
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI
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PRODUCȚIE Șl DE CERCETARE

I
I

ANUL XXXII — Nr. 8375 4 PAGINI — 30 BANI I Vineri 1 octombrie 19/5

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi 
de lucru in 
producție și

împreună 
ral al partidului s-au aflat to
varășii Nicolae Giosan, Teodor 
Coman, Constantin Dăscălescu, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit cu cadre de condu
cere din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și din 
alte ministere economice, cu 
oameni de știință și cercetători, 
cu specialiști, cu oameni ai 
muncii de pe ogoare, care, in 
aceste zile, dau bătălia pentru 
încheierea la timp și cu succes 
a recoltării, arăturilor și însă- 
mințărilor de toamnă, exami- 
nind, la fața 
cum se _
mari și complexe ce revin agri
culturii in actualul cincinal, in 
lumina hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. A fost o 
analiză cuprinzătoare, alît a re
zultatelor obținute, cît și a lip
surilor existente, care a condus 
la stabilirea unor măsuri con
crete, eficiente, in vederea în
deplinirii, în cele mai bune 
condițiuni, a programelor na
ționale de îmbunătățiri funcia
re și de sporire a producției 
vegetale și animale, a promo
vării unor tehnologii perfecțio
nate, a creării unei sisteme 
complete de mașini-agricole cu 
performanțe la nivelul tehnicii 
mondiale și, în general, a dez
voltării și modernizării agricul
turii.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Institutul de cercetări 
pentru irigații și drenaje de la 
Băneasa—Giurgiu, căruia îi re
vin sarcini importante în do
meniul elaborării, intr-o con
cepție unitară, pe baza organi
zării complexe a teritoriului, a 
soluțiilor de proiectare. exe
cuție și exploatare a sistemelor 
de irigații și drenaje în diferite 
condiții naturale, in corelare cu 
amenajarea bazinelor hidrogra
fice ale țării.

Român, 
Socialiste 
dimineața, o vizită 
unități agricole de 
de cercetare, 
cu secretarul gene-

locului, modul 
înfăptuiesc sarcinile

La întreprinderea agricolă de 
stat Prundu — următoarea etapă 
a vizitei de lucru — a fost 
abordată o altă latură a preocu
părilor 
tură, 
sint 
bilite 
privind folosirea cu randament 
sporit a pămintului și creșterea 
producției agricole.

Un alt moment al dialogului 
de lucru al secretarului general 
al partidului cu specialiști din 
agricultură a avut loc la I.A.S. 
Adunații Copăceni, unde au 
fost abordate probleme esen
țiale vizind creșterea producției 
de lapte și carne în sectorul dc 
taurine.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea „30 
Decembrie", modernă unitate 
agroalimentară cu sarcini mul
tiple în domeniul aprovizionării 
cu produse din carne, lapte și 
ouă, precum și cu legume și 
fructe.

în întreaga ei desfășurare, 
vizita a prilejuit un dialog viu, 
direct, Încheiat cu concluzii 
deosebit de importante. Ca de 
fiecare dată, aprecierile și în
demnurile tovarășului Nicolac 
Ceaușescu sint menite să însu
flețească și să mobilizeze ener
gia creatoare a oamenilor mun
cii din agricultură, care acțio
nează cu toate forțele pentru 
creșterea continuă a producției 
agricole, în ritmul cerut de în
săși dezvoltarea țării, de satis
facerea cerințelor unei bune a- 
provizionări a populației, pc 
deplin conștienți că de munca, 
hărnicia și priceperea lor de
pinde în măsură hotăritoare 
progresul agriculturii.

Lucrătorii ogoarelor l-au în- 
lîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu multă căldură, 
reafirmindu-și 
dragoste și recunoștință 
partid și secretarul său 
adeziunea deplină la 
partidului și statului 
hotărîrea de a-și aduce întrea
ga contribuție la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce revin 
agriculturii în cadrul programu
lui de înflorire a patriei și de 
creștere permanentă a bună
stării celor ce muncesc.

actuale din agricul- 
și anume modul cum 

îndeplinite sarcinile sta- 
de Congresul al XI-lea

multă 
sentimentele de 

față de 
general, 
politica 
nostru.
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Abil infiltrată 
tează la

pe semicerc. Elena Răducanu („U“ București) șu- 
", ' ? ' i Stan ra apăra in extremis.

Foto : Dragoș NEAGU
poartă, dar Lidia

programate me-Ieri au fost 
ciurile etapei a Vl-a a campio
natelor Diviziei A de handbal, 
în derbyul feminin. Universi
tatea București a reușit s-o în
vingă pe actuala campioană, U- 
niversitatea Timișoara. La bă
ieți, o surpriză: Dinamo Bra
șov a întrecut, la Timișoara, 
pe Politehnica.

lor. Campioana țării a avut 
ieri una din zilele sale slabe. 
Sigur, antrenorul Constantin

FEMININ

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 10—7 (4—3). Evolulnd 
în fief-ul său, la Drept, Uni
versitatea București a cucerit o 
meritată victorie în fața cam
pioanei. Jucind cu mai mult a- 
plomb, mai lucid. lungind 
atacurile pină la obținerea po
ziției favorabile. Simona Ar- 
ghir, Doina Furcoi și colegele 
lor s-au instalat la cîrma me
ciului și nu au mai cedat-o 
(oaspetele au reușit să egaleze 
o singură dată, în min. 23 : 
5—5). Bucureștenccle au mun
cit mult — și cu folos — în 
apărare, anihilînd aproape to
tal forța de șut a timișorence-

NOI IMPULSURI ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DÎMBOVIȚENE

Pe marginea unui recent Plan de trăsuri adoptat de Bircul

Comitetului județean de partid

TIMIȘOARA: 10-7
Lache și jucătoarele 
acuza și neșansa (10 _____ ___
întilnit bara !), dar credem că 
nu aici trebuie căutată cauza 
insuccesului. în atac. Universi
tatea Timișoara joacă încă prea 
lent, colaborarea — în ved.rea 
realizării paravanelor sau creă
rii breșelor pe semicerc pen
tru jucătoarea care șutează — 
fiind de cele mai multe ori 
inexistentă.

Au marcat : Furcoi 4. Arghir 
3, Rotaru 2. Andronache 1 — 
pentru „U“ București, Cojocaru
3, Popa 2, Sasu 1 și Maroov 1
— pentru „U“ Timișoara. Au 
arbitrat bine Gh. Lungu și R. 
Antochi (Brașov). — H.N. —

PROGRESUL BUCUREȘTI
— MUREȘUL TG. MUREȘ 19— 
11 (10—3). Meci de slabă fac
tură tehnică. Progresul, fără să 
strălucească, s-a detașat net de 
o echipă vlăguită, fără forță 
și fără mijloace de a înscrie. 
Au marcat: Ciobanii 6. Popa
4, Butan 3, Constantin 2, Biro

sale pot 
șuturi au

(Continuare in pag. 2-3)

FRUMOASA ISTORIE
A UNEI MEDALII PIERDUTE

Săptămîna trecută, în cadrul 
unai ședințe a Biroului Co
mitetului Județean Dîmbovița 
al P.C.R., a fost supus discuției, 
completat și aprobat, un vast 
plan de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității sportive din 
acest județ al tării, care cu
noaște o neîntreruptă dezvolta
re economică și social-cultu-

Planul — elaborat de C.J.E.F,S. 
(președinte tov. Florea Rista- 
che ; prim-viccpreședînte tov. 
Paul Oiței) — cuprinde o serie 
de acțiuni complexe (educația 
fizică a tinerei generații ; spor
tul de masă în rindul popu
lației adulte ; dezvoltarea acti
vității de performanță ; pregă
tirea, promovarea și perfecțio
narea cadrelor ; utilizarea judi
cioasă a terenurilor și întărirea 
bazei materiale a sportului dim- 
bovițean; perfecționarea condu
cerii și organizării activității 
sportive ; întărirea muncii de 
educație Și propagandă) și se 
referă, cu termene eșalonate și 
cu răspunderi concrete, la peri
oada octombrie 1976 — 31 de
cembrie 1977.

Această acțiune a Comitetu
lui județean de partid se în
scrie. evident, pe linia ecouri
lor concrete și imediate ale 
însuflețitoarei cuvîntări rostite 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la festivitatea de 
premiere a participanților la 
J. O. de la Montreal, cuvinta-

re ce constituie un PROGRAM 
DE EXCEPȚIONALA VALOA
RE PENTRU O NOUA ETA
PĂ DE DEZVOLTARE A EDU
CAȚIEI FIZICE ȘI SPORTU
LUI ÎN ROMANIA.

Nu vom putea prezenta — se 
înțelege . — toată gama de ac
țiuni preconizate în județul 
Dîmbovița, dar vom selecta 
unele dintre cele care ni se par 
mai semnificative. Și vom în
cepe cu o măsură grăitoare, 
privind educația fizică a pre
școlarilor : mărirea timpului a- 
fectat acestor activități în gră
dinițe, de la 180 la 360 de mi
nute săptămînal. în aceeași sfe
ră. se înscriu măsuri ca : orga
nizarea la Tîrgoviște, Moreni, 
Fieni. Pucioasa a unor centre 
de inițiere în înot a preșcolari
lor (1200 de copii în 1977) ; cu
prinderea a 1000 de copii în 
practicarea patinajului și să- 
niușului prin înființarea a noi 
centre la Moreni, Moroeni. Pu- 
cheni. Pucioasa ; cuprinderea a 
17 000 de preșcolari în probele 
festivalului „Tinere vlăstare" 
(mai-octombrie 1977). Pentru 
elevi se prevede. între altele, 
organizarea campionatului șco
lii la cel puțin trei ramuri. în 
funcție de condițiile locale și 
de tradiții ; cuprinderea a 40 000 
de elevi în centre de inițiere 
în disciplinele nominalizate 
pentru județul Dîmbovița, în 
vacante, tabere șl cluburi ale 
elevilor ; înființarea de noi

centre pentru sporturile tehni- 
co-apllcative la Răcari, Fieni, 
Voinești. Nucet ; acțiuni de a- 
menajare. prin muncă patrioti
că, 
din 
rea

O 
dă. în 
vității 
muncii

a bazelor sportive simple 
curțile școlilor, moderniza- 
celor actuale.
atenție deosebită se acor- 

planul de măsuri, acti- 
sportive a oamenilor 

din întreprinderi și in-

Rudu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Citiți în pag. 2—3 
amănunte supli
mentare asupra
partidei de la A- 
tena, în care Spor
tul studențesc a 
obținut calificarea 
în fața echipei O- 
lympiakos Pireu.

In fotografie 
Răducanu deschide 
scorul in meciul 
de la Atena, in— 
vingîndu-l, din pe
nalty, pe vizaviul 

său, Kelesidis.

A.P.-
TELEFOTO 

-AGERPRES

in gimnastică, ca in tenis, 
există „capi de serie”. E ade
vărat, ei nu sint 
atare, dar orice 
cit de exigentă ar fi 
in gimnastică, 
sint toate comisiile... — poartă 
in subconștientul membrilor ei 
apartenența unui gimnast la 
„elita” unui aparat. Dan Grecu 
este unul dintre capii de se
rie ai inelelor mondiale.

