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Pentru finalele campionate
lor naționale de box, care 
vor avea loc la București, s-au 
calificat aproape 120 de pugi- 
liști. Aceștia își vor disputa 
titlurile de campioni ai țării 
la cele 11 categorii între 10 și 
16 octombrie pe ringul Pala
tului Sporturilor și Culturii, 
de-a lungul a 9 reuniuni. In

zilele de 10, 11 și 12 octombrie 
vor avea loc cite două gale 
(orele 15 și 19), semifinalele 
fiind programate joi 13 și vi
neri 14 octombrie. Sîmbătă 15 
octombrie este zi de odihnă, 
finalele urmînd să se desfă
șoare duminică, 16 octombrie, 
de la ora 10.

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE TĂRII NOASTRE 
VOR El PREZENTE LA ATENA 

IN VEDEREA CAMPIONATELOR BALCANICE

ASTĂZI, RETURUL ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

CINE O VA ÎNSOȚI PE UNIVERSITATEA
în această săptămină vor a- 

vea loc, la Atena, campiona
tele balcanice de gimnastică, 
aflate la cea de a IX-a ediție. 
Este pentru prima oară în is
toria acestei tradiționale com
petiții cînd o țară găzduiește 
două ediții consecutive ale în
trecerii, derogarea de la pro
gramul obișnuit al organizării 
prin rotație a Balcaniadei ex- 
plicîndu-se prin marele suc
ces pe care l-a cunoscut edi
ția precedentă, desfășurată la 
Salonic, în noiembrie anul 
trecut, cînd tripla noastră cam
pioană olimpică Nadia Coma
neci i-a cucerit pur și simplu 
pe iubitorii sportului din Gre
cia prin înalta ei măiestrie și 
perfecțiune în execuție.

în vederea concursului de la 
finele acestei săptămîni, lotu
rile noastre au plecat aseară 
spre Atena, cu avionul. Antre
norii urmează să alcătuiască 
echipa masculină din următo
rul lot : Dan Grecu, Nicolae 
Oprescu, Mihai Borș, Sorin Ce- 
poi, Ion Chccicheș. Radu Bra- 
nea și Aurelian Georgescu, în 

timp ce pentru concursul de 
gimnastică ritmică-modernă au 
făcut deplasarea următoarele 
sportive : Rodica Mazilu, Car
men Coca, Firicel Laszlo și 
Mihaela Tîrnoveanu. în ce pri
vește echipa feminină, ea va 
fi formată din lotul care a 
efectuat turneul demonstra
tiv în Mexic și Venezuela, an
trenorii Marta și Bela Karoly 
urmînd a selecționa „șasele" 
de concurs dintre : Nadia Co
maneci, Marilena Neacșu, Cris
tina Itu, Gabi Gheorghiu, E- 
milia Eberle, Marilena Vlădă- 
rău și Ofelia Iosub. Nadia Co- 
măneci și colegele sale vor 
sosi astăzi la Atena venind di
rect de la Caracas.

Programul celei de a IX-a 
ediții a campionatelor balcani
ce de gimnastică a fost fixat 
astfel : joi 29 septembrie — 
gimnastică ritmică-modernă ; 
vineri 30 septembrie — con
cursul masculin ; sîmbătă 1 
octombrie — concursul feminin, 
duminică 2 octombrie — fina
lele pe aparate (gimnastică 
sportivă și ritmică-modernă).

Astăzi, pe patru stadioane, 
echipele noastre joacă meciu
rile retur în cupele europene.

La Madrid, Dinamo Bucu
rești, campioana României, 
susține un meci dificil în com
pania lui Atletico. Avantajul 
echipei noastre este minim, dar 
e bine să ne amintim că Di
namo, în ciuda dificultăților de 
formație, are o situație mai 
bună decît după jocurile cu 
Atletico (1973), F. C. Koln și 
A. C. Milan, cînd pornea să 
joace revanșa fără victorie, în 
partidele tur. Să sperăm că în 
această confruntare dificilă Di
namo va reuși să repete me
ciurile bune susținute în de
plasare, în compania formați
ilor citate, jucîndu-și cu fer
mitate șansa calificării-

La Craiova, Universitatea 
susține un joc ușor în com
pania lui Olympiakos Nicosia. 
Aici ..zarurile au fost arunca
te". Iubitorilor fotbalului nu le

CRAIOVA ÎN TURUL II?
rămine decît să aștepte un joc 
bun, care să facă o trecere e- 
ficace spre turul II.

Pe stadionul Steaua, un meci 
de mare atracție : Steaua — 
C. F. Barcelona. în tabăra e- 

Tg. Mureș întîlnește pe A.E.K., 
în fața căreia are de apărat 
golul înscris pe teren propriu. 
Partidă dificilă, de asemenea, 
cunoscînd replicile întotdeauna 
puternice ale echipelor gre-

Cu o ultimă demonstrație elogiată de presa venezuelană
Aspect de la antrenamentul echipei Steaua

Foto : S. BAKCSY

NADIA COMANECI Șl COLEGELE El Șl-AU LUAT
RAM AS BUN DE LA AMERICA LATINA

chipei noastre se simte dorin
ța unei autodepășiri, pentru o 
Victorie de palmares și chiar 
și... pentru mai 
unei echipe de

în sfîrșit, la

mult, în fața 
mare valoare. 
Atena, A.S.A.

cești pe teren propriu. Dar, 
A.S.A., care a evoluat deseori 
bine pe contraatac, vrea să 
facă din acest gol reperul unui 
tablou tactic care să-i aducă 
o posibilă calificare.

a 
o 

suplimentară în 
Caracas, 

,Nadia își ia rămas

CARACAS, 27 (Agerpres). — 
La cererea spectatorilor vene
zuelani, dornici de a o vedea 
încă o dată pe Nadia Comăneci 
și colegele ei, echipa feminină 
de gimnastică a României 
prezentat, la 26 septembrie, 
demonstrație 
sala „Poliedro" din 
intitulată 
bun".

în fața unei entuziaste asis
tențe, tripla campioană olimpică 
și celelalte membre ale repre
zentativei României au etalat 
din nou o măiestrie inegalabi
lă, realizînd un spectacol spor
tiv de înaltă ținută, care s-a 
bucurat de un succes deosebit. 
Ca șl cu ocazia concursurilor 
anterioare, la această demon
strație au luat parte și gimnaști 
venezuelani.

★

Presa venezuelană a conti
nuat să publice articole elogi-

Campionatul mondial de handbal pentru junioare

14 ECHIPE ÎN LUPTĂ PENTRU CELE DINTÎI MEDALII
IN GRUPA SEMIFINALĂ, ECHIPA NOASTRĂ VA EVOLUA PROBABIL ALĂTURI 

DE PUTERNICELE FORMAȚII ALE POLONIEI, U.R.S.S. Șl CEHOSLOVACIEI
Apropiatul campionat mondial 

de handbal rezervat junioarelor, 
programat între 30 septembrie și 
7 octombrie în țara noastră, reu
nește la start 14 reprezentative 
naționale. Acestea au fost îm
părțite în patru grupe prelimi
nare : Olanda, U.R.S.S., Ceho
slovacia și R. P. Congo (grupa 
A), Polonia, Franța, ROMANIA 
și R. F. Germania (grupa B), 
Austria, Norvegia și Ungaria 
(grupa C), R. D. Germană, Iugo
slavia și Danemarca (grupa D).

’ată amănunte legate de siste
mul de desfășurare a întrece
rilor. După consumarea fazei 
preliminare (programată între 
30 septembrie și 2 octombrie), 
primele două clasate din grupe 
obțin dreptul de a se califica 
în seriile semifinale, restul echi
pelor urmînd să evolueze în ca
drul turneului pentru locurile 
9—14. Grupele semifinale vor fi 
alcătuite astfel : primele două 
clasate din grupa A și primele 
două clasate din grupa B — în 
seria semifinală I ; semifinala a 
n-a va cuprinde echipele cla

„Meridiano", comenta- 
revista „Semana", una 
mai cunoscute din Ve- 
a cărei copertă o în- 
pe gimnasta româncă

oase dedicate Nadiei Comăneci 
și celorlalte componente ale 
delegației sportive românești. 
Semnificative în acest sens sînt 
suplimentul special al ziarului 
sportiv 
riul din 
din cele 
nezuela, 
ățișază

sub titlul „Nimeni ca Nadia", 
precum și cele din alte publi
cații din această țară. în coti
dianul „2001“ se scrie, printre 
altele : „Nadia Comăneci, feno
menul mondial al gimnasticii 
din toate timpurile — fetița 
de aur a României, a fost 
senzația Olimpiadei de la 
Montreal". La rîndul său, „EI 
Nacional" remarcă : „Nadia — 
balet, cîntec și poezie. Prin u- 
șurința cu care își desfășoară 
exercițiile, prin ritmicitatea e- 
voluțiilor, prodigioasa gimnastă 
româncă a electrizat o mare 
parte a locuitorilor Caracasu-

sate pe locurile 1—2 în grupele 
C și D. Așadar, dacă va obține 
calificarea (și sperăm că lucrul 
acesta se va realiza), echipa 
României va evolua în seria se
mifinală I, probabil alături de 
formațiile Poloniei. U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, care sînt indicate 
favorite de calculele hîrtiei. încă 
un amănunt care se cere men
ționat este că formațiile califi
cate în grupele semifinale vor 
intra în această penultimă fază 
a competiției cu victoria, înfrîn- 
gerea sau egalitatea din meciul 
susținut cu cea de a doua e- 
chipă din grupa preliminară 
respectivă.

La încheierea jocurilor din 
grupele semifinale vor fi cu
noscute finalistele întrecerii, me
ciurile decisive pentru desemna
rea ierarhiei primelor 8 loaurl 
urmînd să opună echipele situa
te pe aceleași poziții în semifi
nale. Mai precis, clștigătoarele 
grupelor semifinale își vor dis
puta titlul mondial (șl. Implicit, 
medaliile de argint), ocupantele 

lui". în sfîrșit, ziarul „El 
Universal" scrie : „Nadia Coma
neci și grupul său de colege din 
echipa olimpică de gimnastică 
a României se despart de spor
tivii venezuelani după ce au 
prezentat excepționale con
cursuri demonstrative, impre- 
sionînd prin grație, eleganță și 
virtuozitate".

„DACIADA" POARTA LARG DESCHISA
INIȚIATIVELOR ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

O radiografie a sportului de 
masă din județul Argeș ne ara
tă, la această oră, că marea 
competiție națională „Daciada” 
a stimulat elaborarea unei largi

locurilor secunde vor juca în 
finala 3—4 ș.a.m.d.

Participantele la această edi
ție inaugurală a C.M. vor bene
ficia de două zile de odihnă, sta
bilite în zilele de 3 și 6 octom
brie. Finalele se vor desfășura 
în Palatul sporturilor $i cultu
rii din București vineri. 7 oc
tombrie, în vreme ce partidele 
turneului 9—14 vor avea loc în 
sala Victoria din Ploiești.

BULETINUL SOSIRILOR
Primele echipe participante au 

și Început să sosească. Selecțio
nata R.P. Congo a sosit la 16 
septembrie. Tinerele handbaliste 
africane efectuînd un stagiu de 
pregătire în țara noastră. De ase
menea, a sosit și reprezentativa 
Franței, care se află de luni du- 
pă-amiază la hotelul „23 August". 
Mîine sint așteptate să ajungă la 
aeroportul Otopenl nu mai puțin 
de 11 delegații: Olanda. U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria, Norvegia, Aus
tria. R. F. Germania, Iugoslavia 
șl Danemarca.

