. el a cîștigat „Turneul

• In turneul international de 
șah de la Ivonici-Zdroj (Polo
nia). după 8 runde, conduce 
David Bronstein, cu 5V2 p. Cei 
patru concurenți români au ob
ținut următoarele punctaje : A. 
Marcovici 3*/, p. E. Nacht 3 p, 
V. Groza și M. Cojocaru — 
2Vi p (1).
• După 4 runde. în turneul 

feminin de la Subotița. Marga 
reia Perevoznic se află pe lo
cul 5, cu 2‘/> p, iar Gertrude 
Baumstarck este a 7-a. cu 2 p. 
Conduc Ivanka. Veroczi (ambe-

le Ungaria) și Pihailici (iugo
slavia) — 3 p.
• în turneul de la Buda

pesta. după 3 runde, conduce 
șahistul maghiar Petran cu 2‘/« 
p. V. Stoica (remiză cu Paoli) 
este al 5-lea, cu IV, p.

Ken Norton (stingă) se ferește 
al campionului mondial Cassius

presă, care subliniază compor
tarea foarte bună a lui Norton. 
Campionul a căutat lovitura

ECHIPA U.R.S.S. PARTICIPĂ
LA C.E. DE RUGBY

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • A 4-a ediție a „Ra

liului Ciprului", din cadrul C.E., 
a revenit kenyanului Shekhar 
Mehta („Datsun**), urmat de ita
lianul Adriano Zanini (,,Fiat“).

BASCHET • Turneul feminin 
de la Cracovia a fost cîștigat de 
Dinamo Moscova, urmată de Wis- 
la Cracovia. Levski Spartak So
fia și Fiat Torino. în ultima zi : 
Dinamo — Wisla 75—58, Levski 
Spartak — Fiat 95—70.

RUGBY • în meci amical : Ta
tra Praga — C.U.S. Pisa (Italia) 
22—7.

La Neuva Gerona 
încheiat „Turneul 

Iată cîștigătorii celor

BOX •
(Cuba) s-a
Prietenia".___ ______
11 categorii • A. Morales (Cuba), 
A. Grâul (R.D.G.). R. Despaigne, 
J. Aguilar 
Cuba) A.
delin. V. 
U.R.SS.) P
J. Despaigne și F. Cesar 
din Cuba'.

B Lazo (toți din 
Kondratov. V. Bu- 

Jareșko (toți din 
S kreczek (Polonia), 

(ambii

CICLISM • Olandezul Fred 
Rompelberg a stabilit la Roma 
un nou record mondial al orei 
în proba cu antrenament meca
nic. acoperind în G0 minute dis
tanta de 79.613 km. El a obținut 
și un nou record mondial în 
proba de 100 km : lh 15:24 (cu o 
medie orară de 79,568 km). ® 
Prima etapă a competiției „Steaua 
speranțelor", la care participă 
sportivi amatori și profesioniști, 
a revenit olandezului Van Den 
Haute, care a parcurs 183 km în 
4 h 33:36. în același timp, pe lo
cul 6. a sosit sovieticul Nikolai 
Averin. Spaniolul Ocana și' fran
cezul Thevenet au sosit în plu
tonul al doilea.

HANDBAL ® Turneul feminin 
de la Odesa s-a încheiat cu vic
toria echipei Ungariei, care în 
ultimul meci a întrecut, cu 20—17 
(7—8) formația R. D. Germane. 
Alte rezultate • U.R.S.S. (tineret) 
— Iugoslavia 15—14 (6—8) ; Ceho
slovacia — U.R.S.S. (junioare) 
12—11 (6—3).

ȘAH • Meciul Petrosian — Tal 
— Portisch, care urma să se des
fășoare la Milano, a fost amînat 
din nou și, probabil, va începe 
la 10 octombrie. • Marele maes
tru bulgar Radulov a cîștigat 
turneul de la Kikinda (Iugo
slavia), totalizînd 9^2 p din 13 
posibile, urmat de Krinici (Iugo
slavia) și Pytel (Polonia) — cîte 
9 p. • Totalizînd 8V2 p din 12 
posibile, marele maestru maghiar 
Szabo a cîștigat turneul de la 
Kapfenberg (Austria), urmat de 
englezul Stean — 8 p. sovieticul 
Kocijev — 7V2 P, iugoslavul Ka- 
raklajici și italianul Tatai — cîte 
7 p. • După 5 runde. în tur
neul de la Virovitica, în fruntea 
clasamentului se află Damiano- 
vici (Iugoslavia), cu 4 p.