...Numai că intr-una din după- 
amiezele trecute, cind 
l-am căutat 
namo, la 
gimnasticii 
românești 
la primul 
nament de după Olimpiadă. 
Părea că reedita, ca odinioară, 
cu 13 ani in urmă, cunoștința 
aparatelor : le mingiia curios, 
nesigur, încet, se agăța de pa
ralele ca un începător, încerca 
doar jumătăți de urcare spre 
înaltul inelelor și barei. Se 
juca. Cu pauze lungi. Era doar 
o reacomodare, așa că repor
terul a profilat, dar nu numai 
din acest motiv. La două luni 
după ce o posibilă medalie 
olimpică de aur s-a transfor
mat intr-una de bronz, regre
tul pentru această nedreptate 
— față de munca ce a pre
cedat-o — nu s-a stins. Probabil 
că va ră'mine încă multă vre
me in amintirea noastră drept 
„un mare ghinion”. Din cauza 
unei accidentări petrecute la 
încălzirea pentru individual 
compus, l-am putut vedea a- 
poi, pe micile ecrane, cu ban
daj elastic pe bicepsul drept, 
cu „crucea” imperfect execu
tată, fără forța binecunoscută 
și, in final, fără „aurul” acela 
care, probabil, ar fi completat 
seria de medalii agățate in ho
lul apartamentului din Colen-

amintiți ca 
comisie, ori- 

iar 
supraexigenle

la Di- 
sală, asul 
masculine 
se afla 

antre- 
după

Reportajul nostru

tina : aur la Universiada mos
covită, argint la europenele de 
Id Grenoble, aur la mondia
lele de la Varna, aur la euro
penele de la Berna. „O mare 
neșansă” — sau cel puțin așa 
ii spune lumea. Si totuși...

— Nu, nu se întîmplă nimic 
în gimnastică fără o anumită 
cauză.

Cind Mircea BădulesCu, an
trenorul, spusese exact ace
leași cuvinte, mai înainte, el 

se referea la un prin
cipiu general 
trenament. Și tot el,

: „...un mare
nevoie 

pro- 
de
nu 
ce 
te 

._, cu 
tine însuți !“ Elevul cunoștea, 
deci, la rindul lui, acest prin
cipiu. Și Dan a continuat :

— Atunci, la încălzire, 
simțeam excelent. Eram 
mă, eram convins 
poate scăpa aurul. Și 
mă impun clar, ca 
mai bun, am forțai 
din planșă în cruce. _  _
nastică spunem acestui proce
deu „elementul Azarian", ca un 
omagiu adus celui care l-a 
executat primul. N-am calcu
lat însă că, forțînd, depășeam 
niște limite cu care mă obiș
nuisem de luni de zile : bra
țele, trupul, pumnii încleștați 
pe inele trebuie șă urmeze 
exact aceeași traiectorie. Și am 
greșit cu un grad. A fost fa
tal, dar logic : mintea a gre-

adăugase : „...î
sportiv, are 
de conștiința 
pregătirii și

de an-

nuprie a
constrîngerea antrenorului ; 
te poți corecta dacă nu știi 
ai greșit, iar în concurs nu 
mai ajută nimeni : ești tu, --- - •

că

mă 
în for- 
nu-mi 
ca să 
fiu și 

trecere
să
o ______
In gim-

(Continuare in pag. 2-3)

Radu TIMOFTE



La startul unei noi ediții a campionatelor de volei Turneu! clujean al campioiuiHiI'.ii de baschet masculin

LOTURILE ECHIPELOR MASCULINE PARTICIPANTE IN DERBYUL ZILEI,
Sfârșitul acestei săptămini este marcat de debutul unei noi ediții 

a campionatelor Diviziei A de volei, de la care se așteaptă o vizibilă 
creștere caliiativă ă pregătirii sportivilor din primul eșalon, lansarea 
mai multor tineri spre performanță (prin înlesnirea creată de posibi
litatea dublei legitimări a juniorilor) partide spectaculoase și de înalt 
nivel tehnic, motive de speranță in obținerea unor rezultate mai bune 
pe pian internațional.

Ca la fiecare început de sezon, prezentăm loturile. Astăzi veți face 
cunoștință cu cele 12 echipe masculine participante la ediția a 28-a a 
campionatului.

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Gheorghe Eremia) : Gabriel 
Udișteanu, Wiliăm Schreiber, 
Cornellu Oros, Laurențiu Dumă- 
noiu, Mircea Tutovan, Traiăn 
Marinescu, Marian Păușescu, 
Ștefan Băroiu. Teofil Chiș, Gun
ther Enescu, Emilian Vrîncuț, So
rin Zolia și Nicolae sărăcuțu.

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nor Aurei Drăgan) : Gyula Bar- 
tha, Cristian Ion, Nicolae Pop, 
petrică Duduciuc, Constantin 
Chițigoi, Alexandru Juhasz, loan 
Țerbea, Cornel Chifu, Sorin Ma- 
cavei, Viorel Manole, Dumitru 
Schiopescu și Constantin Bădiță.

EXPLORĂRI BAIA MARE (an
trenor Alexandru Manț) : Dorel 
Neghină, Valetin Paraschiveșcu. 
Marian Viorel, Ioan Ghic, Vio
rel Bălaș, Dumitru Dragoș, Emil 
Băgăian, Marin Enescu, Adrian 
Arbuzov, Grigore Malușaris si 
Gheorghe Mihalca.

POLITEHNICA
(antrenor Gheorghe 
Nicolae Armion, T 
Traian Clonca, 
Dan Girleanu, —„ 
ghiță, Vladimir Horodincă, 
dolf Kunkuti, Carol Lukacs, Ni-

TIMIȘOARA 
r Bodcscu) : 
Ilie Bugarscjii, 

Ștefan Crișan, 
Marius Gheoa- 

Ru-

colae Lînțu, Ladislau Mathe, Dan 
Mîrza, 
xandru
Mircea Vișan

UNIVERSITATEA 
(antrenor Radu 
Nicolae Braun, 
șanu, Alexandru Dindelegan, Ma
rin Dragu, Virgil Hrinco, Mircea 
Mihăilescu, Marin Păun, E™. 
Rebedea, Liviu Riza, Dan Horna- 
nescu. Mihai Tudosie și Marcel 
Zlotea.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
Nicolae Meadu) : Romeo Schef
fler, Stelian penciulescu, Victor 
Cătălin, Gunther Cristiani, Vir- 
giliu Bocean, Petru Vraniță, Va- 
sile Paraschiv, Gabriel Amzulca. 
Adrian Matei, Alexandru Popa 
și Nicolae Dumitrescu.

VIITORUL BACAU (antrenor 
Virgil Moșescu) : Mircea Popa. 
Aurelian Ion, Mihai Patriciii. 
Aurel Enuca, Pavel Armeanu. 
Cornel Păduraru, Florin Rob- 
ciuc. Virgil ionescu, Mitu Bojan, 
Nicolae Burciu, Dan Bărbulescu 
și Marin Vernica.
' TRACTORUL BRAȘOV (antre
nor Gheorghe Ferariu) : Horia 
Banea, Gheorghe Bălhăceanu.

Valeriu Panaitescu, Ale- 
Potocean, Dan Rouă, 

și Nicolae Vînătu. 
------ CRAIOVA 

Zamfirescu) * 
Constantin Boto-

ir cea
Emft

FRUMOASA ISTORIE
A UNEI MEDALII PIERDUTE...

(Urmare din pag. 1)

șit, mușchiul a cedat. Cu alte 
cuvinte, n-am dat dovadă de 
finețe în calcul. A urmat no- 
vocaina, au urmat eforturi su
praomenești pentru a redeștepta 
mușchiul inert. L-am reactivat, 
pînă la ’ 
bronz...

Acolo, 
paratele 
mingîia 
după două 
refacere, am aflat că el, cam
pionul, primul' gimnast român 
medialiat la C.E., C.M. și J.O., 
nu crede în neșansă, in ghi
nion. Crede în muncă și in 
puterea de gîndire a sportivu
lui, fapt poate mai important 
decît ciștigarea unui mare 
trofeu.

M-ați 
seamnă un 
gimnastică, 
zece ani de pregătire, __ _
toată această perioadă să nu-ți 
poți permite o pauză de o lună 
întreagă ; sau : să fii ca Aki- 
nori Nakayama, modelul meu 
dinlotdeauna, 
un < 
de sigur și __ ,
unui nccunoscător să i se pară 
ușor, iar pentru un cunoscător 
să fie o îneîntare. Sau : să-ți 
placă atît de mult gimnastica,

bronz. Doar pînă la

la 
pe 
ca

Dinamo, printre a- 
care Dan Grecu le 
să le recunoască 
luni de pauză și

întrebat ce în- 
mare concurs de 

Un prim răspuns : 
iar în

. adică să execuți 
exercițiu atît de omogen, 

.i de frumos, îneît

ineît să visezi exercițiul noap
tea, ori să ajungi atît de stă- 
pîn pe propria persoană, îneît 
atunci cînd ajungi în fața ce
lor 16 000 de spectatori de la 
sala Forum, să nu-ți pese.

Primul antrenament a ră
mas undeva in urmă și Dan 
Grecu povestea, în continuare, 
despre un bun prieten al să'u : 
Nikolai Andrianov, cel mai 
mare adversar al său de la 
inele. Respectul pentru cel ce 
a strălucit la Montreal a ex
clus invidia. Și Grecu a fost 
primul care l-a felicitat pe 
campionul sovietic.

— Andrianov este mai complet 
decît mine. Are calități mai 
bine structurate pc gimnastică. 
Eu am cîștigat concursuri doar 
printr-o muncă imensă. Cînd 
am venit la sală — aveam 12 
ani — antrenorii au vrut să 
mă dea afară din cauza fizi
cului. Aveam picioarele curbate, 
dar ore in șir am stat 
în bandaje, în saună, 
caldă, ca să le mai 
puțin...