Madrid : DINAMO

Craiova : OLYMPIAKOS NICOSIA

Bucurețti :
ora

Atena :

ATLETICO
ora 22,30, meci televizat 

UNIVERSITATEA - 
ora 15,30 

STEAUA 
15,00, stadion Steaua,

A.E.K.
ora 20,00

inițiative valoroase pe 
propunem să le co- 

succint.

serii de 
care ne 
mentăm

Principala competiție speci
fică școlilor din municipiul Pi
tești este „Dialogul cultural-ar
tistic și sportiv al elevilor". 
Acțiunea — foarte agreată — 
a ajuns să polarizeze atenția 
elevilor-sportivi, care sînt a- 
trași să participe, în paralel, și 
la activități culturale. în același 
timp, amatorii de pictură, mu
zică. teatru, poezie, literatură 
sint cooptați în diferite echipe 
sportive, astfel că participarea 
la unul dintre „dialogurile cul
turale" implică și participarea 
la intilnirile sportive ! Desfă
șurată anul acesta sub generi
cul „Daciadei", acțiunea cu
prinde, odată cu începerea nou
lui an școlar, foarte multe dis
cipline sportive, așa incit ele
vii să poată opta pentru cros, 
volei, handbal, atletism, gim
nastică, box, lupte ș.a. în același 
timp, se preconizează ca între
cerile sportive să se desfășoare 
cu frecvență duminicală, asigu- 
rîndu-se astfel un pronunțat 
caracter de continuitate activi
tății fizice a elevilor din Pij 
tești. Pină în momentul de față 
s-au remarcat în cadrul „Dia
logului” băieții de la liceul 
„Nicolae Bălcescu" și fetele de 
la liceul „Zinca Golescu".

Inițiativa — semnalată și de 
ziarul nostru — de a deschide 
complexul de terenuri de la 
„Ștrand" (unde se află supra
fețe rezervate atletismului, te
nisului, tenisului de cîmp, bas-

C.F. BARCELONA 
meci televizat 
A.S.A. TG. MUREȘ

septembrie s-au 
la diferite spor- 
de la Textila și 
22 septembrie —

chetului, voleiului), .o zi pe 
săptămină, pentru toate între
prinderile și instituțiile din mu
nicipiu, se justifică din plin. 
Astfel, la 16 
întrecut aici 
turi angajații 
Argeșeana, la 
cei de la T.C.A-, I.C.R.M.,
I.P.M. Pitești, iar ziua de 29 
septembrie este rezervată ce
lor din asociația sportivă Ști- 
ința-învățămînt. Pină în mo
mentul de față, aproximativ 
5 000 de angajați au participat 
la diferite întreceri de volei, 
popice, tenis de masă și de 
cîmp, șah, la crosuri ori au 
trecut norme din cadrul com
plexului „Sport și sănătate”. 
Continuing ferm această iniția
tivă, Consiliul județean Argeș 
al sindicatelor și C.J.E.F.S. Ar
geș, au găsit o justă rezolvare 
împrejurării că nu toate uni
tățile productive din oraș au 
baze sportive la nivelul cerin
țelor.'

Asociația sportivă Dacia a 
întreprinderii de autoturisme a 
fost, de curînd, teatrul unui 
original schimb de experiență- 
S-au întîlnit pe terenurile de 
sport ale întreprinderii pre
ședinții de asociații sportive din 
toate întreprinderile și institu
țiile municipiului. Ei au asistat 
la o duminică sportivă model.

A fost menționat și cu acest 
prilej rolul esențial pe care-I

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)



La tenis de masă

Post scrlptum Ia medul dintre echipele icmininc ale României șl Ungariei

5-CRIZA DE TIMP", DAR MAI ALES „CRIZA DE PREGĂTIRE"!
COPIII MUNCESC

SENIORII SE RELAXEAZA
Echipa feminină de șah a României, aflată de 

mulți ani in plutonul mondial fruntaș al acestei 
discipline, de patru ori vicecampioană a lumii, 
a înregistrat un EȘEC USTURĂTOR în meciul 
susținut, recent, cu formația Ungariei. După cum 
se știe, oaspetele au cîștigat întrecerea senioare
lor (6 table, sistem Scheweningen) Ia o diferență 
de scor neașteptat de mare (21V2—14’/z) și, pentru 
prima oară în istoria acestor întilniri, au fost 
victorioase Ia mesele junioarelor, la un scor mi
nim : 6*/a—5’/j.

Amatorii de sport sînt, pe bună dreptate, afec
tați de acest insucces categoric, care trebuie su
pus analizei. Există, fără îndoială, și unele cau
ze obiective. Indisponibilitatea liderei formației 
noastre, maestra internațională Elisabeta 
Poiihroniade, a constituit, desigur, un 
handicap, după cum era foarte greu de 
presupus că Emilia Chiș și Ligia Jicman 
— care obținuseră anterior rezultate ex
celente — vor marca o asemenea pră
bușire de formă.

In sfîrșit, nu poate fi ignorată forța adversa
relor noastre, care abordau intilnirea avind o me
die a coeficienților Elo de 2160 de puncte, față 
de 2109 ale reprezentativei române. La această 
diferență (51 de puncte), computerul indica un scor 
de 2O’/2—15*A în favoarea Ungariei. La prima 
vedere s-ar părea că totul a decurs aproape nor
mal. rezultatul real fiind doar cu un punct in
ferior celui teoretic, și aceasta în condițiile unei 
echipe descompletate.

Din păcate, însă, nu este așa. Pentru că la 
diferența de scor, trebuie adăugată și diferența 
de joc, care a fost mult mai mare. ECHIPA 
NOASTRĂ A EVOLUAT SLAB ÎN TOTALITA
TEA EI ! Rezultatele individuale ale componen
telor celor două formații sînt grăitoare în această 
privință :

UNGARIA : Ivanka 6, Veroci 4, Karakas și 
Kas 3*/2, Porubszki 3, Grosch 
Kovacs 4, Csoncsics 2*/i — la

ROMANIA : Mureșan 3, Ilie 
stark și Bogdan 2'/i, Chiș și

ȘAH

l’/z — la senioare, 
junioare.
2'/z (din 5). Baum- 
Jicman l'/a, Poli-

bruniade 1 (din 1) — la senioare — Kantor 4*/j, 
Nuțu 1 — la junioare.

Deci, numai trei jucătoare, Kantor, Murcșan și 
Ilie au obținut procentaje de 50 la sută sau mal 
mult, în timp ce în formația ungară 6 jucătoare 
au reușit aceasta.

Am discutat cauzele insuccesului cu maestrul 
Mircea Pavlov, unul din secondanții echipei. Iată 
ce ne-a relatat el :

— Față de cota atinsă de șahul feminin se 
pune acum problema unei pregătiri teore
tice foarte avansate, mult apropiată de aceea care 
se efectuează în șahul masculin. In ceea ce le 
privește pe adversarele noastre, Ivanka, Veroci, 
Porubszki au — după părerea mea — cunoștințe 

pe care le-ar putea invidia chiar și un 
bun maestru internațional. Rezultatul a 
fost decis de MEDIA PREGĂTIRII ad
versarelor noastre, net superioară. Ele au 
abordat și au practicat un șah mult mai 
științific. Jucătoarele românce, cărora com
bativitatea nu Ie-a lipsit, n-au reușit încă 

să-și formeze sisteme personale, să ridice în fața 
partenerelor de joc probleme de concepție, pre
ferind soluția (facilă) de a merge pe căi bătăto
rite, binecunoscute. Schemele de deschidere și 
variantele sînt mai degrabă memorizate decît 
înțelese. O altă carență serioasă a tuturor com
ponentelor echipei o constituie proasta drămuire 
a timpului de gindire. Handicapate teoretic, jucă
toarele noastre utilizează pentru primele 20—25 
de mutări cam două ore și douăzeci de minute, 
răminîndu-le zece minute pentru restul partidei, 
adică exact atunci cînd pe tabiă survin marile 
complicații și sînt necesare actele de decizie. Cel 
puțin opt partide din acest meci s-au pierdut în 
poziții net superioare, dacă nu chiar ciștigate...

Fără îndoială, Mircea Pavlov are multă drep
tate în observațiile făcute, din care sperăm că 
se vor trage concluziile de rigoare. Socotim, deci, 
că nu trebuie împovărați prea mult „umerii" 
eternei „crize de timp". După cum lesne se poate 
deduce, această înfrîngere se datorează, în pri
mul rînd. unei... „crize de pregătire".

Valeriu CHIOSE

TOAMNA SE NUMĂRĂ (Șl) JUCĂTOARELE
Dezolant spectacol au oferit unele dintre par

ticipantele la campionatul național de baschet femi
nin : în etapa inaugurală, au prezentat la joc 
doar 7—8 jucătoare (C.S.U. Galați, I.E.F.S., Pro
gresul București ș.a.) ! Motivațiile acestei stări 
de fapt sint două : incapacitatea unor jucătoare 
de a îndeplini probele și normele de control (ca 
urmare, vor sta pe tușă pînă la 27 
data unei noi „sesiuni" pentru restan- 
țiere) și „subțierea" Ioturilor. Trebuie 
să menționăm, însă, că acestea sînt 
doar explicații de moment, cauzele 
fiind, în realitate, vechi, profunde și 
cu efecte dăunătoare pentru 
chetul din țara noastră. Ne 
rim la lipsa de preocupare a divizionarelor A 
de a-și crea pepiniere proprii sau măcar de a 
le folosi pe cele din orașele în care activează, 
ceea ce le-ar fi asigurat numărul suficient de 
jucătoare capabile să ia parte cu succes la exa
menele pentru probele și normele de control. Ne- 
avind echipe proprii de junioare, nici interes 
pentru a sprijini dezvoltarea baschetului în școli
le din apropiere (care ar deveni astfel sursă de 
selecție a elementelor talentate), nefolosind po
sibilitățile create prin existența secțiilor de baschet 
ale cluburilor sportive școlare, divizionarele A 
aflate în culpă au ajuns în situația de a evolua

octombrie,

BASCHET
bas- 
refe-

handicapate față de celelalte echipe care prezintă 
10 jucătoare, adică atitea cite le dă dreptul regu
lamentul competiției. în mod paradoxal, „recor
dul" — doar 5 jucătoare trecute în foaia oficială 
— îl deține formația Universitatea din Timișoara, 
oraș în care ființează de mai mulți ani secția 
de baschet feminin a Clubului sportiv școlar 
„Universitatea" ! Eficiența muncii acestei secții, 

colaborarea dintre antrenori, sînt vor
be goale și atita tot !

Prin prisma celor petrecute la de
butul ediției actuale a campionatului 
național, nu putem decît să salutăm 
hotărîrea federației de a obliga divizio
narele să-și creeze echipe proprii de 

junioare care să evolueze intr-un sistem competițio- 
nal. Dar, ținind seama de antecedente (multe alte 
măsuri bune au devenit, din cauza dezinteresu
lui antrenorilor, simple formalități la care s-a 
renunțat, ca fiind „ineficace"), hotărîrea respec
tivă trebuie însoțită de un control judicios asu
pra manierei în care este aplicată astfel ca să 
se asigure realizarea scopului pentru care au fost 
create echipele de junioare — pepiniere puter
nice ale divizionarelor A — și să se evite cele 
petrecute în toamna acestui an.