TENIS • Turneul de la Los 
Angeles a fost cîștigat de ame
ricanul Gottfried cu 6—2, 6—2 în 
finala susținută contra lui Ashe. 
© în primul tur al concursului 
de la San Francisco : V. Amri- 
traj — McManus 6—7. 6—2, 6—4 ; 
Tanner — Docherty 6—1, 6—7,
7—6 ; Stockton — Stone 5—7, 6—4, 
6—2 ; Richey — Johansson 6—2, 
6—2 ; Riessen — Dowdeswell 6—3, 
6—2 ; Osborne — Martin 6—4, 
3—6. 6—4. ® După turneele des
fășurate săptămîna trecută. în 
clasamentul Marelui Premiu 
F.I.L.T. conduce Jimmy Connors 
(S.U.A.) cu 600 p. urmat de Ra
mirez — R43 p : Borg — 480 p ; 
Vilas — 462 p : Dibbs — 457 p. 
Ilie Năstase se află pe locul 10 
cu 360 p precedat de Panatta — 
370 p. © în finala turneului de 
la Curasao, în cadrul „Circuitu
lui Caraibilor" : Hose (Venezue
la) — Molina (Columbia) 6—1, 
6—3. în clasament conduc Hose, 
FranulOvici și Pecci cu cîte 28 p. 
Următorul turneu va avea loc la 
Ciudad de Panama.

FORMAȚIA ROMÂNIEI VA DEBUTA
Echipa reprezentativă de 

rugby a U.R.S.S. va lua parte, 
începînd din acest an, la cam
pionatul european, organizat de 
F.I.R.A. Formația sovietică va 
participa la întrecerile grupei 
B, alături de echipele Olandei 
(retrogradată din grupa A), 
Cehoslovaciei, R. F. Germania, 
Suediei și Iugoslaviei. Reamin
tim acum, în preajma noii edi
ții a competiției continentale.

LA 17 OCTOMBRIE IN POLONIA
componența grupei A : Franța, 
Italia, ROMANIA, Polonia. 
Spania (citate în ordinea ulti
mului clasament) și Maroc, 
promovată din seria secundă. 
Echipa țării noastre va debuta 
în C.E. la 17 octombrie, cînd 
va juca cu Polonia, în deplasa
re ; vor urma apoi partidele cu 
Franța la 14 noiembrie și Ma
roc la 17 noiembrie, ambele la 
București.

de năpraznicul croșeu de dreapta 
Clay, în cursul penultimei reprize 

Telefoto : A. P.-Agerpres 

decis la atac, mareînd nu
meroase puncte, dar lovitu
rile sale nu au avut nici forța, 
nici precizia care i-ar fi per
mis să obțină victoria înainte 
de limită.

După meci, Cassius Clay a 
declarat ziariștilor : „Nu sint, 
desigur, prea satisfăcut de fe
lul cum am boxat astă seară. 
Norton este un adversar mult 
mai puternic decît credeam, 
iar pentru mine este tot mai 
greu să lupt 15 reprize".

Norton s-a arătat surprins 
de verdictul juriului : „După 
părerea mea, eu am cîștigat 9 
din cele 15 reprize. Ciay a 
lovit fără eficacitate și dacă 
ar fi boxat astă seară cu Fo
reman, de pildă, nu ar fi re
zistat nici 3 reprize”.

La cîntarul efectuat înain
tea meciului cei doi combatanți 
cîntăreau : 100,100 kg — Clay și 
98,300 kg — Norton.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Ieri s-au încheiat meciurile din prima etapa a cupe

lor europene la fotbal, etapa a doua urmînd sâ se dis
pute la 20 octombrie (tur) și 3 noiembrie (retur), dupâ 
ce tragerea la sorți a acestei faze a competițiilor va 
avea loc mîine, la Zurich.

lata rezultatele înregistrate în Jocurile retur, primite 
pînâ la închiderea ediției, urmînd ca în numărul de 
mîine șâ publicam scorurile celorlalte întîlniri.