Intr-adevăr, Dănuț a 
de la 12 ani in sala de gimnas
tică datorită unei singure cali
tăți : aceea de a fi un exem
plu de disciplină pentru alți... 
gimnaști. Singur Mircea Bădu- 
lescu, cel care avea să fie lingă 
el, de atunci încoace, a cre
zut altfel...

cu ele 
în apă 
îndrept

rezistat

• LA zalAU sînt în curs de 
amenajare două săli de sport, 
la Școala gimnazială nr. 1 șl 
la Liceul industrial de con
strucții. Ultima, după angaja
mentul constructorilor, va 
fi gata în această toamnă. 
• BACĂUL a găzduit o mare 
întrecere școlară, „Crosul bo
bocilor", la care și-au dispu
tat întiietatea nu mai puțin 
de 3 000 de tineri, începînd de 
la vîrsta de 10 ani. S-au evi
dențiat, în mod special, șco
lile generale nr. 16, 27, 28,’ 7
și 10, precum și liceele „Va
sile Aleesandri", economic și 
nr. 2 mecanic. s COMPETIȚIA 
DE CAIAC-CANOE dotată ’ CU 
trofeul ,, Vîslașul începător", 
organizată de C.J.E.F.S. Galati 
în vederea depistării de ele
mente talentate pentru acest 
sport, s-a încheiat, după șase 
etape, cu victoria sportivilor 
de la Ancora Galați. • ECHI
PA DE POPICE Minerul Nis
tru va juca în noul campionat 
al județului Maramureș pe o 
arenă modernizată și cu piste 
recent returnate. Ar fi nevoie 
de asemenea intervenții de 
ordin gospodăresc și la popi- 
căriile dn Sighet, Cavnic, Baia 
Sprie și Baia Mare (Voința și 
Fulgerul P.T.T.R.) a DOI 
ȘAHIȘTI de la Metalul Mija 
?ț, SARO Tîrgoviște — ingine
rii Gh. Munteanu și, respectiv, 
V. Botezatu — au obținut, re
cent, titlul de candidat maes
tru. Ei sînt primii din jude
țul Dîmbovița cu o asemenea 
clasificare superioară în spor
tul minții a CU PRILEJUL 
partidei de popice de Divizia 
A. Hidromecanica Brașov — 
Electromureș Tg. Mureș, ju- 
cătoarea Viorica Orghidan a 
fost sărbătorită cu ocazia re
tragerii ei din activitatea com- 
petițională. La acest ultim joc

oficial ea a obținut un rezul
tat foarte bun, 422 p.d. Viorica 
Orghidan a jucat neîntrerupt 
timp de 18 ani în echipa Hi
dromecanica. • IN JUDEȚUL 
bistrița-nAsăud o serie 
de unități de invățămînt au 
fost dotate cu noi săli pentru 
activitatea de educație fizică 
și sport. In această postură 
se află Liceul Beclean, Școala 
generală nr. 1 și Liceul „An
drei Mureșanu" Bistrița pre
cum șl școlile din comunele 
șl satele llva Mare, Sieu-Mă- 
gheruș, Nepos și Chiuza. 
• VOLANUL este de
numirea noii asociații spor
tive înființată la între
prinderea de transporturi auto 
din Satu Mare. Imediat după 
constituire, numeroși membri 
ai asociației (care vor activa 
în secțiile de auto, carting, 
tenis, șah, popice și handbal) 
au început să lucreze la ame
najarea unor terenuri de 
sport • ÎNCEPUTUL NOULUI 
AN ȘCOLAR a coincis in ju
dețul Neamț cu reanimarea 
activității sportive în unitățile 
de învățămint și cu o intensă 
muncă de selecție. Pe lista e- 
vidențiatelor se află șco
lile generale 1, 2, 3, 4 și 6, li
ceele „Petru Rareș“ șl „Calis- 
trat Hogaș1* din P. Neamț, Li
ceul Bicaz, Liceul Roznov și 
Școala generală Vaduri. a IN 
ORAȘUL BUFTEA (județul Il
fov) s-a disputat competiția 
interjudețeană de șah între re
prezentativele județelor Te
leorman, Dîmbovița, Ialomița și 
Ilfov. Pe primele două locuri 
s-au clasat șahiștii din Teleor
man și Ilfov.

CORESPONDENȚI : M. Bon- 
țoiu, I. lancu, T. Siriopol, I. 
Chira, M. Avanu, C. Gruia, I. 
Toma, I. Toth, R. Toma și D. 
Moraru-Slivna.

Cristian Bujilă, Aristide Florea, 
Vaslle Măcieășean, Adrian Mir- 
tea, Adrian Pustiu, Petre Stancu. 
Constantin Slerea, Francisc Szom- 
boti si Constantin Zamfir.

C.S.U. GALAȚI (antrenor Geor
ge Kramer) : Cristian 
Sorin Țigăeru, Traian 
Radu Dumitrescu, 
Gheorghe, Doru 
Adolf Bîclea, Sorin

Zugravu. 
Antonescu. 
Constantin 

Ungureanu. 
Constanti- 

nescu. Toader Feodorov si Ionel 
Văduva.

C.S.M. DELTA TULCEA (an
trenor Alexandru Stanciu) ; Za- 
haria Alexandrov, Constantin Ga- 
vrilă, Vasile Bobeică, Feodosie 
Tacoblev, Cristian lancu, Stelian 
Ispas, Ion lavanov, Alexandru 
Stanciu, Frantz Szilagyi, Ion 
Staicu. Liviu Meiță si Trofim 
Talcala.

PETROLUL PLOIEȘTI (antre
nor Marian Ignat) : Marian An
ton, Adrian Apetrei, Daniel 
Banu, Romero Danilo, Virgil 
Dragomir, Virgil Ionescu, Marian 
Ignat, Aron Mihăiescu, Liviu Pa- 
nait, Jose Francisco Sanchez, 
Nicolae Sîrbu si Adrian Tricu- 
lescu.

CONSTRUCTORUL BRAILA (an
trenor Victor Măgureanu) : Jean 
Preda, Dan Ionescu, Valentin 
Mocuța, Dragos Popescu, Sorin 
Marcu, Jean Bratu, George OUa- 
giu, Andrei Chiriță, Nicolae Su- 
ciu, Avram Vlad și Traian Bran
denburg.

Cele mai importante transfe
rări : Malusaris (de la I.E.F.S.) și 
Mihalca (de la Rapid) — la Ex
plorări, Kunkuti (promovat la 
Politehnica), Sterea si Dragoș 
Popescu (de la C.S.U. Galați) 
la Constructorul Brăila.

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

1, Mihoc 1, Gogîrlă 1 și Mamia- 
ca 1 — pentru Progresul, Șoș 
6, Pereș 2, Frîncu 1, Simon 1 și 
Dudaș 1 — pentru Mureșul. Au 
condus Al. Popescu (Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej) — bine și 
V. Armeanu (Bacău) — slab.

CONFECȚIA — RAPID 12— 
10 (6—4). Joc anost, început cu 
durități sancționate prompt de 
arbitrii V. Sidea și P. Cîrligea- 
nu. Textilistele au fost mai am
bițioase și mai atente în apă
rare, în timp ce de la feroviare 
am reținut eforturile unei sin
gure jucătoare : Ștefania Mo- 
raru. Principale realizatoare : 
Grigoraș 3, Serediuc 3 — pen
tru Confecția, Iagăru 3 
xandrescu 3 — pentru

TEXTILA BUHUȘI — 
11—11 (5—6). Meci viu 
tat, în care textilistele 
cerit primul punct în campio
nat, iar I.E.F.S. a pierdut pri
mul punct... Și nu trebuie omis 
faptul că Textila a trecut pe 
lîngă victorie. Principale reali
zatoare : Scarlat 3 și Pioara 3 
— pentru Textila, Chelba 4 și

și Ale- 
Rapid.

I.E.F.S. 
dispu- 

au cu-

H,U“ CLUJ-NAPOCA — FARUL 91-78
CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te

lefon). Campionatul republican 
de baschet masculin a fost re
luat azi (n.r. : ieri) prin me
ciurile celui de al doilea tur
neu care va continua pînă du
minică. în ziua inaugurală am 
consemnat — ca o raritate — 
scorurile identice înregistrate 
în partidele de dimineață : 
Dinamo — Politehnica Iași și 
Steaua — I.E.F.S. : 117—68.
Iată amănunte de la cele mai 
interesante jocuri și rezultatele 
celorlalte :

IÎC.E.D. — C.S.U. BRAȘOV 
107—94 (53—48). întîlnirea a 
avut o desfășurare echilibrată 
pînă în min. 23 (55—54 pentru 
I.C.E.D.). De aici, timp de 
4 min. bucureștenii au realizat 
10 puncte, iar brașovenii nici 
unul... în continuare. Haneș, 
Chircă și Berceanu au înscris 
noi puncte, determinînd ca în 
final formația lor să înregis
treze o diferență puțin scon
tată

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — FARUL 91—78 (50—37); 
Ambele formații. cu jucători

reală, și cu pivoții 
si Roman dominînd 
au obținut o victo- 

pentru care au 
De partea cea-

adopți ai acțiunilor în viteză, 
au oferit un meci spectaculos, 
aplaudat. Gazdele, cu Ruhrig 
conducător de joc subtil, cu 
Barna care tinde să devină o 
valoare 
Crăciun 
panourile.
rie meritată 
muncit mult.
laltă. Farul nu a depus arme
le decît în ultima parte a în- 
tîlnirii. atunci cînd resursele 
fizice ale jucătorilor nu i-au 
mai permis să mențină un 
ritm ridicat. Pașca și Marti- 
nescu au demonstrat aceleași 
calități de tehnicieni și reali
zatori care i-au clasat printre 
bunii baschetbalist! ai Diviziei 
A. dar aceasta nu a fost sufi
cient pentru victorie.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 117—68 
(49—40). STEAUA — I.E.F.S. 
117—68 (53—38). UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA — C.S.U. 
GALAȚI 89—64 (43—43), DI
NAMO ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 63—71 (38—41).

Paul 1OVAN

A LA HANDBAL
I.E.F.S. (S.Boși 4 — pentru

Neniță — coresp.).
UNIVERSITATEA 

UNIVERSITATEA 
FOCA 11—9 (5—4).

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL 
13—8 (7—4).

IAȘI —
CLUJ-NA-

TIMIȘOARA

1. I.E.F.S. 6 5 1 0 79— 59 11
2. „U" Timișoara 6 5 0 1 87— 64 10
3. „U" București 6 5 0 1 79— 70 10
4. ,,U" lași 6 4 0 2 86— 69 8
5. Confecția 6 4 0 2 66— 64 8
6. Rapid 6 2 1 3 70— 72 5
7. Progresul 6 2 0 4 66— 69 4
8. Constr. Tim. 6 2 0 4 79— 85 4
9. „U" Cluj-Nap. 6 2 0 4 72— 78 4

10. Mureșul 6 2 0 4 84—106 4
11. Voința Odorhei 6 1 1 4 72— 78 3
12. Textila Buhuși 6 0 1 5 67— 93 1

MASCULIN
STEAUA — GLORIA ARAD 

26—15 
poate 
supra 
prima 
rești, 
bună,
44, adică pînă atunci cînd cam
pionii au trecut Ia un hand-, 
bal simplu, concret. Rezulta
tul renunțării la „artificii" și

(13—10). Scorul final 
crea o imagine falsă a- 
meciului. Arădenii, la 
lor prezență în Bucu- 

ne-au lăsat o impresie 
dar numai pînă în min.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI

adoptarea jocului rapid și pre
cis s-a materializat pe tabela 
de marcaj într-un salt specta
culos — min. 44 : 17—15, min. 
60 : 26—15 1 Principalii reali
zatori : Drăgăniță 10 și Dac 
Petru 5 — Steaua, respecți' 
Buruc 5 si lenea 4 (Al. H.)