Dumitru STÂNCULESCU

Orașele Brașov și Sf. Gheor
ghe au găzduit la sfirșitul săp
tămînii trecute două competiții 
importante de tenis de masă : 
finala campionatelor pe echipe 
de copii și „Cupa de toamnă", 
la care au luat parte jucătorii 
și jucătoarele echipelor din 
prima divizie.

întrecerile copiilor au reunit 
cîte 8 echipe la fiecare cate
gorie de vîrstă și au purtat, în 
general, amprenta unei lupte 
animate, iar în cazul candida- 
ților la primele locuri și a unei 
pregătiri tehnice și tactice re
marcabile pentru anii lor. La 
fete, echipele buzoiene au do
minat net și au reușit să cîști- 
ge titlul republican la ambele 
categorii de vîrstă (10—13 ani 
și 13—14 ani). Elevele antreno
rului Emil Băcioiu au alcătuit 
formații omogene, bine pregăti
te, cu un joc modern, ofensiv 
și o remarcabilă putere de 
luptă. în finala categoriei 12—13 
ani sportivele de la Gloria Bu
zău au primit replica colegelor 
lor de la Comerțul Tg. Mureș, 
care au aliniat, de asemenea, o 
echipă redutabilă, în rîndul că
reia micuța Olga Nemeș face 
dovada unor progrese de-a 
dreptul impresionante. îi re
proșăm însă antrenorului Alex. 
Verzar că a învățat-o pe „Țița" 
și ce nu trebuia : șicanarea ad
versarelor în avantaj prin exas
perante trageri de timp care nu 
i-au adus nimic bun, dar pen
tru care orice arbitru cit de 
cît serios ar fi descalificat-o în 
cele din urmă. Interesante au 
fost unele dintre partidele bă
ieților, cele mai pasionante fiind 
finalele Universitatea Craiova 
— înfrățirea Tg. Mureș și Vo
ința Satu Mare — CI. sp. șco
lar Odorhciul Secuiesc.

Clasamente finale : fete IO—I2 
ani — 1. Gloria Buzău (Lorena 
Mihai, Beatrice Pop, Liliana 
Pop, Denisa Ardeleanu), cam
pioană republicană, 2. Comerțul 
Tg. Mureș, 3. Cl. sp. șc. Petro
șani ; 13—14 ani : 1. Gloria Bu
zău (Mihaela Mihai, Dorina Mu
rea, Adriana Rădulescu), cam
pioană republicană, 2. CI. sp. șc. 
Pitești, 3. CI. sp. șc. Slatina ; 
băieți 10—12 ani : î. Universi
tatea Craiova (Paul Haldan, 
Vasile Florea, Marian Copaci, 
Costel Bădoi — antrenor Vir
gil Bălan), campioană republi
cană, 2. înfrățirea Tg. Mureș, 3. 
Voința Satu Mare. (Federația 
urmează să se pronunțe asupra 
unei contestații privind com
ponența echipei înfrățirea Tg. 
Mureș, deși era de datoria ju
riului concursului să o facă 
înaintea începerii întrecerilor). 
Băieți 13—14 ani : 1. Voința 
Satu Mare (Gabriel Makoldi, 
Vasile Hodas, Vasile Fogel, 
Ștefan Murvai — antrenor Eme- 
ric Terebeși), campioană repu
blicană, 2. CI. sp. șc. Odorheiul

Secuiesc, 3. Universitatea Cra
iova.

întrecerile seniorilor pentru 
„Cupa de toamnă" nu s-au ri
dicat la nivelul cuvenit, cea 
mai mare parte dintre sportivii 
fruntași dovedind o slabă pre
gătire, ca să nu mai vorbim de 
ceilalți. în ceea ce îi privește 
pe băieți, un singur argument : 
Stelian Nicolae a învins, în po
fida recunoscutei sale lipse de 
pregătire, pe majoritatea jucă
torilor fruntași (pe unii chiar 
ridiculizîndu-i) și a reușit să o- 
cupe în final locul 3 ! Maria 
Alexandru — ne asigură antre- 
noarea federală Ella Constanti- 
nescu — nu are încă o con
curență serioasă între fete, mo
tiv pentru care 1 s-a sugerat 
să evolueze în concursul... bă
ieților.

Clasamente : simplu feminin 
— 1. Liana Mihuț (C.S. Arad), 
2. Maria Păun, 3. Eva Ferenczi; 
simplu masculin : 1. Marin Fi- 
rănescu („U“ Craiova), 2. Șer
ban Doboși, 3. Stelian Nicolae ; 
dublu feminin: 1. Maria Ale
xandru (Progresul București) — 
Liana Mihuț, 2. Eva Ferenczi — 
Maria Păun, 3. Magdalena 
Leszay — Crinela Sava ; dublu 

Doboși 
Teodor
2. Zsolt
3. Ște- 
Roma-

masculin : 1. Șerban
(C.S.M. Cluj-Napoca) _— 
Gheorghe („U“ Craiova), 
Bohm — Simion Crișan, 
fan Moraru — Cristinel 
nescu ; dublu mixt : 1. Eva Fe
renczi (C.S. Arad) — Cristinel 
Romanescu, 2. Maria 
— Teodor Gheorghe, 
lena Leszay — Marin

Alexandru 
3. Magda- 
Firănescu.

Mircea COSTEA

în barajul

„DACIADA“- POARTĂ LARG DESCHISĂ
(Urmare din pag. 1)

DIN

poate avea, în atingerea aces
tui scop, campionatul asociației 
sportive.

în mediul rural al județului 
Argeș, unul dintre cele mai 
agreate sporturi este fotbalul. 
Ținind seama de această pa
siune, concomitent 
rile din 
județean 
inițiat și 
rezervat 
desfășoară în paralel, în cadrul 
celor 11 serii organizate pe 
criteriu geografic. Cu prilejul 
meciurilor au fost deseori or
ganizate duminici cultural-spor
tive, în care centrul de atrac
ție al sutelor de spectatori l-au 
constituit nu numai fotbalul, ci

cu întîlni- 
cadrul campionatului 
al seniorilor a fost 
un campionat similar 
copiilor. Meciurile se

și întrecerile atletice, demon
strațiile de gimnastică ale ele
vilor din satul sau comuna 
gazdă, piramidele, meciurile de 
popice ș.a. Cum meciurile de 
fotbal se desfășoară după sis
temul tur-retur, fiecărei așezări 
sătești îi vine rîndul să orga
nizeze cîte o duminică cultural- 
sportivă. Clasamentul ediției 
trecute a întrecerii, stabilit pe 
aceste criterii complexe, arată 
astfel : 1. Buzoiești, 2. Bradul, 
3. Clădești.

în concluzie, organizatorii 
„Daciadei" în județul Argeș 
s-au orientat spre stimularea 
inițiativelor in diferite medii, 
muncitoresc, școlar și rural, și 

. nu doar în cel al elevilor, așa 
cum se întîmplă, deseori, în 
alte locuri.

RACruCT dinamo bucurești 
uajunti A cucerit „cupa 
I.C.E.D.", competiție desfășurată 
timp de trei zile în sala A.S. Con
strucția. Clasament final : 1. Dinamo 
6 p (103—45 cu Start Lodz, 111—68 cu
1. C.E.D., 98-50 cu C.S.U. Brașov),
2. I.C.E.D. 5 p (80-77 cu C.S.U.,
96-77 cu Stait), 3. C.S.U. 4 p (73— 
66 cu Start), 4. Start Lodz. (Dumitru 
Vatau-coresp.). a REZULTATE DIN 
DIVIZIA B, etapa I : masculin :

Timișoara — Automatica 
59—97 (31—52), Politehnica
— Letea Bacău 112-59 

Știința Ploiești - C.S.U. 
’ "1 (37-52), C.S. Școlar

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI î LA 4 OCTOM

BRIE 19,7 — PRIMA TRAGERE 
SPECIALA LOTO DIN ACEST 
AN OUPA O NOUA FORMULA 
tehnica.

și Skoda 
U.R.S.S., 
la Paris 

Se acor- 
categoril

a> Se efectuează 8 extrageri în 
3 faze o Se extrag în total 75 
de numere a Se atribuie auto
turisme „Dacia 1300“ 
S 100“, excursii în
R. P. Polonă și Franța 
și pe Valea Loirei. <* 
dă cîștiguri pe 21 
® Cîștigurile suplimentare se su
portă din fond special Parti
ciparea se face pe bilete de 5 
și 15 lei varianta.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată în pauza meciu
lui de fotbal Steaua — C.F. Bar
celona. Rezultatele vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

Cîștigurile concursului PRONO
SPORT din 25 septembrie 1977

CATEGORIA I (13 rezul
tate) 1 variantă 25% autoturism 
Dacia 1300.

CATEGORIA A n-A (12 rezul
tate) 25,50 variante a 4.788 lei

A III-A (11 
variante a 435 lei 
lei 31.737.

re-CATEGORIA 
zultate) 420,75 
Report cat. I__ _______

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de MARGESCU ION din 
CIMPULUNG MUSCEL, JUD. 
ARGEȘ.

DIVIZIA
Voința
București 
București
(53-30), T..... ,
Galați 89-100 ...   VWIWI
Satu Mare - Știința Mediaș 103-93 
(59—48), Universitatea Craiova — 
Electrica Fieni 93-66 (44—36), 
structorul Arad — URBIS 
68—54 (33—26), Ipromet

Mureș 76—65 (33—30) ; feminin :
c ' * Constanța — Carpați

74-64 (38-36), Arhi-
P.T.T. 49-78 (23-43), Co- 

Mureș - C.S.U. Tg.
'2- 2‘), Universitatea 

Confecția Călărași 64-36 
" “ ‘ , O.

D.