în prima coloana — între paranteze — sînt trecute re
zultatele din tur, iar formațiile scrise cu litere groase 
au obținut calificarea în etapa a 2-a. La scor general 
egal au promovat formațiile care au marcat mai multe 
goluri în deplasare, sau în urma loviturilor de la 11 m.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F.C. Crusaders 
Jeunesse (Lux.)
St. Etienne 
P.S.V. Eindhoven 
Borussia Monchen. 
Partizan Belgrad 
F.C. Zurich 
Bayern Miinchen 
Steaua București 
P.A.O.K. Salonic 
Malmo F.F. 
Trabzonspor 
Banik Ostrava 
Palloseura (Fin.)

F.C. Keflavik (Isl.) 
Roda (Olanda) 
Sparta Praga 
Middiothian (Sc) 
Dinamo Tbilisi

— F.C. Liverpool
— Ferencvâros
— Ț.S.K.A. Sofia
— F.C. Dundalk
— Austria Viena
— Dinamo Kiev
— Glasgow Rangers
— B.K. Copenhaga
— F.C. Bruges
— Omonia Nicosia
— Torino
— I.A. Reykjavik
— Viking Stavanger
— Sliema (Malta)

CUPA CUPELOR

— Hamburger S.V.
— S.C.Anderlecht
— M.T.K. Budapesta
— Lokomotive Leipzig
— Cardiff City

(in.)

(0-2) 0_5
(1-5) 2—6
(0-0) 1—0
(1-1) 6—0
(0-1) 3—0
(0-3) 0—2
(1-1) 1—0
(5-0) 2—1
(1-2) 1—1
(2-0) 1—1
(1—2) 1—1
(3-1) 3—2
(1-2) 2—0
(1-2) 1—0

(0-3) 1—1
(1-2) 2—3
(1-3) 1—1
(0-2) 5—1
(0-1) 3—0

Slask Wroclaw
Esbjerg (Dan.)
Galatasaray
Lahden Reip. (Fin).
Hajduk Split 
Boavista Porto 
Napoli
Apoel Nicosia

Tychy (Polonia) 
Dynamo Berlin 
Molenbeek (Bel.) 
Osters (Sued.) 
Djurgarden (Sued.) 
F.C. Basel
Slovan Bratislava
Brann (Norv.)
Wisla Cracovia
Finn Harps (Irl.)
I.K. Kristiansand 
Holbaek (Dan.) 
Manchester United 
Sochaux
S.C. Lokeren (Bel.) 
Juventus Torino 
Hibernians (Malta) 
Atletico Bilbao
F.C. Kaiserslautern 
Akademik Sofia 
Cesena
Dinamo Moscova
Videoton (Ung.) 
Dinamo Zagreb 
Honved Budapesta 
Adanaspor (Tur.) 
Olympiakos Pireu

— Floriana la Valeta
— Bohemians Dublin
— A.I.K. Stockholm
— Levski Spartak
— Lierse S.V.
— C.S.U Galați
— Bodoe Glimt (Nor.)
— Iraklis (Grecia)

CUPA U.E.F.A.

(4—1) 
(1-2) 
(2-1) 

(2-12)
(0-1) 
(3-2) 
(2—0) 
(0-0)

2—0
0—1
1—1
1— 7
3—0
2— 0
1—0
2—0

— F.C. Koln (0—2)
— Șahtior Donețk (0—3)
— Naestved (Dan.) (3—0)
— Kuopion (Fini.) (2—3)
— Feyeenoord (0—3)
— Glentoran Belfast (2—3)
— Fram Reykjavik (3—0)
— Queens Park R. (0—4)
— Celtic Glasgow (2—2)
— Derby County (0—12)
— Wacker Innsbruck (1—2)
— Eintracht Braunschw. (0—7)
— Ajax Amsterdam (0—1)
— F.C. Hibernians (0—1)
— Differdange (Lux.) (3—0)
— Manchester City (0—1)
— Grasshoppers Zurich (0—7)
— Ujpesti Dozsa (0—1)
— Paralimni (Cipru) (3—1)
— Slavia Praga (0—2)
— F.C. Magdeburg (0—3)
— A.E.K. Atena (0—2)
— Fenerbahce Istanbir (1—2)
— A.S.A. Tg. Mureș (1—0)
— Internazionale (1—0)
— Austria Salzburg (0—5)
— Sportul studențesc (0—31

1—1
1—1
4— 0
2—0
2—1
3—0
5— 0
0—7
2—0
1— 4 
0—5
1—0
2— 0 
u—0
3—1
2—0 
0—2
5—0
8—0
3—0
3— 1
2—1
4— 0
3—0 
'—T
2-0
2—1
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