DINAMO BUCUREȘTI - 
CSM BORZEȘTI 20—13 (10—5). 
Elevii lui Oprea Vlase au făcut 
o bună pregătire cu prilejul 
acestui meci în vederea întîl- 
nirii din Cupa cupelor. De 
reținut că Penu a fost într-o 
zi bună, apărînd 8 din cele 9 
aruncări de la 7 m de care 
au beneficiat oaspeții. Princi 
palii realizatori : Grabovschi. 
6, Licu 5 și Matei 4 — Dina
mo, respectiv Gr. Berbecaru 6 
și Bias 4. Au condus atent 
brașovenii M. Boschner și G. 
Benning (C. A.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— DINAMO BRAȘOV 9—IC 
(6—7). Desfășurat pe o ploaie 
torențială, meciul a creat pro
bleme ambelor echipe. Oaspeții 
au reușit o victorie nesperată. 
Principalii realizatori : Folker 1
— „Poli", respectiv Messmer 5 
și Nedici 3. (C. CREȚU — co- 
resp.).

csu 
BAIA

„U“
STIINTA BACAU 11—11 (7—6). 

KELONUL SAVINESTI — 
,U“ BUCUREȘTI 12—li (7—7).

GALAȚI — MINAUK
MARE 14—14 (7—9) 

CLUJ-NAPOCA —

Miercurea ciuc, 30 (prin te
lefon). După o zi de odihnă, 
turneul preliminar al „Cupei 
României" ta hochei pe gheață a 
continuat cu jocurile etapei a 
IlI-a. într-o partidă-derby. Sport 
Club a întrecut pe Sportul stu
dențesc-A.S.E. cu scorul de 11—9 
(6—2, 2—5, 3—2). A fost un meci 
echilibrat, în care gazdele au 
condus cu 4—0, dar în minutul 
30 scorul devenise 6—6. Finalul a 
aparținut hocheiștllor din M. Ciuc, 
care au obținut o victorie pre
țioasă și meritată. Alte rezultate:

Avintul — Liceul nr. 1 11—5 (2—3, 
6—1, 3—1), Unirea — Agronomia 
13—3 (3—2, 4—0, 6—1), Dunărea
— Tirnava 9—5 (3—0, 0—4, 6—1).

In clasament conduce Sport 
Club M. Ciuc cu 6 p. golaveraj 
41—15, urmată de Dunărea Galați 
cu 6 p (26—9), Sportul studen
țesc A.S.E. București 4 p (34—19), 
Unirea SI. Gheorghe 4 p (21—9), 
Avjntul Gheorghieni 2 p (21—26), 
Agronomia Cluj-Napoca 2 p 
(14—33), Tirnava Odorhei 0 p 
(14—24), Liceul nr. 1 M. Ciuc 0 p 
(9—45).

1. DINAMO BUC. 7 6 1 0 115— 79 13
2. Steaua 4 4 0 0 83— 58 8
3. Dinamo Brașov 5 4 0 1 91— 73 8
4. Relonul 5 3 0 2 82— 87 6
5. H C. Minaur 6 2 2 2 91— 88 6
6. C.S.U. Galați 6 1 3 2 76— 87 5
7. Știința Bacău 6 1 3 2 67— 78 5
8. Poli Timișoara 5 2 0 3 75— 73 4
9. C.S.M. Borzești 6 2 0 4 97—108 4

10. Gloria Arad 6 2 0 4 83— 98 4
11. ,,U" București 6 1 2 3 63— 73 4
12. ,,U" Cluj-Nap. 6 0 1 5 77— 98 1
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CICLISM
pă a ediției 
Cursele de foi 
Ion Vintilă (PI 
30 km în 50:( 
mișoara — ju 
1 h 43:28), iar 
dividual de G 
10 km în 14:50) 
— 20 km în 29:4 
rale finale se 
ori mici, Ind 
(Ploiești) 435 
C&i»curești) 3 
(Cluj-Napoca) 
Ploiești 29

NOI IMPULSURI ACTIVITĂȚII SPORTIVE DÎMBOl
(Urmare din pag. 1)

stituții. Reținem, din ansamblul 
măsurilor : organizarea campio
natului asociației sportive la cel 
puțin trei ramuri ; angrenarea 
a 8 000 de oameni în practica
rea gimnasticii la locul de mun
că și formarea a 70 de noi in
structori pentru această activi
tate ; extinderea cercurilor de 
gimnastică de întreținere în a- 
sociațiile sportive din întreprin
derile cu mare pondere dc per
sonal feminin ; vaste acțiuni de 
excursii și drumeție etc.

Paralel cu aceste acțiuni, me
nite să atragă un număr me
reu mai mare de tineri și virst- 
nicr în practicarea exerciții- 
îor fizice, în județul Dîmbovița 
se trece — cu aceeași hotărîre 
— la ridicarea sportului de 
performanță pe trepte superioa
re. Activiștii sportivi de aici 
nu ignoră faptul că la J. O. de 
Ia Montreal nici un sportiv din 
județ n-a făcut parte din lotul 
tării și își propun ca. pentru 
Moscova 1980, Dîmbovița să fie 
reprezentată corespunzător în 
lotul olimpic român. Bineînțe
les. efortul principal se. va în
drepta spre atletism, box și lup-

tele libere, ramuri considerate 
de C.N.E.F.S., ca cele mai apte 
de a furniza performeri. în a- 
cest județ. De aceea, pentru 
aceste trei discipline, ca și pen
tru baschet, fotbal, handbal și 
volei, se vor organiza anul vii
tor vaste acțiuni de selecție 
(în care vor fi cuprinși circa 
40 000 de copii și juniori) la ca
re vor colabora C.J.E.F.S.. In
spectoratul școlar și C.J.O.P. 
Se va acorda o atenție deose
bită claselor cu program de 
educație fizică din școlile ge
nerale (Tîrgoviște, Găești, Mo- 
reni), urmînd ca — pentru lăr
girea bazei de masă a sportu
lui de performanță — aceste 
clase să fie extinse în alte pa
tru unități școlare (Tîrgoviște, 
Pucioasa. Moreni. Fieni). O ma
re atenție se va acorda organi
zării concursurilor pentru în
deplinirea normelor insignei 
„Cercuri olimpice" și „Speranțe 
olimpice", organizării campio
natelor orășenești de copii și 
juniori, pe sistem 
atletism, 
si volei, 
județene, 
mentelor 
urca treptele 
planul instruirii,

divizie. Ia 
baschet, lupte, fotbal 
precum și trialurilor 
pentru depistarea ele- 
talentate, apte de a 

consacrării. Pe 
se va pune

accentul pe creșterea volumu
lui in antrenamente si con
cursuri diferențiate pe niveluri 
valorice, corespunzător preve
derilor sistemului de norme și 
cerințe pentru activitatea de 
performantă stabilit de CNEFS, 
în așa fel îneît, în 1977, jude
țul Dîmbovița să promoveze un 
număr de 15 sportivi în lotu
rile republicane. 70 de sportivi 
să obțină clasificarea sportivă 
de clasă internațională și cate
goria I. numărul secțiilor afi
liate să ajungă la 240. iar al 
sportivilor încadrați în unități 
de performanță să atingă cifra 
de 4600.

Un Ioc important în discu
țiile purtate în cadrul Biroului 
l-a ocupat latura cducativ-po- 
litică. pentru lichidarea actelor 
de indisciplină și chiul de Ia 
antrenamente, a atitudinilor ve- 
detiste. a abaterilor de Ia ri
gorile vieții sportive și de la 
conduita moral-celătenească.

Tov. Ion Stănescu, prim-se- 
cretar al Comitetului Județean 
Dîmbovița al P.C.R., a subliniat 
— în cuvîntul său — impor
tanța deosebită a indicațiilor 
privitoare la dezvoltarea edu
cației fizice și sportului, 
rezultind din cuvintarea rosti

tă de Iov 
1 EAUȘESCU 
decolare a i 
pici, din Iun 
tetizat sarcin 
C.J.E.F.S. cit 
cu atribuții i 
vă din jude 
planului dc 1 
accent J^eosel 
munca de ed 
pe amenajare 
pe instituirea 
nim dc doi: 
terială sportii 
cărei școli, pi 
tivă a cămin 
dezvoltarea u 
live cu largă 
accesibilitate 
masă) și a sț 
aplicative.
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într-un meci 
— „U” Cra- 

chiar și în 
e mai vor-

Vigu va 
șutul lui

I
jspre Pele...
Lru, șuturile 
ijuns cveni- 

rarc. Ceea 
ce se pro- 

tăți enorme 
menii se a- 
carcu (dc o 
• fi bine), în 
irunțite des, 

și cînd a- 
careu, pen- 
semicercul”, 

un alt» par- 
să-i paseze, 
Driblingul e 
pasei. Șutul 

sa însăși e 
pasei.
tă o odă pa- 
u o reneg, 
a, felul cum 
enotă starea 
unei echipe, 
gația ritmică 
Jab: — ca și 
prea multe 

iile pase îm- 
a, fapta, a-

mină șutul și deci golul. 
Abundența paselor în fotba
lul nostru cred că e o con
secință a lipsei de răspun
dere, o recunoaștere a ne
putinței de a șuta decisiv, 
a neștiinței de a juca bine 
în careu, a comodității în 
efort. Acest „na-ți-o ție, 
dă-mi-o mie !“ permite ju
cătorului să nu se anga
jeze pe mari suprafețe, să 
stea și să aștepte, descărcat 
de orice alte obligații. In
tr-adevăr, 
de spirit... 
musețea vorbei 
degrada in vorbărie, tot așa 
minunata necesitate a pasei 
în jocuri poate degenera 

năsări^" SHU, 
în

pasa e o stare
Așa cum fru- 

poatese

în „păsărie1* 
mai bine zis, 
„păsărească”.

N-aș vrea să se 
asociația 

pase și 
înfloritură 
Observați 

dacă nu vi

vadă în 
dintre 
vorbe o 
de stil, 
sau 
se pare prea mult 
— auziți cum „în- 
vorbcle în teleco- 

fotbalistice. Am
floresc“ 
montării le 
impresia că pasele jucători
lor se pot număra cu cuvin
tele comentatorilor sau, mai 
pe scurt, cite pase — atîtea 
vorbo... Confrații cuvîntului 
rostit au timp berechet — 
cit băieții se dedau stra
niului lor joc — să ne 
descrie starea cîmpurilor, a 
livezilor, culorile anotimpu
rilor, 
una, 
gici, 
care fază desfășurată cu în
cetinitorul pc teren se lă
bărțează în enorm de multe 
cuvinte, 
portarul degajează 
ciorul 
trecem 
de silabe, 
pornirea 
nu

să-și amintească de 
de alta, cînd nostal- 
cind curat lirici. Fie-

la televizor. Pînă 
cu pi- 

ceea cc vedem — 
printr-o eternitate 

La urma urmei, 
confraților noștri 

e chiar inumană — ce 
poți face pînă răsare un 
șut sau pînă se ajunge in 

o 
e 

iese

careu ? 
vorbă...
chiar inumană dar
nimic bun din ea. Sînt și 
asemenea cazuri. Poate că 
dacă s-ar juca altfel, s-ar 
și vorbi altfel. Căci a vorbi 
înseamnă a privi.