Con- 
București 
Comerțul

54,5 p. 2. Aluminiu Slatina 45,5 p, 
3. Rapid Buc. 32 p, 4. C.S.M. Re
șița 31 p, 5. Steagul roșu Brașov 
29 p, 6. C.S.U. Pitești 17 p. (D. 
Glăvan — coresp.)
pnmDIVIZIA A- SERIA A ,, A-La 
rLJLKx Tg. Mureș, formația locală 
Mureșul a terminat la egalitate cu 
Industria linii Timișoara : 2-2 (0—0,
1—1. 1—1. 0—0). Au marcat : Kiss, 
Lucaci (Mureșul) și Ronves, Szomo- 
rai (Ind. linii). (C. Albu — coresp.). 
TEM IC ,N CURSUL SAPTAMINII 
ItFskO TRECUTE pe terenurile

clubului Steaua', s-au desfășurat în
trecerile campionatului Capitalei,
reunind o serie de jucători fruntași
bucureșteni. lată cîteva dintre 
zultatele înregistrate :
BĂIEȚI : FI. Segarceanu 
6—3, 6-2 ; semifinale :
Gh. Boaghe 6—3,—a r

C.S. Școlar 1 
Sf. Gheorghe 
tectura — ~ ’ 
merțul Tg. _____T
Mureș 58-64 (26-24),
lași — Confecția CI____ r.
(40—21). (Coresp. : N. Tokacek, 
Bălteanu, I. Toth, St. Nace, 
Diaconescu, N. Străjan, St. Gurgui, 
C. Albu, P. Arcan, D. Onciul).
Il inn CLASAMENTUL DIVIZIEI A, 

după prima etapă, se pre
zintă astfel : 1. Dinamo Brașov, 2.
Dinamo București, 3. Universitatea 
Cluj-Napoca, 4. A.S.A. Tg. Mureș, 5. 
I.E.F.S. București, 6-7. Constructorul 
M. Ciuc și Universitatea București, 
8. Rapid Arad, 9. C.S.M. Borzeștl, 
10. Olimpia București, 11. C.S.M. 
Sibiu, 12, Nitramonia Făgăraș.
I I BPTF TURNEELE RESTANȚA din 
LUiIt cadrul Diviziei de lupte 
greco-romane, disputate duminică, 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : la Baia Mare (seria I) : 1.
C.F.R. Timișoara 43 p, 2. SIMARED 
Baia Mare 39 p, 3. Rapid Arad 34
p, 4. Vulturii Textila Lugoj 33 p, 5.
Crișul Oradea 30 p, 6. A.S.A. Cluj-
Napoca 30 p. (V. SASARAN -coresp.) ; 
la Reșița (seria a Il-a) : 1. Dinamo

SIMPLU
- L. Țiței 

J. Bîrcu — 
Gh. Boaghe 6-3, 6-2, 6-1 ; FI. Se- 
gărceanu - A. Dîrzu 6-3, 3-6, 6-0, 
8—6 ; finala : J. Bîrcu — FI. Segâr- 
ceanu 6-3, 6-3, 6-3 ; SIMPLU FE
TE : Simona Nunweiller — Cosmina 
Popescu 6-0, 4-6, 11-9 ; Maria Ro
manov — Lucia Romanov 6—4, 6—3
(!) ; finala : Maria Romanov — Si
mona Nunweiller 6-2, 6-4 ; DUBLU 
BĂIEȚI (finala) : L. Țiței, A. Leonte 
— A. Dîrzu, Fl. Segărceanu 10—8, 
6-2, 6—8, 6-8, 8-6 ; DUBLU FETE : 
(finala) : Lucia și Maria Romanov — 
Carmen Cazacliu, Laura Grunberg 
4—6, 6—1, 6-0. (Mari eta Popescu 
coresp.).
TID ..CUPA DR. IULIU 
UK GANU* s-a bucurat 
cesta, la Cluj-Napoca, de 
pe standuri a trăgătorilor 
A.Z.S. Gliwice (Polonia), 
Cluj-Napoca, Institutul |____
Oradea și C.S.M. Cluj-Napoca.

60 f c seniori

HAȚIE- 
anul a- 
prezența 
de la 
Medicina 

pedagogic 
___ . La 

pușcă standard 60 f c seniori a
cîștigat P. Micloș (C.S.M.) cu 593 p, 
la juniori — Zofia Steckow (AZ.S.) 
cu 592 p, iar la senioare Cristina 
Szendzielorz (A.Z.S.) cu 581 p ; la 
3X20 f, s-au Impus, la seniori, I. 
Mărgineanu (Medicina) cu 547 p, 
la juniori, Steckow cu 551 p, iar la 
senioare Barbara Derekowska cu 
530 p. (I. Lespuc — coresp.).
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La sfirșitul săptămînii tre
cu tes-a desfășurat ultima etapă 
a 
și 
B

„Cupei României" la atletism 
pentru formațiile din grupa 
a competiției.

La ARAD, pe stadionul Glo
ria, în întrecerea echipelor din 
seria a Il-a, tînăra alergătoare 
Lucia Ncgovan (jud. Mureș) a 
cîștigat proba de 100 m in 11,7, 
performanță caic reprezintă un 
nou record republican pentru 
junioare de categoria a Il-a 
(vechiul rceord era de 11,8 și 
aparținea din 1973 Măriei Mus- 
teață). Un rezultat foarte bun 
a înregistrat ciștigătorul probei 
de 10 km marș, Tănase Brandl 
(Arad) 43:31,0.

Lidera seriei, selecționata 
județului Timiș s-a clasat pe 
primul loc și în ultima etapă, 
cu 167,5 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2.
128 p, 3. Bihor 83,5 p, 4. Caraș- 
Severin 76 p, 5—6. Arad și 
Mureș 63,5 p, 7. Sibiu 58 p, 8. 
Hunedoara 40 p, 9. Vilcea 30 p.

La BUCUREȘTI, pe Stadionul 
Republicii, reprezentativa jude
țului Argeș a confirmat că este 
cca mai puternică echipă a 
primei serii. Clasamentul ulti
mei etape : 1. Argeș 146 p, 2. 
Combinata București 124 p, 3. 
Bacău 91 p, 4. Clubul sportiv 
școlar de atletism București 
87,5 p, 5. Neamț 86 p, 6. Brăila

Dolj DINAR
Ecîvț 

nomia 
putat i 
partida 
a 6-a 
pe a 
etapă 
cestei
cunoaște 
neelor 
1—8, re 
viștii a

( 
c 
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EXCURSIILE VERII
CONTINUA

SI ÎN OCTOMBRIE
Au fost programate 

luna octombrie cele mai 
șite 
cut.

pentru 
reu- 

excursii ale sezonului tre- 
Dintre acestea, menționăm : 
NORDUL OLTENIEI 
în 5 și 26 octombrie durata 4
CARPAJII ORIENTALI și NORDUL Ml 
în 11 și 25 octombrie, durata 5 zile ; 
TRANSILVANIA - NORDUL MOLDO) 
în 4 și 18 octombrie durata 6 zile ; c< 
NORDUL OLTENIEI, TARA OAȘULUI 
TRANSILVANIA
în 6 și 20 octombrie durata 6 zile
CIRCUITUL MARILOR TRECĂTORI

— în 2 octombrie, durata 8 zile ; cost =
• TURUL ROMÂNIEI
— în 9 si 30 octombrie, durata 8 zile ; c
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELU 

BUCUREȘTI, primește înscrieri prin filiali 
1848 nr. 4 ; B-dul Nicolae Bălcescu nr. 
nr. 140 ; Calea Dorobanți nr. 1—7 ; B-< 
și 68. Program de funcționare : zilnic 8-2I
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s-au dus pe 
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p remușcare. 
ubului F. C. 
lintele aces- 
1 Curpaș, și 
zionarei A, 
ii, au făcut 
B diligențe

pentru a intra in posesia 
terenului amintit, ideal fa
ță de necesitățile centrului 
de juniori și copii pentru 
procesul de instruire a e- 
levilor din clasele cu pro
fil de fotbal ale școlii spor
tive. Era o perspectivă foar
te frumoasă, în spiritul in
dicațiilor federației de spe
cialitate — creșterea pro
priilor cadre în scopul în
lăturării importului de ju
cători din alte județe. Fac
torii de răspundere au ră

mas, însă, surzi la 
insistentele inter
venții, intr-un mo
ment cînd fotbalul

local resimte atit de mult 
lipsa terenurilor, într-un mo
ment cînd se găsise înțelege
rea și sprijinul forului cen
tral al sportului de a face 
din stadionul Dinamo o bază 
cu adevărat funcțională, 
care ar putea avea o capa
citate de aproximativ 10 000 
de locuri.

CE NU 
NOI. Cum e 
persoană care < 
bru în biroul 
respectiv inspectorul gene
ral Ion Beltechi, să vădu- 
vească fotbalul de un teren 
unde, între altele, ziarul lo
cal organiza anual tradițio
nala competiție fotbalistică 
pentru cei mici, „Cupa spe
ranțelor” ? De ce președin
tele C.J.E.F.S., loan Irimie. 
nu a făcut tot ce-i stă în 
putință pentru ca terenul 
Dinamo să nu fie... lichidat? 
Cine o să suporte toate 
daunele provocate acolo ?

Stelian TRANDAHRESCU

ÎNȚELEGEM 
posibil ca o 
este și mem- 

I C.JE.F.S.,

f

âniei“ la atletism

U UN LOC IN GRUPA A
B,5 p, 8. Su- 
lialați 29 p. 
I Masculin : 
(Argeș) 10,9 ;
1.5 ; 400 m : 
leamț) 49,5 ; 
f. Dragomir

triplusalt : 
k.) 14,32 m ; 
piu (Argeș) 
| m : Lăcră- 
peamț) 25,2 ;
155.5 ; 800 m : 
fomb. Bucu-

Iacob 
iGina Panait

m :

(Brăila) 6,01 m ; greutate : Ste
luța Duculescu (Argeș) 
disc : Elena Anghel 
50,10 m.

Ocupînd primul loc 
samentele generale 
două serii, echipele județelor 
Argeș și Timiș vor participa, 
alături de formația Brașovului 
la meciul de baraj care va 
acorda cîștigătoarei dreptul de a 
participa, anul viitor, în grupa 
A a „Cupei României". Barajul 
va avea loc la 8—9 octombrie 
pe Stadionul Republicii din 
București.

14,31 m ; 
(Argeș)

în ela- 
ale celor

campionatul de rugby
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și Agro- 
k și-au dis- 
tomun acord, 
pentru etapa 
fazei pe gru- 
pi Diviziei A, 
la finele a- 

cind vom 
tponența tur- 
ntru locurile 
116). Dinamo- 

15—3

>1 lei ;

lei ; 
UREȘ,

(6—3), punctele învingătorilor 
fiind realizate de Chiricencu 
(încercare), Constantin (2 1. p. 
și transformare), Marghescu 
(„drop"). Pentru oaspeți a 
marcat Balint (l.p.). După ă- 
cest meci, situația în grupa 
„C” a devenit limpede, Dina
mo și R- C. Grivița Roșie ur- 
mînd să joace în turneul pri
milor 8. Dar iată cum arată 
situația în cele patru grupe, 
după 5 etape : „A“ : 1. Steaua 
14 p (233—28), 2. C.S.M. Sibiu 
8 p (19—82), 3. Rapid 8 p (24— 
97), 4. T.C. Ind. Constanța 6p 
(30—99) 
mâții au de 
la Constanța) 
din etapa de 
1. Farul 14 p 
tul studențesc 
Rulmentul Bîrlad 10 
4. C.S.M. Suceava 5 
„C“ : 1. Dinamo 15 
— 6 meciuri, 2. R. 
Roșie 13 p (74—40), 
nomia 11 p (63—68) 
duri, 4. Olimpia 5 p (19—133); 
„D” : 1. Universitatea Timișoa
ra 13 p (107—41), 2. Știința
Petroșani 12 p (76—35), 3. Po
litehnica Iași 10 p (41—45), 4. 
Minerul Gura, Humorului 5 p 
(31—134).

ultimele două for- 
disputat (vineri, 
și jocul restanță 
duminică ; „B“ : 

(103—17), 2. Spor
ii P “(39—22), 3. 

p (31—49), 
p (13—98); 
p (129—44) 
C. Grivița

3. Agro-
— 6 me-

!6 lei ;
AURANTE
in : B-dul 
a Griviței 
icii nr. 4

Biletele de intrare pen
tru jocurile de la Bucu
rești (Palatul sporturilor 
și culturii), din cadrul 
campionatului mondial de 
handbal rezervat junioare
lor (30 septembrie — 7
octombrie), se pun In vîn- 
zare, cu Începere de 
mîine, la Palatul sportu
rilor și culturii și la casa 
specială din str. V. Conta 
nr. 16.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MADRID, 27 (prin telefon). 
I La ora transmiterii acestor rîn- 
I duri, Dinamo și Atletico au 

încheiat, practic, pregătirile în 
vederea confruntării lor de 
miine seară (n.r- astă-seară), 
cînd urmează a se decide care 
dintre ele va continua cursa 
în Cupa campionilor europeni.