Mai schimbi 
Pornirea lor nu 

nu

BELPHEGOR

I
I
I

I

1ATE SPORTURILE
A ȘCOLARA Șl 
UNIORl începe 
a 32 echipe de 

de fete (patru 
ații) « DIVIZIA 
țîine, dar numai 
ștene, cele din 
și înceapă acti- 
|7 octombrie

A ORAȘELOR" a 
imat ultima eta- 
sst an la Galați, 
fost cîștigate de 
— juniori mici — 
Zol tan Si ha (Ti
tan — 64 km în 
de contratimp in- 
taru (București — 
drei Antal (Brașov 
asamentele gene- 
intâ astfel: juni- 
: 1. Ion Vintilă
2. Gh. Lăuta ru

3. I. Def&inu 
p ; echipe : 1.

29 h.5O:24; 3. Cluj-Napoca 29 h.50:54; 
juniori mari, individual : 1. Gh. Bata- 
lă (Constanța) 282 p ; 2. Cornel 
Nicolae (Ploiești) 240 p ; 3. C. Căru- 
țașu (Ploiești) 238 p ; echipe : 1.
Ploiești 74 h.48:53 ; 2. Timișoara
75h.27:33; 3. Arad 75h.28:11.
(Telemac SIRIOPOL — coresp.).

Dlir*DV ,ERI DUPA-AMIAZA 
KUUoY $_a reluat partida din 
campionatul Diviziei A dintre Sportul 
studențesc și Steaua. (Este vorba, 
mai precis, de ultimele 34 minute din 
jocul de duminică, joc întrerupt de 
arbitru din cauza unor 
Meciul s-a reluat de ia scorul 
3—13. Mai repede s-au pus 
re studenții care, după ce 
lescu a trimis balonul în 
un „drop", au punctat 
prin Fugigi (din l.p. și 
aducînd scorul la 10—13.
inițial relaxată, s-a mobilizat. însă, 

rind Durbac înscrie 2 l.p.
Scor final : 22—10

incidente).
de 

pe picioa- 
M. Nico- 

bară la 
consecutiv 
încercare) 

Steaua, 
ți 

ți 1 
pentru

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

ENE
ui NICOLAE 
festivitatea de 
sportivi olim- 

igust, și a sin- 
care revin atît 
elorlalți factori 
îișcarea sporti- 
i îndeplinirea 
jri adoptat. Un 
se pune pc 
ție cu sportivii, 
bazelor simple, 
riui barem mi- 
cu bază ma

pe profilul fie- 
ctivitatea spor- 
r culturale, pe 
r ramuri spor- 
popularitate și 

(oină, tenis dc 
turilor tehnico-

acestui vast 
în vederea

afectarea de 
mitetului jude- 
a
ie.
at al sportului 
prezintă pentru 
portivi, pentru 
<e cu atribuții 
>r noi generații 
entru muncă și 
ent. un puternic 
ii de ferm an-

pe
I. p.c.
Steaua, (D.C.)

• la Buzău, 
contat pentru ultima etapă, 
mițoara, a învins Gloria din 
te, la capătul unei partide 
cu 24—19 (13—11). (D. SOARE-coresp.)

intr-un meci care a 
,,U" Ti- 
localita- 
pl acute.

VOLEI DIVIZIA B s-au dispu-
tat meciurile primei etape 

a campionatelor, REZULTATE : mas
culin : Progresul — Grivița Roșie 3—0, 
C.F.R. — C.S.U. Pitești 3—1, Calcu
latorul Buc. — Medicina Tim. 3—2, 
I.E.F.S. — Farul 2—3, C.S.M. Sucea
va — Oțelul Orașul Dr. P. Groza 3—0, 
Relonul Săvinești — C.S.U. Brașov 
3—2, Voința Alba lulia — Politehnica 
lași 3—0, Foresta Arad — C.S. Rm. 
Vîlcea 3—0, Steaua roșie Zalău — 
I.T.B. 3—1 ; feminin : Voința Buc. —

LOTO

După dubla partidă Sportul studer.țesc — Olympiakos Pireu,

din Cupa U. E. F. A.

0 CALIFICARE CARE ONOREAZĂ
0 DEBUTANTĂ, DAR 0 SI OBLIGĂ7 5

ATENA, 30 (prin telefon), 
înainte de orice alte completări 
și considerații cu caracter teh
nic, legate de partida disputată 
miercuri seară pe stadionul Ka- 
raiskakis, o mențiune foarte ne
cesară privind atmosfera din 
preajma meciului Olympiakos — 
Sportul studențesc. Aici, la Ate
na. întreaga presă sportivă pro
nostica fără rezerve calificarea 
formației antrenate de Lee She- 
non, ignorînd aproape total șan
sele echipei noastre, despre care 
unele ziare afirmau că... nu va 
apuca să treacă de mijlocul te
renului ! într-o astfel de situa
ție, antrenorii A. Niculescu și 
i. Voica, intuind starea de spi
rit a puțin experimentalilor lor 
elevi, au luat unele măsuri 
pentru a asigura echilibrul mo
ral al jucătorilor, ținind echipa 
în teren, îmbrăcată în trenin
guri, cu aproape 45 de minute 
înainte de ora meciului. în a- 
ceastă idee, ei au lăsat-o acolo 
pînă la încălzire, timp de 20—25 
minute, în mijlocul unui tumult 
de-a dreptul impresionant. Cînd 
a început meciul. fotbaliștii 
noștri erau, cum s-ar spune, 
„căliți psihic" și cum galeria 
gazdelor consumase și ea o bună 
parte din energie întîlnirea n-a 
avut așa cum sperau toți de 
aici aspectul unui tăvălug ofen
siv pe care să scrie Olympia
kos. Dimpotrivă. După un debut 
de partidă caracterizat printr-o 
ușoară 
echipei 
reșteni 
zat, la 
nutele 
marcabilă, timp în care au mar

și firească inițiativă a 
ateniene, studenții bucu- 
au ieșit calm și organi- 
joc, realizînd. între mi- 
15 și 35, o prestație re-

Flacăra roșie Buc. 3—0, Medicina
Buc. — C.P.B. 3—0. Olimpia Buc. — 
GIGCL Brașov 3—0, Penicilina l| lași 
_ Univ. Buc. 1—3. Dacia Pitești — 
Electronica Buc. 3—0, Drapelul r. Sibiu 
_  I.T.B. 0—3, Mondiala S. Mare — 
,,U" Cluj-Napoca 0—3, C.S. Zalău 
Olimpia Oradea 3—1, C.S.U. Tg. 
Mureș —Voința Craiova 3—1 • ME
CIURI DE PREGĂTIRE. La lași. 
Penicilina — Wisla Cracovia 3—1 
(7, 12, —12, 11) și 3—1 (2, —11» 8, 
11) ; la Ploiești. în ..Cupa Petrolul" 
(masculin): 1. Explorări B. Mare 6 p, 
2. Tractorul Brașov 5 p, 3. Constrî"~ 
torul Brăila 4 p, 4. Petrolul 3 
(Corespondenți : N. Mateescu,
Toader, I. Mîndrescu, C. Rusu, 
Filipescu, R. Hărduț, M. Bonțoiu, 
Drăgan, I. Popescu, I. Ionescu, 
Toth, I. Păuș, I. Caraiman și’ 
Cornea).

cat
18). 
de arbitru 
ofsaid pasiv, au deschis scorul 
prin Răducanu (care a transfor
mat un 11 m în min. 30) și au 
avut alte bune ocazii de a în
scrie. ratate din situații favo
rabile. Cu incă un gol la activ 
din prima repriză, meciul pă
rea jucat și entuziastul public 
atenian începuse a se obișnui 
cu ideea înfrîngerii chiar și pe 
teren propriu.

După pauză 
pa noastră a 
ționeze bine, 
cui în ansamblu — au fost co
mise in apărarea imediată cîte- 
va inexactități, poate și pe fon
dul unei mai reduse concentrări 
psihice. Gazdele au profitat de 
acest lucru. înscriind de două 
ori în trei minute, ceea ce a 
făcut ca în continuare ofensiva 
lor să devină deosebit de agre
sivă. mai ales între minutele 
53—65.. perioadă în care Rădu
canu a rezolvat cîteva situații 
foarte critice (o dată salvîndu-1 
bara transversală). în fața pe
ricolului care amenința să în
toarcă rezultatul general al 
celor două partide, jucătorii 
noștri au găsit resursele nece
sare echilibrării jocului, punînd 
în funcție o veritabilă „mașină 
de pase", coroborînd perfect 
circulația balonului cu aceea a 
jucătorului fără minge. Finalul, 
care a aparținut din nou gazde
lor, n-a mai putut modifica re
zultatul și nici măcar fiziono
mia întilnirii.

Așadar, la prima sa apariție 
pe scena unei competiții inter
naționale de amploare. Sportul 
studențesc, în ciuda lipsei unei 
experiențe necesare, s-a com
portat meritoriu, a obținut ca
lificarea în turul II, depășind 
un adversar incomod și tenace 
ou armele caracteristice studen
ților bucureșteni : spirit colec
tiv, disciplină tactică și multă 
strădanie.

un gol 
anulat

perfect valabil (min. 
in mod surprinzător 
pentru un presupus

insă — deși echi- 
continuat să ac- 
să controleze jo

Mihai IONESCU

0 EGÂLITAR AR fl FOST ECHITABILĂ
PETROȘANI, 30 (prin
Dapă cum începuse ,_____

(restanță din etapa a V-a) spe
ram că vom asista la o dispută 
atractivă, mai ales că reși tenii 
nu s-au dispus în teren pentru 
o defensivă pronunțată ; din con
tră, ei au practicat un joc des
chis. Primele 20 de minute s-au 
caracterizat printr-un 
tul de vioi, cu multe

telefon)
partida

ritm 
acțiuni

des- 
bu-

bun î
aproximativ

Construc-
P 

C.
I.

C.

O INIȚIATIVA
in scopul unei serviri 

perioare a locuitorilor 
Capitală, întreprinderea 
Turism, Hoteluri și Restau
rante 
nică 
pusă 
cu 1 
liala 
bd. N. Bălcescu nr. 35, vom 
găsi și locuri pentru stațiu
nile de odihnă și tratament, 
iar de la Filiala din bd. 
Republicii nr. 4 se vor pu
tea procura și bilete pentru 
excursiile interne.

SU- 
din 
de

București ne comti- 
o inițiativă ce va fi 
în aplicare incepind 
octombrie a.c. : la Fi

de excursii interne din

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 29 SEPTEMBRIE 1976

x 
_______ . i

III. A.C. Milan — Dinamo Anulat
IV. Din. Zagreb — A.S.A. Tg. M. 1
V. Olympiakos — Sportul stud. 1 

VI. Honved — Internazionale 
VII. Juventus—Manchester City 

VIII. Malmo F.F.—Torino
IX. Atletico Bilbao—Uj pești
X. Manchester United—Ajax

XI. St. Etienne—Ț.S.K.A. Sofia 
XII. Real Madrid—Stal Mlelec 

XIII. Benfica—Dynamo Dresda

I. Steaua—F.C. Bruges
II. Boavista—C.S.U. Galați

X
1 

X
1
1
1
1 

X 
Fond de cîștigurl : 134.458 lei.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 24 SEPTEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I: Categoria 1:
1 variantă 10% (Dacia 1300) ; cat.
2 ; 1 variantă 5O«/o a 11.460 lei, 3

variante 25% a 5.730 lei și 7 va
riante 10% a 2.292 lei ; cat. 3 : 
8 variante a 5.587 lei ; cat. 4 : 
13,85 a 3.227 lei ; cat. 5 : 76,10 a 
587 lei ; cat. 6 : 142,70 a 313 lei.

REPORT LA CATEGORIA I : 
127.420 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Catego
ria A : 1 variantă 10% a 50.000 
lei ; cat. B : 1 variantă 25% a 
11.874 lei și 6 variante 10% a 4.750 
lei ; cat. C : 5,45 a 7.408 lei ; cat. 
D : 11,85 a 3.407 lei 1 cat. E : 
53,15 a 760 ■ ■ ' -------- -
382 lei.

REPORT
19.491 lei.

AMBELE 
goria X :

Autoturismul 
revenit 
ȘTEȚCO din Baia . . _
Maramureș, iar cîștigul în valoa
re de 50.000 lei lui MARIN RA
DULESCU din Caracal, jud. Olt.

lei ; cat.
lei ; cat. F : 105,60 a

LA CATEGORIA A :

EXTRAGERI : Cate- 
1.419,50 a 100 lei.

„Dacia 1300“ a 
participantului TOADER 

~ ‘ Borșa, jud.

JIUL 1(1)
F.C.M. REȘIJA 0(0)

Stadion Jiul ; teren
înnourat ; spectatori, __............
4.000. A marcat : DUMITRACHE (min. 
37 — din 11 m). Raport de cornere : 
8—2. Raportul șuturilor la poartă : 
18—8 (pe spațiul porții 7—4).

JIUL : Cavai 7 — Niculescu 6, Bă- 
din 5, Ciupitu 6, Deleanu 6 — Stoi
ca 5, Augustin 5 Mulțescu 5 —
Covaci 5 (min. 65 Bucurescu 5), Dumi- 

. trache 6 (min. 72 Sâlăjan 5), Stoichițâ 
5.

F.C.M. : Windt 7 — Chivu <5, Po- 
rațchi 6, Hergane 7, Filipescu 5, Că- ... — - ■ • - 5

ACTUALITĂȚI •
• OBSERVATOR LA ME

CIUL SPANIA — IUGOSLA
VIA. La 9 octombrie se va dis
puta la Sevilla primul meci 
din grupa preliminară C.M. (a 
VIII-a), din care face parte și 
echipa noastră : Spania — 
Iugoslavia. întîlnirea va fi ur
mărită de Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F.

• TURNEUL ECHIPEI F.C. 
CORVINUL HUNEDOARA IN 
IUGOSLAVIA. In al doilea joc 
al turneului său în Iugoslavia,

timp

prioru 5 (min. 87 Bojin), Bora 
(min. 37 Gabel 5), Jacotă 6 
Atodiresei 6, Tănase 6. Florea. _ 7.

A arbitrat : C. Dinulescu W * ★ ir ; 
la linie N. Păvăluga ți C. Bizinichi 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi :
La

8.
juniori 0—1 (0—1).

dintre care s-au detașat cele 
lui Tănase (min. 2), Atodi-

ne, 
ale 
resei (min. 12), Covaci (min. 15) 
șl Augustin (min. 20) — șutul a- 
cestuia fiind reținut cu siguran
ță de Windt. Treptat însă întîl- 
nirea a scăzut în intensitate, vi» 
novați principali fiind jucătorii

localnici, care, surprinzător, au 
început să prefere jocul pozițio
nal, cu multe pase laterale, per- 
mitînd astfel reșițenilor să se re
grupeze și să respingă cu ușu
rință sterilele atacuri ale mine
rilor. Pe un fond de acalmie 
generală, exceptînd doar cîteva 
atacuri reșițene, in min. 37 Fili- 
pescu, in intenția de a degaja, a 
comis o copilărească gafă, ju- 
cînd mingea cu mina în supra
fața de pedeapsă : penalty clar 
transformat de DUMITRACHE.

Acest gol nu a avut însă da
rul să schimbe jocul gazdelor. 
Acestea s-au complăcut în con
tinuare într-o dominare fără ori
zont. Se poate spune că cei care 
au jucat „acasă“ au fost reșițe- 
nii, mult mai periculoși in ofen
sivă, mai deciși și aproape în 
permanență primii la minge. Ei 
ar fi putut pleca cu un punct, 
dar au ratat două situații extrem 
de clare. în min. 52, consecutiv, 
prin Jacotă și Tănase și, în min. 
62, prin Jacotă, al cărui șut de 
la 10 m a fost respins miraculos 
de Cavai. Tn toată repriza se
cundă Jiul a avut o singură oca
zie clară, prin Covaci (min. 64),

în urma acestui rezultat, Jiul 
totalizează 7 puncte în clasament 
și urcă pe locul 8, iar F.C.M. Re
șița, rămasă cu 6 puncte, trece 
pe locurile 16—17.

Adrian VASILESCU

ASTĂZI SE REUNESC
LOTURILE REPREZENTATIVE

Loturile A, B și de 
(21 ani) urmează să 
nească în cursul zilei 
tăzi. Loturile A si B 
nesc la București, în 
dimineții, 
direct 
După 
mina 
loturi 
cale : .
miercuri la Praga, 
zentativa Cehoslovaciei, echipa 
B va întîlni in aceeași zi, la 
Lodz, selecționata similară a 
Poloniei, iar formația de tine
ret (21 ani) va evolua, marți, 
la Drobeta Tr. Severin în com
pania reprezentativei de tine
ret (21 ani) a Cehoslovaciei.

Componența definitivă a celor 
trei loturi va fi stabilită 
în cursul acestei dimineți, fiind 
în funcție de starea sănătății 
jucătorilor de la Steaua și Di
namo. Lotul A (antrenori : C. 
Drăgușin și Gh. Constantin) 
urmează să efectueze o serie 
de antrenamente și un joc la 
două porți pînă la plecarea 
spre Praga, prevăzută pentru 
luni, cu avionul. Lotul de tine-

tineret 
se reu- 
de as- 

se întîl- 
cursul 

iar cel de tineret 
Ia Drobeta Tr. Severin, 
cum am anunțat, săptă- 
viitoare toate cele trei 
vor susține meciuri ami- 

echipa A va
cu

juca 
repre-

ret (antrenor : C. Cernăianu) 
are în program antrenamente 
și un joc în compania echipei 
Steaua, sîmbătă. Plecarea spre 
Lodz este fixată pentru dumi
nică dimineață. In fine, lotul 
de tineret (antrenor : O. Po
pescu) va efectua și el dumi
nică, la Drobeta Tr. Severin, 
un joc-școală.

★
De la Praga se anunță că, 

în vederea meciului cu echipa 
României, directorul tehnic al 
reprezentativei, Vaclav Jezek, 
a alcătuit următorul 
Vencel, Milialik, Starek (por
tari), Biros, Ondrus, Jurkemik, 
Capkovic, Gogh, Barmos, Pol
lak, Dobias, Panenka, Moder, 
Kozak (fundași și mijlocași), 
Masny, F. Vesely, Kroupa, Ne- 
hoda, Mraz și Gaidusek (ata- 
canți). De notat că, față de lo
tul deplasat la București, rein
tră Capkovic și Moder, dar 
lipsește mai departe celebrul 
internațional Viktor, care este 
accidentat și nu va fi disponi
bil încă o perioadă de timp.

Jot :

MECIURI AMICALE
ACTUALITĂȚI

F.C. Corvinul Hunedoara a în- 
tîlnit la Zenica formația loca
lă Celik, din prima divizie a 
campionatului. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul 
dc 1—0 (0—0).

• VIOREL MATEIANU, 
NOUL ANTRENOR AL ECHI
PEI F.C. BAIA MARE. De 
săptămîna trecută, divizionara 
B F.C. Baia Mare are un nou 
antrenor. Este vorba de Viorel 
Mateianu, fostul conducător 
tehnic al divizionarei A Pro
gresul București,

• C. S. TÎRGOVIȘTE — F. C.
ARGEȘ 2—1 (1—0). Au marcat :
Pîrvu (min. 40) și Rus (min. 60) 
pentru localnici, respectiv Radu 
II (min. 65 din ll.m). (M. Ava- 
nu — coresp.).
• CUPA „DROBETA 2000". în 

cadrul competiției „Cupa Drobe
ta 2000“ care se desfășoară în o- 
rașul Drobeta Tr. Severin

--------  ' partida
Tr. --------

Craiova.
marcat :

v____  și Donose (min. 50).
Astăzi are loc meciul Politehnica 
Timișoara — F.O.B. Balș. Dumi
nică se vor întîlni învinsele și 
învingătoarele între ele. (M. 
Focșan — coresp.).

s-a disputat 
C.S.M. Drobeta 
Universitatea 
(0—1). Au 
(min. 40)

ieri 
dintre 

Severin si 
Scor 0—2 
Cămătaru

CU NERV-DA, CU NERVI-NU!
• După ce, în urmă cu două 

duminici, greșelile de arbitraj au 
constituit 
al etapei, unul dintre arbitri, I. 
Ciolan, atrăgîndu-și din această 
cauză o aspră sancțiune din 
partea Colegiului central al arbi
trilor (suspendarea pînă la sfîrși- 
tul turului), duminica trecută, 
„cavalerii fluierului" au avut 
prestații, în general, satisfăcătoa
re, iar unele dintre ele chiar 
foarte bune. S-a remarcat, în 
special, felul cum a condus, la 
Oradea, arbitrul bucureștean 
Gheorghe Vasiiescu I, căruia ob
servatorul federal D. Ionescu i-a 
acordat nota maximă. Să spe
răm că această reușită într-un 
meci disputat cu mult nerv, dar 
și de mare tensiune cum a fost 
cel dintre F.
Constanța, 
Gheorghe Vasiiescu I să perse
vereze pe acest drum, spre sa
tisfacția lui și a echipelor pe ca
re le va arbitra.
• Partida de la Oradea a ofe

rit și alte aspecte pozitive. Ob
servatorul federal vorbește des
pre sportivitatea publicului (in 
ciuda faptului că formația favo
rită a fost ținută în șah pînă 
aproape de fluierul final), a ju
cătorilor celor două echipe și a 
conducătorilor lui F» C. Bihor, 
care, după meci, i-au invitat la

.capul de atiș“ nedorit 
unul dintre arbitri,

C. Bihor și F. C. 
îl va stimula pe

sediul clubului pe reprezentanții 
clubului constănțean. Și, pentru 
a nu se crede că numai bucuria 
victoriei i-a împins pe cei de la 
Oradea spre acest gest frumos, 
vom menționa că același lucru 
s-a petrecut și în urmă cu două 
săptămîni, cînd F. C. Bihor gus
tase din paharul amar al înfrîn
gerii, în meciul cu Sportul stu
dențesc.