Echipa noastră campioană a 
efectuat marți după-amiază cel 
de-al doilea antrenament de la 
sosirea sa în capitala Spaniei, 
pe stadionul Vicente Calderon, 
unde se va desfășura întîlnirea 
oficială cu Atletico. A fost un 
antrenament de acomodare cu 
terenul de joc, in cadrul că
ruia s-a urmărit menținerea 
condiției fizice, concomitent cu 
exersarea unor elemente teh- 
nico-tactice. La sfîrșitul ședin
ței de pregătire, cei doi an
trenori — Ion și Lică Nun- 
weiller — au dat formă aproa
pe definitivă formației care va 
fi aliniată în partida cu cam
pioana Spaniei. Spunem aproa
pe definitivă pentru că în al
cătuirea „ll“-lui dinamovist a 
mai rămas o întrebare fără 
răspuns ferm : va juca Augus
tin sau Vrînceanu ? In cazul 
primei variante — cu cele mai 
mari șanse de realizare —, Di
namo ar urma să evolueze în 
formula : Ștefan — Cheran,
Sătmăreanu II. Dobrău, G. 
Sandu — I. Marin, Mateescu, 
Augustin — Țălnar, Dudu Geor
gescu, Custov. In cazul folosi
rii, mai puțin probabile, a lui 
Vrînceanu, alcătuirea liniilor de 
mijloc șl de atac 
eași ca în meciul 
București, adică : 
Mateescu, Custov 
Dudu Georgescu, 
Indiferent însă de 
va fi utilizată, elementul prin
cipal desprins din analiza stă
rii de spirit a echipei este ho- 
tărirea tuturor jucătorilor de a 
lupta pentru obținerea califi
cării. Lucru greu, desigur, dar 
posibil, totuși, de realizat, în 
condițiile unei mobilizări ma
xime și a unei comportări la

va fi ace- 
tur, de la
I. Marin, 

— Țălnar. 
Vrînceanu. 

formula ce

HOTARITA SA-ȘI APERE AVANTAJUL DE UN GOL
nivelul aceleia din meciul sus
ținut în urmă cu două săptă
mîni, la București.

De partea cealaltă, Atletico 
nu ascunde o anumită stare de 
neliniște, creată de absența din 
echipă a două dintre piesele 
sale de bază : Pereira și Robi 
(suspendați, ca și Lucuță, pe o 
etapă ; I. Moldovan — pe 3 eta
pe). Acestora li s-ar mai putea 
adăuga și Marcial, accidentat în 
meciul tur, de la București, 
care nu a fost folosit în ulti
mele partide de campionat și 
pentru recuperarea căruia se 
fac încă intense eforturi. Din 
declarațiile făcute presei în le
gătură cu meciul de mîine sea
ră (n.r. astă seară), Pereira 
s-a arătat destul de moderat,

afirmînd că „Dinamo e o e- 
chipă pregătită fizic și foarte 
combativă, în fața căreia tre
buie să joci bine pentru a o 
putea depăși"- Iată și „ll”-le 
probabil : Reina — Marcelino, 
Eusebio, Benegas, Capon — Al
berto, Marcial (Bermejo). Leal 
—Aguilar, Ruben

Aici, la Madrid, 
foarte călduros, 
noastră în plină 
Atletico — Dinamo, care a 
stîrnit un foarte mare interes 
in rîndurile publicului madri
len, va începe la ora 22.30 (ora 
României) 
o brigadă 
Germania, 
pe Klaus

Cano. Ayala, 
este un timp 
ca în țara 
vară. Meciul 

Dinamo,

și va fi 
de arbitri 
avîndu-l 

Ohmsen.
Mihai IONESCU

LA CRAIOVA,
UNIVERSITATEA

condus de 
din R. F. 
la centru

EA BUCUREȘTI, STEAUA VITEAZA REVANȘA
Șl... IMPOSIBIIUI. CU C.F. GAIICEEONA

Astăzi, cu începere de la ora 15, 
pe stadionul din Ghencea, Steaua 
va susține partida retur cu C. F. 
Barcelona, din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.". Rezultatul nefavorabil 
(1—5 de Ia Barcelona), consecință 
nu numai a evoluției excelente a 
gazdelor, ci, îndeosebi, a unui joc 
mai slab făcut de Steaua, cu mari 
greșeli săvîrșite în apărare, a dimi
nuat considerabil șansele formației 
noastre de a se califica în turul ur
mător al competiției europene. Așa 
îneît este greu de crezut că în me
ciul de azi Steaua va putea reface 
handicapul pentru a elimina puter
nica echipă barceloneză. Ceea ce 
nu înseamnă, însă, că nu trebuie 
încercat și... imposibilul, mai ales 
că în fotbal s-au mai văzut răstur
nări de situații spectaculoase.

Oricum, esfa de așteptat și de 
pretins ca echipa bucureșteanâ sâ 
lupte astâzi pentru obținerea revan
șei, pentru o victorie care — ținînd 
seama de recunoscuta valoare a 
adversarei — ar fi de incontestabil 
prestigiu în palmares. Făcîndu-se e- 
coul acestor dorințe și speranțe, 
antrenorul Emerich Jenei ne spunea 
ieri dimineața următoarele : „Deși 
jucăm de aceasta dată la noi a- 
casă, partida-retur cu C.F. Barcelo
na nu este mai ușoara decît aceea 
de acum două săptămîni, deoarece

__ _ _ _  _  _  ______ V

LA ATENA, A. S. A.-INTR-0 FORMULA
DE CONTRAATAC PENTRU JOCUL CU A.E.K

echipa spaniola — datorita valorilor 
de superclasă de care dispune — 
poate să joace la fel de bine ți pe 
teren propriu și în deplasare. Noi 
dorim, însă, foarte mult revanșa și 
vom lupta pentru o victorie presti
gioasă. Sperăm să prestăm obișnui
tul nostru joc de elan, ofensiv, prin 
care să obținem succesul**.

Ierî, Steaua a făcut un ultim an
trenament — la ora meciului — cu 
conținut tactic. Din păcate, lordă- 
nescu nu e refăcut după accidentul 
suferit, fiind indisponibil pentru par
tida de astăzi. In schimb, este po
sibilă reintrarea lui Nâstase, care 
nu a jucat duminică în campionat, 
la Tîrgoviște. Dar iată ..unsprezece- 
le" probabil pe care ni l-a anunțat 
antrenorul Jenei : Moraru 
lini, Agiu, Sameș, Vigu 
Ion Ion, Dumitru — Troi, 
(Nâstase), Zamfir.

Sosită luni seara 
C.F. ’ 
tîi bine jucătorii, după care ieri 
dupâ-amiazâ a efectuat un antrena
ment de acomodare pe stadionul 
Steaua. Potrivit obiceiului său, an
trenorul Rinus Michels va anunța 
formația doar cu puțin înaintea 
ceperii meciului de azi. In mod 
gur, insă, nu vor lipsi din teren 
landezii Cruyff și Neeskens.

Partida, care va fi televizată 
direct, este condusă de o L 
gadâ de arbitri italieni, avîndu-l la 
centru pe Domenico Serafino, iar Io 
linie pe Luigi Elia și Pietro Celi.

— Anghe-
— Stoica, 
Râducanu,

la. __  _ București,
Barcelona și*a odihnit mai ln- 

bine jucătorii,

In- 
«I- 
o-
în 

bri-

ATENA, 27 (prin telefon). 
Sosită aseară în capitala Greciei, 
echipa A.S.A. Tg. Mureș s-a 
bucurat de o frumoasă primire, 
fiind întîmpinată la aeroport de 
reprezentanți ai clubului gazdă, 
de numeroși ziariști și fotore
porteri. Din cauza orei tîrzli 
(21, ora locală), Tiberiu Bone a 
renunțat la proiectatul antrena
ment de acomodare pe terenul 
care va găzdui manșa a doua 
(în primul joc, reamintim, A.S.A. 
a învins cu 1—0) cu A.E.K., în 
Cupa U.E.F.A., aminîndu-1 pen
tru miercuri dimineața, cînd 
Ispir. Boloni, Hajnal, Onuțan și 
ceilalți fotbaliști mureșeni vor fi 
odihniți. Ca ultimă lecție de 
pregătire înaintea jocului, A.S.A. 
va conta pe antrenamentul de 
70 de minute efectuat, marți di
mineața, la București și care a 
avut un conținut.fizico-tactic. Au 
participat toți cei 17 fotbaliști 
deplasați la .Atena : Solyom, 
Vunvulea, Biro — portari, Onu
țan, Unchiaș, Ispir, Gali. K6r- 
tesi, Gligore, Hajnal, Varodi, 
Boloni, Fazekaș, Marton, Fanici, 
Both n și Ruja — jucători de 
cîmp.

Cum se vede, lipsește din lot 
Pîslaru, devenit indisponibil

după meciul cu F. C. Constanța. 
Locul lui în linia de mijloc va 
îi luat de Varodi, absent la ul
timul meci din campionat. Dar 
iată „ll“-le A.S.A. care va 
începe jocul cu A.E.K., formație 
comunicată dealtfel de Tiberiu 
Bone și ziariștilor greci la pu
țin timp de la sosire : Solyom — 
Onuțan, Unchiaș, Ispir, Hajnal — 
Varodi, Boldni. Gali — Fazekaș, 
Fanici, Both II. O formulă — 
cu două aripi de meserie — pre
conizată pentru un joc de con
traatac. Surprinde doar prezența 
fundașului Gali în linia de 
mijloc.

La ora sosirii, destul de tîrzie, 
prea multe vești nu am putut 
afla din tabăra adversă. Știm 
doar că de curînd echipa A.E.K. 
are un nou antrenor în persoa
na lui Stamatiadis, întrucît Fran
tisek Fadrhonc a demisionat. Se 
pare că însuși clubul A.E.K. a 
renunțat la serviciile sale, dato
rită faptului că echipa n-are un 
sezon prea bun în campionatul 
Greciei. Partida se va desfășura 
pe stadionul lui A.E.K. cu înce
pere de la ora 21 (20, ora Bucu- 
reștiului).

Gheorghe NICOLAESCU

Constantin FIRANESCU
Organizatorii ne-au anunțat 

biletele s-ou epuizat fi meciul 
va juca cu cosele închise.

câ
se

Pe Stadionul central din 
Craiova se va disputa astăzi, 
de la ora 15,30, partida-retur 
dintre Universitatea și Olym
piakos Nicosia din cadrul Cu
pei cupelor. „Indiscutabil, nu 
se mai pune problema califi
cării — afirma, ieri, antreno
rul principal al craiovenilor, 
Constantin Deliu. După victoria 
categorică (6—1) de la Nicosia, 
Universitatea se poate consi
dera practic în turul doi".