© Din foaia de arbitraj a lui 
Otto Anderco, care a condus me
ciul F. C. Corvinul — Dinamo, 
luăm însă cunoștință, din păcate, 
de un exemplu de nestăpînire a 
nervilor, de o ieșire regretabilă. 
Intr-adevăr, după ce spune că a 
fost obligat să sancționeze „nu
meroasele faulturi comise de e- 
chipa gazdă în prima parte a jo
cului", Otto Anderco menționea- 
că că „unele persoane nejndrep- 
tățite să intre în cabina arbitri
lor, au intrat totuși și mi-au 
cerut socoteală pentru arbitrajul 
prestat" (?î?). Oricum surprinză
toare o astfel de manifestare a- 
pare și mai deplasată în lumina 
notei acordate de observatorul 
federal, C. Ardeleanu, arbitrajului 
iui Otto Anderco : 9 !
t Un alt arbitru, I. Chilibar, 

se plînge de ironiile pe care 
i le-a adresat, la ieșirea din te
ren, după meci, unul dintre an
trenorii echipei Politehnica Timi-

șoara, C. Rădulescu. De fapt, cel 
care i-a împiedicat pe timișoreni 
să cîștige sau măcar să egaleze 
n-a fost arbitrul, ci... Răducanu, 
despre care observatorul federal, 
Traian Moraru, scrie că „a fost 
autorul moral al victoriei Spor
tului studențesc". Dar. fiindcă 
nu se putea supăra pe Răducanu, 
C. Rădulescu s-a supărat pe ar
bitru !
• La Iași — notează observato

rul federal Coloman Braun-Bog- 
dan — „am văzut un fotbal cu 
două fețe : foarte slab în prima 
repriză, neașteptat de bun din 
partea gazdelor, după pauză, cu 
trei goluri frumoase". Pe cînd 
un fotbal cu o singură față (bu
nă !), nu pe reprize ?
# A fost o vreme cînd mulți 

arbitri spuneau că „este o plă
cere să arbitrezi la Arad, dato
rită și sportivității publicului". 
Să nu mai fie valabilă această 
remarcă ? Gh. Retezan, cel pu
țin, care a condus meciul dintre 
U.T.A. și Jiul, vorbește despre 
lipsa de obiectivitate a unor spec
tatori care „au cerut zgomotos 
avantaje nejustificate pentru e- 
chipa gazdă". De ce ? Avantajul 
terenului trebuie să însemne nea
părat avantajul... arbitrajului ?

Jock BERARIU

din
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GUILLERMO VILAS LA PRIMUL
ANTRENAMENT

Fiindcă programul escalei 
bucureștene a lui Guillermo 
Vilas este măsurat cu minutul, 
vom căuta să concentrăm în 
rînduri „telegrafice” interviul 
ce i l-am luat, la primul său

G. Vilas, antrenindu-șl voleul
Foto : D. NEAGU 

antrenament cu Ion Țiriac, ieri 
dimineață :

— De cînd jucați tenis ?
— De la 6 ani. Tatăl și 

mama mi-au fost primii îndru
mători în mînuirea rachetei. 
Lor le datorez totul.

— Cînd ați cules primele 
mari succese ?

— Cred că sînt acelea de la 
„Orange Bowl“ (n.r. campiona
tul mondial neoficial de ju
niori), cînd am cîștigat titlurile 
la simplu și dublu. Aveam 17 
ani. Un an mai tîrziu, eram în 
„optimi" .la Roland Garroș. De 
atunci am intrat în atenția ad
versarilor mei.

— Ce terenuri preferați?
— Zgura. Am „crescut" pe 

zgură, ca orice tenisman lâli- 
no-american. Dar îmi place și 
gazonul, deși practic este un 
handicap pentru mine.

— Totuși, la Melbourne, în 
Masters-ul din 1974. l-ați în
vins pe Năstase jucînd pe ga
zon...

— Da, se spune că a fost cel 
mai bun meci din cariera mea.

— Ca dublu cîștigător al Ma
relui Premiu FILT, ce pro
nostic dați pentru actuala edi
ție ?

— Connors va fi greu de a- 
juns, e rîndul lui în acest ari.

PE SCURT
ATLETISM • La Budapesta : 

suliță — 1. Boros «6,64 m. 2. El- 
denbrink (Suedia) 84.58 m, 3. Ne
meth 82,90 m : înălțime — Kele- 
men 2,16 m ; lungime (f) — Mi- 
lasin 6,44 m.

BASCHET e La Belgrad, în 
meci feminin : Iugoslavia — R.P. 
Chineză 82—72 (41—42) ; principa
lele realizatoare : Demșar (22) 
respectiv Wan Kuei-cien (16). * 
La Montevideo. Sel. lbcală — 
Asfa Dakar (campioana Africii) 
79—72. • Azi începe, la Buenos 
Aires, a 10-a ediție a competiției 
masculine „Cupa William Jones", 
cu participarea echipelor : Mo- 
bilgirgi (Italia), Real Madrid 
(Spania), Amazonas Francas (Bra
zilia), Asfa Dakar (Senegal), U- 
niversitatea Missouri (S.U.A.) și 
Obras Sanitarias (Argentina).

CICLISM • Campionatul ita
lian de fond, disputat la Legna- 
no, a revenit lui Franco Bitossi 
— 251 km în 7 h 25. urmat de 
Francesco Moser și Vladimiro Pa- 
nizza. • Etapa a 2-a a competi
ției „Steaua speranțelor" (Saint 
Jean de Luz-Biarritz, 132 km) a 
revenit lui Bernard Henault, în
vingător la sprint înaintea lui 
Bernard Thfivenet.

HOCHEI • în campionatul so
vietic : Dinamo Moscova — Ari
pile Sovietelor Moscova 5—2 (2—1,
2— 1, 1—0), Dinamo Riga — SKA
Leningrad 4—1 (0—0, 3—1, 1—0).

RUGBY • Primul meci al se
lecționatei Argentinei cu cea «a 
Tării Galilor, la Newport : 25—22 
(9-6).

TENIS • La Varna, a început 
Balcaniada pentru juniori. Echi
pele României au obținut victo
rii : 3—0 cu Iugoslavia și 2—1 cu 
Bulgaria (m) ; 3—0 cu Iugoslavia 
și Grecia (f). A Turneul de la 
San Francisco : Stockton — Lloyd 
6—4, 6—1 ; Richey — Van Dillen
3— 6, 7—5. 6—3 ; Pattison — Rahim 
2—6, 6—0, 7—6. A La Ciudad de 
Panama : Franulovici — Prajoux
6— 1, 6—3 ; Molina — Santana
7— 6, 6—1 ; Hose — Mandarino 
6—2. 6—4. a Turneu feminin la 
Osaka (Japonia) : Hunt — Re
dondo 6—1. 6—1 ; Stove — Nagel- 
sen 7—5, 6—2 ; Court — Fox 6—2, 
6—3.

BUCUREȘTEAN
A jucat excelent la Forest 
Hills și m-a învins pe. drept. 
Eu lupt acum pentru -a mă ca
lifica . în Masters. Apoi, vom 
yedea !

— Ca „stîngaci" vă simțiți 
avantajat în joc ?

— Bineînțeles, avantajat pe 
stingă . și dezavantajat pe. 
dreapta. De aceea mi-am for
mat acea lovitură de back
hand care, se spune, nu e rea 
de loc...

— Am aflat că lucrați la o 
carte ?

— Am și șcri.s-o. Se intitu
lează ,425“ dar nu este o car
te de matematici. Sînt poeme 
în limba spaniolă.

— Si un pronostic pentru 
simbătă ?

— Va fi un meci frumos.
Rd. V.

Campionatele europene de box pentru tineret

ȘASE PUGILIȘTI ROMÂNI
IN SEMIFINALE

IZMIR (prin telefon). Pe rin
gul instalat in arena Atatiirk 
din localitate au continuat în
trecerile celei de a IV-a ediții 
a campionatelor europene de 
box pentru tineret. Faza sfer
turilor de finală a prilejuit en
tuziaștilor spectatori vizionarea 
unor meciuri de mare dirzenie, 
fiecare dintre combatanții râ
mași în cursă dorind să-și asi
gure o medalie. Printre cei care 
au reușit acest lucru se numără 
și pugiliștii români Nicolae 
Șeitan (semimuscă). Dumitru 
Cipere (muscă). Traian Georgia 
(semiușoară), Alexandru Giur
giu (ușoară). Stan Postolache 
(semimijlocie) și Francisc Lu
xemburger (semigrea). Ei vor 
evolua vineri în cadrul semifi
nalelor, alături de 7 sportivi 
din Uniunea Sovietică, 6 din 
Polonia, cite 4 din Bulgaria, 
R.D. Germană și Iugoslavia, 3 
din Turcia, cite 2 din Ceho
slovacia, Scoția și Anglia, și 
cîte unul din Italia, Finlanda, 
R.F. Germania și Franța.

în gala de joi, D. Cipere s-a 
impus în fața lui I. Dudaș (Un
garia) după un meci în care 
românul a atacat deosebit de 
eficace cu directe de dreapta, 
contrînd prompt ori de cîte ori 
adversarul său a încercat să-și 
impună tactica. în aceste con
diții decizia i-a revenit lui Ci
pere cu 4—1. Mult mai expedi
tiv a fost „semiușorul" T. Geor

în cupele europene

PRIMA MANȘĂ A FOST HOTĂRÎTOARE
Prima etapa a cupelor europene de 

fotbal s-a încheiat, cu foarte mici ex
cepții, fără eliminări spectaculoase, 
dacă nu ținem seama de partidele 
care au opus formații de valoare a- 
propiată. De pildă, în Cupa U.E.F.A., 
Manchester United a scos din cursă 
pe Ajax Amsterdam, Juventus Torino 
pe Manchester City, Honved Budapes
ta pe Inter etc. In genera!» însă» 
s-ou calificat formațiile care au luat 
un start bun în partidele din prima 
manșă, jn acest sens trebuie sublinia
tă victoria categorică a campioanei 
U.R.S.S., Dinamo Kiev (a eliminat pe 
Partizan Belgrad cu scorul genera! 
de 5—0), a formației Dynamo Dresda 
(și-a păstrat și la Lisabona ,,zestrea" 
cucerită pe teren propriu), sau a lui 
F.C, Zurich (după scorul egal cu 
Rangers, la Glasgow, a cîștigat la 
limită pe teren propriu).

în Cupa cupelor, remarcăm califi
carea pentru prima oară a unei for
mații cipriote (Apoel Nicosia) în tu
rul 2. Surprinzătoare pare eliminarea 
echipei Dinamo Moscova (în fața lui 
A.E.K. Atena) și a lui Celtic Glasgow 
(de către Wisla Cracovia), în Cupa 
U.E.F.A.

In fine, trebuie să consemnăm că 
toate cele 7 echipe vest-germane și 
cele 5 formații spaniole ali
niate la start au promovat în etapa 
a 2-a 1 Anglia se află în cursă cu 5 
echipe (una eliminată), Belgia, Un
garia cu 4 formații (cîte una elimi
nată), Italia tot cu 4 formații (2 eli
minate) etc.

★
Iată alte rezultate (neapărute în 

ziarul nostru de ieri) :
C.C.E. : Benfica Lisabona — Dyna

mo Dresda 0—0 (în tur 0—2) ; Real 
Madrid — Stal Mielec 1—0 — a mar
cat Pirri (în tur 2—1).

CUPA CUPELOR : Atletico Madrid 
— Rapid Viena 1—1 — au marcat Le- 
vinha, respectiv Krejcirik (în tur 2—1); 
Ol. Marsilia — Southampton 2—1 —

AL BASCHETBALISTELOR
BUCURESTENCE»

LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 30 (Agerpres).— 

La Varșovia a început un tur
neu international feminin de 
baschet, la care participă și 
echipa Politehnica București, 
în primul meci, baschbtbalis- 
tele românce au întrecut cu 
scorul de 66—45 (30—30) for
mația maghiară S. K. Kecske
met. Coșgetera echipei Poli
tehnica a fost Suzana Pîrșu, 
care a înscris 22 de puncte.

Celelalte trei partide dispu
tate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Spartak Mos
cova — A.Z.S. Varșovia 66—52 
(33—21) ; „Mladi Krajisnik” 
Banja Luka — S. K. 05 Got
tingen (R. F. Germania) 84—52 
(43—18) ; „Polonia” Varșovia — 
Fiat Torino 87—70 (42—23).

gia. Cu citeva secunde înaintea 
sfîrșitului primului rund, la un 
schimb provocat de adversarul 
său, L. Kassebier (R.D.G.), 
Georgia încheie seria sa de lo
vituri cu un formidabil croșeu 
de stingă, la bărbie. Adversa
rul său cade la podea, este 
numărat, reia la „8“, dar antre
norul ii cere abandonul, arun- 
cînd prosopul. Hotărîrea „omu
lui din colț" nu a fost pripită, 
Kassebier fiind sever marcat 
de lovitura primită. Victoria în 
prima repriză obținută de Geor
gia a făcut să se vorbească 
aici despre el ca despre un 
„viitor mare punchcur".

Dacă succesele lui Cipere și 
Georgia au fost obținute rela
tiv ușor, în schimb, cel de-al 
treilea sportiv român, care a 
luptat în gala de joi, „ușorul" 
Alexandru Giurgiu, a avut mult 
de furcă cu S. Aims din R.D. 
Germană. Dezavantajat net de 
alonja adversarului său, Giur
giu a fost nevoit să aplice o 
tactică ofensivă în tot cursul 
partidei. Cu acțiuni rapide și 
deosebit de mobil, el a reușit 
să-și pună adesea în dificul
tate partenerul de întrecere, 
primind în final decizia de în
vingător la puncte (4—1). Vineri 
vor avea loc semifinalele. Cei 
șase sportivi români rămași în 
competiție sînt hotărîți să ob
țină calificarea.

Mihai TRANCA

au marcat Nogues și Emon, respectiv 
Peach (în tur 0—4).

CUPA U.E.F.A. : C.F. Barcelona — 
Belenenses 3—2 — au marcat Rexach, 
Asensi, Clares, respectiv Jargues — 2 
(în tur 2—2) ; Schalke 04 — F.C. 
Porto 3—2 (în tur 2—2) ; Nisa — E$- 
parvol Barcelona 2—1 (în tur 1—3) ; 
Steaua Roșie Belgrad — Lokomotiv 
Plovdiv 4—1 (în tur 1—2).

ECHIPELE CALIFICATE
Meciurile din etapa a 2-a (20 oc

tombrie și 3 noiembrie) vor fi stabi
lite azi, la Zurich, lată echipele cali
ficate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F.C. Liverpool, Ferencvăros Buda

pesta, St. Etienne, P.S.V. Eindhoven,

Deși a condus cu 1

DINAMO ÎNVINSĂ Șl ELIMINATĂ
MILANO, 30 (prin telefon), 

în fața a peste 60 000 de spec
tatori s-a disputat pe stadionul 
San Siro meciul din Cupa 
U.E.F.A. dintre A.C. Milan și 
Dinamo București încheiată cu 
victoria gazdelor la scorul de 
2—1 (1—1). Echipa noastră a 
făcut o bună primă repriză. 
Ea a deschis scorul (min. 9), 
prin SĂTMAREANU II. care a 
făcut o cursă de o jumătate de 
teren și a șutat, imparabil, de 
la 20 m, sus la colt. Dinamo a 
mai marcat un gol perfect va
labil (min. 16) cînd Roznai a 
deviat în plasă șutul lui Custov 
dar arbitrul a anulat în mod 
inexplicabil punctul la semna

Republicii Populare Chineze

Astăzi, 1 octombrie, se împlinesc 27 de ani de la procla
marea Republicii Populare Chineze. Ca la fiecare ani
versare a acestui istoric eveniment, poporul chinez prieten 
trece în revistă marile suseese obținute pe calea înfloririi 
multilaterale a patriei sale. Printre aceste succese se înscriu, 
firesc, și cele din domeniul culturii fizice și sportului.

O recentă călătorie în Re
publica Populară Chineză 
ne-a oferit prilejul să re
marcăm dezvoltarea impe
tuoasă pe care o cunoaște 
sportul în această țară, atît 
sub latura performanței, cît 
mai ales în privința aspec
tului său de masă. în cele 
două săptămîni de ședere 
la Pekin și în alte citeva 
orașe, imaginile miilor și 
miilor de oameni — de cele 
mai felurite virste — care 
la ore -matinale își fac, 
chiar în fața propriilor lo
cuințe, cotidianele exerciții 
de gimnastică, obișnuitele 
alergări și plimbări cu bi- 

■ cicleta, sau împînzesc tere- 
’■ nurile de baschet amena- 
t jate la tot pasul, ne-au de

venit familiare, demonstrîn- 
du-ne deplina înțelegere — 
în proporție de masă — a 
necesității și utilității exer- 
cițiilor fizice și sportului 
pentru întărirea sănătății și 
cultivarea unor înalte tră
sături morale.

Deosebit de edificatoare 
a fost pentru noi și vizita 
pe care am făcut-o la Com
binatul siderurgic din Pekin, 
unde ne-am dat, o dată mai 
mult, seama nu numai de 
pasiunea existentă aci pen
tru sport, dar și de condi
țiile bune asigurate practi
cării lui, de preocuparea 
susținută pe care factorii de 
conducere din această mare 
unitate industbială o mani
festă pentru activitatea 
sportivă, turistică și recrea
tivă a muncitorilor și fa
miliilor lor.

Borussia Monchengladbach, Real Ma
drid, Dynamo Dresda, Dinamo Kiev, 
F.C. Ziirich, Bayern Munchen, F. C. 
Bruges, P.A.O.K. Salonic, A. C. To
rino, Trabzonspor, Banik Ostrava, 
Plalloseura.

CUPA CUPELOR
Hamburger S. V., S. C. Anderlecht, 

M.T.K. Budapesta, Atletico Madrid, 
Hearts of Midlothian, Dinamo Tbilisi, 
Slask Wroclaw, Bohemians Dublin, 
Southampton, Galatasaray, Levski 
Spartak Sofia, Hajduk Split, Boavista 
Porto, Napoli, Apoel Nicosia, Aris 
Bonnevoie sau Carrick.

CUPA U.E.F.A.
F.C. Koln, Șahtior Donețk, R.D.W. 

Molembeek, Oesters Vaxjo, Feyenoord,

lizarea tușierului. Pînă la pau
ză, avantajul a fost de partea 
formației noastre care a con
trolat jocul. Doar o singură e- 
zitare a apărării a permis gaz
delor să egaleze prin CALLONI 
(min. 26).

După pauză A. C. Milan a 
acționat mult mai decis, domi- 
nînd. Jucătorii noștri au rezis
tat o perioadă și poate că ar fi 
terminat la egalitate întîlnirea 
fără o greșeală, din min. 74 a 
Iui I. Moldovan (minge trimisă 
acasă) care a facilitat golul 
marcat de SILVA. Cu mai mul
tă decizie în atac, față de ma
rele număr de mingi pe care 

în incinta Combinatului, 
ca și în împrejurimile sale, 
în apropierea locuințelor 
construite pentru muncitori 
s-au amenajat două bazine 
pentru înot, 23 terenuri de 
baschet, un teren de fotbal. 
Zecile de echipe de fotbal, 
baschet și tenis de masă 
existente în Combinat par
ticipă la un campionat de 
casă, cele mai bune ele
mente evidențiate în aceste 
întreceri fiind promovate a- 
poi în formațiile care re
prezintă această unitate in
dustrială în campionatele 
muncitorești ale Pekinului. 
Foarte numeroși sînt cei 
care iau startul la con
cursurile populare de atle
tism și de înot, care par
ticipă la crosurile organi
zate cu prilejul sărbătorii 
naționale de la 1 octombrie. 
Gimnastica tradițională chi
nezească arc si ea. în mod 
firesc, multi adepti. după 
cum excursiile organizate ia 
sfirșit de săptămînă se 
bucură de o largă audiență.

Combinatul vizitat de noi 
nu constituie, însă, un 
exemplu singular. Pretutin
deni. pe unde am călătorit, 
în mari uzine sau în fa
brici mai mici, în școli și 
universități, la sate, am în- 
tîlni’j situații similare, do
vadă a faptului că sportul 
și cultura fizică au un tot 
mai pronunțat caracter de 
masă în Republica Populară 
Chineză.

Constantin FIRANESCU

F.C. Basel, Slovan Bratislava, Queens 
Park Rangers, Wisla Cracovia, Derby 
County, Wacker Innsbruck, Eintracht 
Braunschweig, Manchester United, 
C.F. Barcelona, F.C. Hibernian, S.C. 
Lokeren, Juventus Torino, Schalke 04, 
Espanol Barcelona, Grasshoppers 
Zurich, Atletico Bilbao, F.C. Kaiser
slautern, Akademik Sofia, F.C. Magde
burg, A.E.K. Atena, Videoton, Dina
mo Zagreb, Honved Budapesta, Aus
tria Salzburg, Sportul studențesc 
București, Steaua Roșie Belgrad, A.C, 
Milan.

• In meci amical (juniori) : 
Cehoslovacia — R.D. Germană 1—1 
(0-1). J

-0

DE A.C. MILAN
l-a avut, Dinamo putea foarte 
bine să obțină calificarea.

Arbitrul J. Patterson (Scoția) 
a condus bine, cu excepția gre
șelii amintite.

A.C. MILAN : Albertosi — 
Morini (min. 59 — Sabadini), 
Bet, Turone, Colovatti — Rive
ra, Capello, Biasiolo, Maldera 
— Calloni, Bigon (min. 59 — 
Silva).

DINAMO : Ștefan — Cheran,' 
G. Sandu, Sătmăreanu II. Lu- 
cută — Dobrău, D. Georgescu, 
Custov — A. Moldovan. Roznai, 
Vrînceanu (min. 72 — I. Mol
dovan).

Gheorghe NICOLAESCU
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