Ieri dimineața a fost pro
gramată ultima ședință de 
pregătire înaintea returului cu 
Olympiakos. Din nou, Univer
sitatea nu-1 va avea în linia 
de mijloc pe Donose. Se știa 
că Donose mai are doar o eta
pă suspendare în competițiile 
europene intercluburi și că a- 
ceastă etapă s-a consumat la 
Nicosia. Iată, însă, că luni clu
bul craiovean a primit o tele
gramă de la F.R F. prin care 
i se aduce la cunoștință că 
Donose nu are încă drept de 
joc pentru partida retur cu O- 
lympiakos ! In locul lui va 
juca, la fel ca la Nicosia, Ungu- 
reanu. Universitatea va începe 
meciul de azi în 
alcătuire : Boldici 
Tilihoi, Ștcfănescu, 
Ungureanu, Bălăci, 
Crișan, Cămătarii, Marcu.

Olympiakos Nicosia a sosit 
aseară la București, de unde 
și-a continuat drumul, cu au
tocarul, spre Craiova. Antreno
rul Elly Fuchs va utiliza ace
lași „11“ ca și la Nicosia, cu 
o singură modificare : va juca 
Eftimiadis (cel mai bun ju
cător al echipei), care n-a evo
luat în primul meci. Așadar: 
Adamou — Kosta, Panikos 
Constantinou, Kalofcu, Omc- 
rou — Prodromou, Aristidou, 
Eftimiadis — Kikas, Panaiotis 
Constantinou, Tsouris.

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Ceho
slovacia, avîndu-1 la centru pe 
C. Vojtech, iar la linie pe J. 
Fauscc și N. Fabian.

următoarea
— Negrilă, 
Purima — 

Țicleanu —

Laureniiu DUMITRESCU

In cadrul „DACIADEI"

JOI, 0 NOUA ETAPA
Joi 29 septembrie se dispută, 

în cadrul competiției naționale 
DACIADA, o nouă etapă a 
popularei întreceri fotbalistice 
„Cupa României**. Pe lingă echi
pele calificate pentru această e- 
tapă, participă acum și divizio
narele B. Partidele încep la ora 
15. Iată programul meciurilor :

Metalul Rădăuți — c.S. Boto
șani, Dorna Vatra Dornei — 
C.S.M. Suceava. Foresta Fălticeni
— C.F.R. Pașcani, Bradul Roz- 
nov — Ceahlăul P. Neamț, Tex
tila Buhuși — Relonul Săvinești, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Letea Bacău, Constructorul Iași
— Viitorul Vaslui, Rulmentul Bîr
lad — Victoria Tecuci, Unirea 
Focșani — Dinamo Focșani, An
cora Galați — C.S.U. Galați, U- 
nirea Tricolor Brăila — F. C. 
Brăila, Minerul Măcin — F.C.M. 
Galați, Electrica Constanța — 
S.C. Tulcea, Marina Mangalia — 
Portul Constanța, Azotul Slobo
zia — Celuloza Călărași, I.C.S.I.M. 
București — Metalul București, 
Danubiana București — Progre
sul București. Ș.N. Oltenița — 
F.C.M. Giurgiu, Unirea Tricolor 
București — Rapid București, 
Chimia Buzău — Gloria Buzău, 
Poiana Cîmpina — Prahova Plo
iești, Avîntul Mîneciu — Carpați 
Sinaia, Petrolul Teleajen Plo
iești — Metalifl Plopeni, Progre
sul Pucioasa - - Muscelul Cîmpu- 
lung Muscel, ROLAST Pitești —

Gh.

IN „CUPA ROMÂNIEI"
Autobuzul București, Petrolul Vi
dele — Unirea Alexandria, Ră
săritul Caracal — Chimia Tr. 
Măgurele, Laminorul Slatina — 
Dinamo Slatina, Petrolul lancu 
Jianu-Olt — Chimia Hm. Vilcea, 
Dunărea Calafat — Electroputere 
Craiova, I.O.B. Balș — Pandurii 
Tg. Jiu, Minerul Rovinari — Mi
nerul Lupenl. Gloria Reșița — 
Minerul Moldova Nouă, Metalul 
Oțeiu Roșu — Victoria Călan, 
Laminorul Nădrag — U.M. Timi
șoara, Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Timișoara, Strungul Arad — Mu
reșul Deva, Recolta Salonta — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul 
Șuncuiuș — Aurul Brad, Recolta 
Dlosig Bihor — Victoria Cărei, 
Voința Cărei — F.C. Bala Mare, 
Victoria Zalău — Armătura Za
lău, Minerul Bala Sprie — C.I.L. 
Sighet, Minerul Borșa — Gloria 
Bistrița, Cimentul Turda — A- 
vlntul Reghin, Ind. sîrmei C. 
Turzii — Chimica Tîrnăveni, Me
talul Sighișoara — Nitramonla 
Făgăraș. Viitorul Gheorghieni — 
Oltul Sf. Gheorghe, C.P.L. Sf. 
Gheorghe — Steagul roșu Bra
șov, Măgura Codlea — I.C.I.M. 
Brașov, C.S.U. Brașov — Trac
torul Brașov, Inter Sibiu — Șoi
mii Sibiu, Autom-ecanica Mediaș 
— Gaz metan Mediaș, C.F.R. Si- 
meria — Metalurgistul Cugir, So
da Ocna Mureș — ,,U“ Cluj-Na
poca, Aurul Certej-Hunedoara — 
Dacia Orăștie.

AVOCATE DE OCAZIE
(sau autocritică

Dacă cineva străin de 
sport, de treburile Federației 
române de fotbal, ar fi pă
truns într-una din serile 
trecute în încăperea în care 
se ținea ședința Comisiei de 
disciplină și i-ar fi auzit 
vorbind pe tovarășii Gheor- 
ghe Ochiuleț, președintele 
asociației sportive Cimentul 
Medgidia, și Dumitru David, 
metodist Ia C.J.E.F.S. ~ 
stanța, ar fi avut 
tivele să creadă 
foarte onorabile 
propun premierea 
a făcut o faptă 
Din gura lor ieșea numai 
miere la adresa 
echipei din Med
gidia, V a s i 1 e 
Mihu, care, 
tr-adevăr, 
vîrșise o faptă deosebită, dar 
una dintre acelea care nu 
se premiază, ci se sancțio
nează drastic. Acesta, nici 
mai mult nici mai puțin, așa 
cum relatam în ziarul de 
sîmbătă, nemulțumit de o 
decizie a arbitrului în me
ciul cu Unirea Eforie, a nă
vălit în teren, lovindu-1, 
apucîndu-1 de păr și obli- 
gîndu-1 în felul acesta să 
întrerupă meciul ! Și, totuși, 
respectivul antrenor a găsit 
apărători zeloși. Cu greu — 
și mai mult în surdină — 
prin potopul de elogii cu 
care tovarășii Ochiuleț și 
David îl acoperiseră pe an
trenor, s-au strecurat și 
cîteva cuvinte critice față 
de actul de huliganism al 
acestuia.

Fără îndoiala, nu era pen
tru prima oară — din păca
te — cînd conducători sau 
delegați de echipe, în loc să 
ia poziție fermă împotriva 
unor abateri comise de ju
cători, antrenori sau supor
teri ai echipelor respective, 
produceau tot felul de ex
plicații pentru a demonstra 
că lucrurile nu stăteau chiar 
așa cum erau descrise în

Con- 
toate mo- 
că aceste 
persoane 

cuiva care 
deosebită.

antrenorului

fotbalistică...)
foile de arbitraj sau în ra
poartele observatorilor fe
derali, că, în fond, era vor
ba de niște „băieți buni", 
chiar dacă l-au înjurat pe 
arbitru — ce contează o în
jurătură ! — sau și-au lovit 
adversarul cu pumnul — ce 
contează un pumnișor, acolo, 
rătăcit cine știe cum !

Niciodată în sală n-a fost 
o atmosferă 
creată de 
„salvare" a 
care avusese 
de gravă. Pe 
li s-a atras atenția celor doi 
„reprezentanți" ai fotbalului 
dobrogean că nu în felul a- 

cesta se achită 
conducătorii de 
echipe de obli
gațiile pe care 

primul rînd ■ de 
aceea de a asigura un cli
mat de muncă și disciplină 
în colectivele lor. Este fi
rească, deci, decizia Comisiei 
de disciplină : îndepărtarea 
lui VASILE . .......................
dc un an, 
fotbalistică, 
rească ni se 
suspendarea 
(deci 6 puncte pierdute din 
oficiu) echipei din Medgi
dia. Este adevărat că în 
cazuri ca acestea, sau si
milare, Regulamentul de or
ganizare a activității fot
balistice prevede și aseme
nea sancțiuni, dar Comisia 
de disciplină n-ar fi greșit 
deloc dacă ar fi apreciat că 
jucătorii Cimentului nu nu
mai că n-au fost părtași la 
fapta antrenorului lor, dar 
n-au fost nici pasivi, ei in
tervenind, chiar, pentru a-1 
potoli. Un caz mai rar în- 
tîlnit, deci, cînd nu antre
norul își liniștește jucăto
rii, ci 'aceștia îl calmează 
pe antrenor 1 Și, cu toate 
acestea, ei sînt aspru sanc
ționați. Nu ni se pare drept 
și nici educativ.

Jack BERARIU

mai jenantă, 
încercarea de 
unui antrenor 
o abatere atît 
bună dreptate,

MIHU, pe timp 
din activitatea 
Mai puțin ti

pare, în schimb, 
pe trei etape

'l

I



Campionatele europene de volei

fetele ÎnvinseDIN NOU, BĂIEȚII ÎNVINGĂTORI,
HELSINKI. 27 (prin telex). 

In sfîrșit, echipa masculină 
pare să fi pornit pe drumul 
cel bun. In partida din ziua 
a treia a campionatului euro
pean, voleibaliștii români con
duși de George Eremia și 
Constantin Bengcanu. au făcut 
un joc mai apropiat de cel cu 
care eram obișnuiți și — cu 
toate că au avut un moment 
de ,.cădere“ în finalul setu
lui 2, moment cind replica ad
versarilor a fost insă strălu
cită — ei au reușit să învingă 
cu 3—1 (13, -14. 10. 4) echipa 
Iugoslaviei, care își lega de 
acest meci mari speranțe pen
tru obținerea calificării în se
mifinale. A fost un meci de 
mare luptă, în care meritul 
principal al jucătorilor români 
este în primul rînd acela de 
a fi acționat ca o echipă (nu 
prin contribuții individuale), de 
a se fi concentrat tot timpul 
și de a se fi mobilizat, anga- 
jîndu-se cu toate forțele în 
fiecare fază. De asemenea, o 
contribuție decisivă în încli
narea balanței de partea tri
colorilor a avut-o coordonato-

Ieri, la baschet •
STEAUA-SEL. ARMATEI 

GRECIEI 69-73
în cadrul turneului întreprins 

în tara noastră, selecționata de 
baschet a armatei Greciei a 
susținut al doilea meci, desfășu
rat ieri seară, în sala Dinamo, 
în compania echipei Steaua. 
Pentru sportivii bucureșteni, 
partida a constituit o verifica
re utilă în vederea participării 
la campionatul national și la 
Cupa cupelor. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 
73—69 (39—33).

IOAN BIRIESCU ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURNEUL

Df ȘAH OE EA CONSTANTA
O singură partidă a fost de

cisă în ultima rundă a turneu
lui internațional de șah de la 
Constanța : Grabcewski a cîș- 
tigat (după întrerupere) la 
Martin. Celelalte întîlniri — 
remize : Voiculescu — Onat, 
Kertesz — Szmetan, Biriescu — 
Stanciu, Pantaleev — Ilijin, 
Vaisman — Mititelu.

Iată clasamentul final : 1.
Biriescu 8, 2—3. Stanciu, Vais
man 7, 4—5. Mititelu, Grab
cewski 6, 6—8. Ilijin, Voicu
lescu, Onat 5* */ 2, 9. Pantaleev 5, 
10. Kertesz 4 */,,  11 Szmetan 4, 
12. Martin 2 puncte.

• Participînd — la Tripoli —
la Festivalul internațional al 
sporturilor, • organizat de Comi
tetul Olimpic Libian cu prile
jul celei de a 8-a aniversări a 
revoluției în Jamahiria Arabă 
Libiană Socialistă Populară, 
reprezentativa de baschet-tine- 
ret a României a avut o evo
luție bună, cucerind primul loc. 
Tinerii baschetbaliști au reali
zat trei victorii : 90—61 cu
Bulgaria — tineret, 134—83 cu 
Libia, 98—36 cu Malta — to
talized 6 p. Au urmat în cla
sament : 2. Bulgaria — tine
ret 5 p, 3. Libia 4 p, 4. Malta 3 
p. Cei mai buni jucători ai 
formației române : Uglai, Flu- 
turaș, David, Brănișteanu, Er- 
murache.

• Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de tenis 
desfășurat la Paris- în ultima 
finală — cea a probei de du
blu bărbați — perechea fran
ceză Jacques Thamin — Roger 
Vasselin a întrecut cu 6—2, 
4—6, 6—3 cuplul Ilie Năstase — 
Ion Țiriac.

•Turneul de șah de la Pri- 
morsko (Bulgaria) a fost cîști- 
gat de maestrul indonezian Su- 
radiradza — 8 p, urmat de

ca (Dunărea Gl.) 4—6, 6-3, 6-3 ;
Elena Cotuna (Construct. Brăila) — 
Marllena lana (Rm. Vîlcea) 6—1, 
6—1 ; turul II (calific.) : Gabriela
Dinu (Dinamo Buc.) — Dorina Brăș- 
tln (U.T.A.) 6-4, 1—0, ab. ; Liana
Don („Poli* CluJ-Napoca) — Roxa
na Cocișiu 6—3, 6—2 ; Mariana Had- 
glu (Construct. Brăila) - Nadia Be- 
cherescu 6—4, 6—3 ; Marla Romanov 
(Tot înainte) — Ana Breda (Mure
șul Tg. Mureș) 6—1, 6—1 ; Camelia 
Chiriac (Dlnamo Brașov) — Elena 
Cotuna 6—1, 6-4. Masculin, turul I : 
FI. Nlță — A. Vîzîru (Cuprom 
Bala Mare) 4—6, 6—3, 12—10,
6—0 ; B. Almăjan (Jiul Petro
șani) — L, Mancaș (T.C.B.) 
6—2, 6—2, 6—1 ; M. Tăbăraș — P.
Bozdog (ambii Progresul) 6—4, 8—6, 
6—4 ; L. Țiței — V. Tomescu (ambii 
Steaua) 6—2, 6—3, 6—3 ; C. Popovîcl 
(Steaua) — A. Sută (Cuprom Baia 
Mare) 6-0, 6-1, 1-0 ob. : M. Mîrza 
(Steaua) — V. Ciuntea (P. Neamț) 
6—1, 6—2, 6—1 : J. Bîrcu (Dinamo
București) — A. Leonte (Steaua) 
6-1, 1-6, 1-6, 6-1, 6-3; C. Dumitres
cu (Jiul Petroșani) — I. Geantă (C.S.U.) 
6-3, 6-3, 6-3 ; O. Vîlciotu (Dinamo 
Brasov) - Z. Nemeth (Cuprom B. 
More) 6—2, 4—6, 7—5, 6—4 ; L. Bofdor 
(..Poli* Cluf-Napoca) — Ed. Pană 
(Dinamo Buc.) 6—0. 4—6, 6—8, 8-6, 
6—1 ; I. Kerekeș (Dinamo Brasov) — 
Gh. Giurgiu (,,Poli“ Clui-Ncnoca) 
6-0, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1: T. Marcu 
IDinamo Brosov) — C. Curcă (C.S.U. 
Politehnica București) 6—0, 6—2,
6—3 ; S. Mureșan (Dlnamo Buc.) — 
FI. Manea (Jiul) 7—5, 6—4, 8—6 : A. 
Dîrzu (Progresul) — R. Bădin (C.S.U.) 
6-1. 6—2, 6—1. Programul de azi în
cepe de la era 9, cu meciuri de 
simplu seniori (turul II), dublu băr
bați șl dublu mixt.

Ion GAVRILESCU

VICTORII ALE FAVORIȚILOR 
ÎN CAMPIONATELE DE TENIS

Odată cu încheierea califică
rilor am asistat, pe terenurile 
de la Progresul, la cîteva parti
de care au reținut atenția. S-au 
înregistrat din păcate și multe 
absențe. Regretabilă este aceea 
a Virginiel Ruzici care, în ul
timă instanță, a comunicat or
ganizatorilor că nu-și poate a- 
păra tițlul de campioană a țării 
întrucît se află în tratament 
medical. în partidele disputate, 
notăm frumoasele schimburi de 
mingi în confruntarea dintre D. 
Hărădău (Steaua) și FI. Segăr- 
ceanu (Dinamo București), cîș- 
tigată de primul cu 6—1, 6—2, 
3—6. 6—1. Se poate spune că 
tînărul și talentatul D. Stănes- 
cu (Tîrgoviște) și-a întrecut... 
orofesorul, el dispunînd cu 3—6, 
9—7. 6—4, 6—2 de Gh. Boaghe 
(C.S.U.) — în același timp an
trenor la Centrul republican de 
pregătire. La feminin, victorii 
scontate : Elena Trifu (Progre
sul) — Elena Jecu (Sănătatea 
Oradea) 6—3. 6—3 ; Mariana Si- 
mionescu (Dinamo Buc.) — 
Cozmina Popescu (Tot înainte) 
6—1. 6—0 ; Lucia Romanov
(Tot înainte) — Camelia Chi- 
riac (Dinamo Brașov) 4—6. 6—2, 
6—3 ; Florența Mihai (Dinamo 
Buc.) — Mariana Hadgiu (Con
structorul Brăila) 6—1. 6—3

Rezultate. Feminin, turul I (cali
ficări). Roxana Cocîjiu (Dinamo 
Brașov) — Doina lonescu (Din. 
Buc.) 3-6, 6-2, 6-2 ; Nadia Beche- 
rescu (Electrica Tim.) — Sanda Pro- 

ru! Teofil Chiș care a dirijat 
inteligent acțiunile, a partici
pat cu succes și la blocaj, a 
intervenit de foarte multe ori 
salutar în fazele de apărare 
(la preluarea atacului advers 
sau la dublaje). Cu Tulovan,

PROGRAMUL DE ASTĂZI
MASCULIN, grupa I : Ita

lia - Franța, Finlanda - Iu
goslavia, Ungaria — Româ
nia ; grupa a ll-a : R. D. 
Germană — Olanda. Polonia
— Bulgaria, U.R.S.S. — Ce
hoslovacia.

FEMININ, grupa I : Bul
garia — Italia, Finlanda — 
R.D. Germanâ, R.F. Germania
— Polonia ; grupa a ll-a : 
Olanda — Iugoslavia, U.R.S.S.
— România, Cehoslovacia — 
Ungaria.

cu Pop — în poftă de joc, cu 
Udișteanu — sîrguincios la fi
leu și în linia a doua, cu Țer- 
bea (care l-a înlocuit pe Du- 
mănoîu, în continuare în for
mă slabă) eficient în toate in
tervențiile și CU Arbuzov util, 
îndeosebi, Ia preluare și în 
fazele defensive (au mai ju
cat, în anumite momente Io- 
nescu și Gîrleanu), echipa 
României a izbutit să se de
tașeze de o adversară foarte 
energică și ambițioasă.

Dar conturile nu sint în
cheiate în această serie. E- 

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

chlpa României va avea și 
mîine (n.r. — azi) un meci 
greu, cu cea a Ungariei, apoi 
cu echipa țării gazdă care de 
asemenea nu se anunță ușor.

Referindu-ne la meciul de 
luni pe care voleibalistele 
noastre l-au susținut la Tur
ku, trebuie să arătăm că ele 
au evoluat cu multă tragere 
de inimă, îndeosebi Bălășoiu și 
Doina Rusu, dar în primele 
două seturi au cedat, totuși, 
în finaluri, mobilizîndu-se mai 
mult din setul 3, pe care l-au 
dominat, și în setul 4, în care 
au anulat mai multe mecibo- 
luri ale adversarelor, egalînd 
situația: 2—2. Susținută de 
galerie (ziarul „Turum Sano- 
mat” care apare la Turku no
tează că „româncele au deve
nit favoritele publicului"), e- 
chipa noastră a început bine 
și setul decisiv (9—3), dar u- 
nele greșeli în atac au dus la 
inversarea situației șl la pier
derea partidei.

Marți echipa României a în- 
tîlnit pe cea a Ungariei de 
care a fost întrecută, de ase
menea, la mare luptă : 2—3
(-7, 9, 13, -8, -7). în acest fel, 
voleibalistele noastre au ieșit 
practic din cursa pentru cali
ficarea între primele patru 
formații ale campionatului.

La feminin : R. D. Germană 
— Polonia 3—0.

Aurelian BREBEANU

Inkov (Bulgaria), Georgadze 
(U.R.S.S.) — cite 7 p, Tringov 
(Bulgaria) și Vilela (Cuba) — 
cite 6>/z p. Șah ist ui român Emil 
Ungureanu a totalizat 3*/ 2 p.

TINERETUL PROMOVAT CURAJOS 
IN ELITA HOCHEIULUI MONDIAL

Punctul de atracție al acestui 
debut de sezon hocheistic l-a 
constituit prima ediție a unei 
competiții de mare interes : 
„Cupa Rude Pravo“. Organizată 
pe un principiu competițional 
similar celui al campionatului 
mondial grupa A (turneu, cu 
tur și retur), beneficiind de 
prezența unor formații cu re
zultate prestigioase în arena 
internațională și desfășurîn- 
du-se în pragul unui nou se
zon, această întrecere, consu
mată recent la „Zimny Stadion" 
din Praga, a întrunit toate ce
rințele unui eveniment sportiv 
de prim rang.

Majoritatea celor care iu
besc hocheiul — din ce în ce mai 
multi, de la un sezon la altul 
— doreau să vadă, cu un ceas 
mai devreme ce surprize le re
zervă antrenorii celor două se
lecționate (Uniunea Sovietică

MECI INTERNATIONAL 
DE HANDBAL 

LA BAIA MARE
BAIA MARE, 27 (prin tele

fon). în localitate s-a desfășu
rat întîlnirea amicală de hand
bal masculin dintre H. C. Mi- 
naur Baia Mare și selecționata 
R. P. Chineze. Localnicii au 
cîștigat cu scorul de 32—30 
(17—16). Cele mai multe goluri 
le-au marcat Palko (8), Răzor, 
Boroș și Panțîru (cite 4), res
pectiv Citi Pai-lien (11), Cen 
Cin-ciun (7), Chang Hsin-an 
(5). V. SÂSĂRANU — coresp.

atletism a Rezultate din 
concursul de la Hanovra: lun
gime — Rousseau 7,93 m ; 400
mg — Mozes 48,85 ; 100 mg (f) 
— Graczyna Rabsztyn 12,92.

CICLISM • Cursa Tours — 
Versailles a (ost cîștigată de o- 
landezul Joop Zoetemelk — 259 
km în 5h 48:58. In același timp 
cu învingătorul au sosit belgia
nul De Muynck și olandezul Kui
per.

gimnastica a întîlnirea a- 
micală de la Varșovia dintre se
lecționatele feminine ale Polo
niei și R.S.S. Bieloruse s-a în
cheiat cu victoria gazdelor : 
187,55—187,40. La individual com
pus, prima s-a clasat poloneza 
Renata Urbancik — 38,30 p. ur
mată de Tatiana Prohfmovicl 
(R.S.S. Bielorusă) — 38.10

NATAȚIE • Aflată în turneu 
in Mexic, echipa bulgară de polo

La C.E. de radiogoniometrie operativă

PATRU „VULPI" Uf ARGINT SI UNA 
OL BRONZ ÎN TOLBA SPOR IIVILOR NOȘTRI

La Skoplje (Iugoslavia) s-a 
desfășurat, de curînd, campio
natul european de radiogonio
metrie operativă („vînătoare de 
vulpi"), la care au participat și 
sportivi români. La întoarcerea 
lotului reprezentativ, am solici
tat conducătorului acestuia, col. 
Silviu Marfievici, amănunte în 
legătură cu competiția.

— De notat ar fi, în primul 
rind, faptul că a fost ediția 
cu cea mai numeroasă partici
pare : aproape 100 de sportivi 
din 14 țări, printre care unele 
cu îndelungată tradiție în acest 
sport, cum sînt Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, R.F. Ger
mania. S-a folosit, cu acest 
prilej, cea mai modernă apara
tură, astfel că disputa a fost 
deosebit de strînsă, silindu-i pe 
participant! la o luptă cu zeci
mile de secundă în căutarea 
„vulpilor" — a celor 5 stații 
emițătoare. Dificultățile au fost 
sporite și de faptul că traseele 
se întindeau într-o zonă împă
durită, foarte greu accesibilă, 
cu diferențe de nivel pînă la 
200 m. Să alergi, contra-crono- 
metru, 6 km prin mărăciniș nu 
a fost, desigur, deloc ușor.

— Ce probe a cuprins pro
gramul competiției ?

— Cele două discipline cla
sice : pe lungimile de undă de 
3,5 MHz și 144 MHz, la care au 
participat sportivi seniori, ju
niori și fete, în echipe de cîte 
doi.

— Și ce ne puteți spune des
pre evoluția sportivilor noștri ?

— Ne-am prezentat Ia ambele 
probe cu formații complete, ti
neri și tinere cu o frumoasă 
pregătire de specialitate, hotărîți 
să depună toate eforturile pen
tru consacrare, pentru a urca 
pe podium. Deși unii au dis- 

și Cehoslovacia), aflate in ulti
mii ani in duel direct pentru 
supremația mondială.

Un prim bilanț al „Cupei 
Rude Pravo", cîștigată la gola
veraj de selecționata sovietică, 
ne arată o evidentă tendință 
de reîmprospătare a lotului la 
antrenorii Karel Gut și Jan 
Starsi (Cehoslovacia). în cele 4 
jocuri disputate, formația țării 
gazdă a prezentat o pleiadă de 
tineri și talentați jucători, înce- 
pînd cu portarii Kralik și Sakac, 
cu fundașii Rohacik, Zajicek și 
Joun, cu atacanții Richter, Cer- 
nik, Haviicek și Sykora. Din
tre ei, cei mai aproape de va
loarea „veteranilor" Vlado Dzu- 
rilla (portar), Frantisek Pospisil 
(fundaș), Eduard Novak și cele
brul Jiri Holik (atacanți) — 
toți părăsind reprezentativa 
Cehoslovaciei, ni s-au părut 
portarul Kralik și, mai ales, 
atacanții Richter și Cernik, 
foarte ambițioși, rapizi, cu în
clinație spre jocul în forță.

Selecționata Uniunii Sovieti
ce a prezentat mai puține nou
tăți. Și aceasta nu pentru că 
noul cuplu de tehnicieni —, a- 
flat din vară la cîrma acestui 
redutabil team — compus din 
Nikolai Tihonov și Vladimir 
Jurzinov, ar fi conservator. Dar 
promovarea în cursul sezonului 
trecut a unor jucători cu gaba
rit, îndemînatici și extrem de 
rapizi ca Jlutkov, Golikov, Vol- 
cikov — atadanți, Fetisov, Per- 
vuhin și Belialitdinov — fun
dași, nu a mai ...lăsat loc în 
acest sezon, ca să zicem așa, 
decît pentru debutul portarului 
Serghei Babariko, un foarte 
talentat secundant al lui Tretiak.

Călin ANTONESCU

ȚSKA Septemvrisko Zname din 
Sofia a învins formația Univer
sității din Ciudad de Mexico cu 
7—6 (1—0, 2—3. 1—1, 3—2).

HOCHEI a Trofeul „Sovietski 
Sport“ s-a încheiat în orașul Ufa 
cu victoria echipei Kristal Sara- 

TELEX
tov. care în ultimul meci a în
vins pe Traktor Celiabinsk cu 
1—0 (0—0, 1—0, 0—0).

SCHI s Concursul de sărituri 
de la Zakopane a fost cîștigat 
de cehoslovacul Jan Tankos, cu 
230.8 p (sărituri de 78 și 77,5 m). 
Pe locurile următoare : Tadeusz 
Pawlusiak (Polonia) 225,5 p și 
Josef Rusko (Cehoslovacia) 
224,7 p.

ȘAH • A 9-a partidă a meciu
lui dintre Elena Ahmîlovskaia și 

pus de receptoare poate nu Ia 
nivelul celor mai bune din con
curs, sportivii noștri s-au re
marcat prin excelenta lor pre
gătire fizică. Ion Drăcea de 
pildă, doar datorită unei defec
țiuni la una din stațiile organi
zatorilor n-a cucerit medalia de 
aur în proba de 144 MHz. Din 
același motiv, echipa sa a fost 
frustrată de locul 1. în proba 
de 3,5 MHz sportivii români au 
ocupat locul 2 la toate catego
riile, prin Ion Drăcea și Ștefan 
Olah (seniori), Adrian Pastor și 
Pavel Babeu (juniori) și fetele 
Lucreția Timocea, Livia Chira. 
Locul 1 a fost ocupat de repre
zentativele Bulgariei (seniori), 
Uniunii Sovietice (juniori și 
fete). Pe 144 MHz, am ocupat 
locul 3 individual (prin Ion 
Drăcea) și locul 2 pe echipe 
(seniori), prin Drăcea și Olah. 
Juniorii și fetele s-au situat pe 
locurile 6. Proba a revenit re
prezentativelor Ungariei (se
niori), Cehoslovaciei (juniori) și 
Bulgariei (fete).

Cele patru medalii de argint 
și una de bronz cucerite de 
sportivii noștri — cel mai fru
mos succes realizat pînă acum 
în această disciplină — se ali
niază cu alte performanțe in
ternaționale ale sportului româ
nesc.

Viorel TONCEANU

ÎN CUPELE EUROPENE 
LA FOTBAL

Manșa a doua a cupelor eu
ropene intercluburi, programa
tă azi, va da răspunsul la o 
serie de întrebări ridicate de 
rezultatele de la 14 septem
brie. Printre altele : va reuși 
formația norvegiană Lillestro- 
em, în C.C.E., să-și mențină 
avantajul de două goluri reali
zat la Oslo asupra lui Ajax 
Amsterdam ? în aceeași com
petiție, pasionantă se anunță 
și întîlnirea F. C. Nantes — 
Dukla Praga (1—1). Cit des
pre Juventus Torino, F. C. 
Bruges, Celtic Glasgow sau 
Steaua Roșie Belgrad — aceste 
echipe se pot considera ca
lificate. în Cupa cupelor, in
teresante se anunță jocurile 
Twente Enchede — Glasgow 
RangeTS (0—0) sau F. C. Por
to — F. C. Koln (2—2). In 
schimb, nu vor avea probleme 
R.S.C. Anderlecht, S. V. Ham
burg, Lokomotive Leipzig, Di
namo Moscova. Și în Cupa 
U.E.F.A., vor avea loc cîteva 
meciuri interesante, ca de pil
dă Widzew Lodz — Manches
ter City (2—2), Ferencvăros — 
Marek Stanke Dimitrovo (0—3), 
Ț.S.K.A. Sofia — F. C. Zurich 
(0—1), dar A.Z. 67 Alkmaar, 
Union Deportivo Las Palmas, 
Aston Villa, Racing Lens, Ba
yern Miinchen, P.S.V. Eind
hoven, F.C. Carl Zeiss Jena, Start 
Kristiansand se pot considera 
cu un picior în turul al doilea.

★
Meciul retur dintre Manchester 

United și St. Etienne s-ar putea dis
puta pe stadionul ,,Wembley" din 
Londra, cu o capacitate de circa 
100 000 de locuri și situat la aoro- 
ximativ 300 km distanța de Man
chester, ceea ce ar corespunde con
dițiilor Impuse de U.E.F.A. clubului 
britanic, absolvit de sancțiunea Ini
țială cu excluderea din competiție.

Pe de altă parte, conducătorii 
cluburilor londoneze Chelsea șl Ar
senal mențin o oarecare rezerva cu 
privire la posibilitatea disputării 
meciului în capitală din cauza ma
rii publicități stîrnlte de acest joc 
și a unor eventuale Incidente. Comi
tetul director al cluburilor londo
neze va lua o decizie după consul
tări cu organele de ordine. Meciul 
s-ar putea juca în ziua de 5 octom
brie, urmînd ca partida de campio
nat a Iul Manchester United cu 
Bristol City sâ fie amînatâ.

Maia Ciburdanidze. întreruptă 
la mutarea 41, s-a încheiat după 
încă 6 mutări cu victoria primei, 
care conduce în prezent cu sco
rul de 5—4. • în turneul de la 
Karlovaț, conduce Mark Diesen 
cu 8 p, urmat de Kovacevici și 
Lichtering cu î1/*

TENIS • A 3-a întîlnire din
tre selecționatele U.R.S.S. și 
S.U.A. s-a desfășurat la Lenin
grad și a fost cîștigată de echi
pa gazdă cu 4—1 • Raul Rami
rez a terminat învingător în 
turneul de la Los Angeles : 7—5, 
3—6. 6—4 cu Gottfried în finală. 
• în primul tur la San Francis
co : Stockton — Carmichael
6—3. 6—2 ; Dibley — Moore 6—2, 
6—3 ; Fleming — Lara 6—7, 6—2, 
6—4 ; Manson — Menon 6—1. 
6—4 ; Krulewitz — Whltlinger 
6—4, 6—2 ; Delaney — Onny Pa- 
run 6—3. 7—6.
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