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VIITORUL HANDBALULUI FEMININ
SE... ACREDITEAZĂ DE MllNE

LA BUCUREȘTI, BRAȘOV Șl PLOIEȘTI
® In întrecere, viitoarele vedete ale handbalului feminin 
mondial 9 C.M. — o „avanpremieră* metodică ® Cine 
sint componentele lotului nostru ? ® Spicuiri din 

regulamentul competiției

Incepînd de azi, timpul care 
a mai rămas pînă la începerea 
primului meci al campionatului 
mondial de handbal-junioare se 
poate socoti în ore. Azi urmea
ză să sosească restul de 11 de
legații participante, astfel că 
toate formațiile anunțate vor fi 
prezente la locurile de concurs 
și, prin grija și eforturile orga
nizatorilor, vom fi în fața star
tului primei ediții a acestei in
teresante dispute internaționale.

Fiind vorba de prima ediție, 
referirile la vechi victorii, sau 
la tradiții în această întrecere 
lipsesc. Dar, poate, tocmai din 
acest motiv, competiția stîrneș- 
te un interes neobișnuit. înce- 
pînd cu tehnicienii avizați și 
terminînd cu spectatorii, cu 
toții sînt curioși să vadă, într-o 
confruntare directă, speranțele 
handbalului feminin mondial.

Junioarele noastre continuă pregătirile. Iată o imagine de la un 
antrenament al tinerelor sportive românce care se pregătesc
pentru primul campionat mondial.

Deci, pe tărîmul Întrecerii, al 
jocurilor se vor afla față-n față 
diferite școli de handbal, dife
rite orientări în ceea ce pri
vește selecționarea și pregătirea 
tinerelor cadre în direcția ten
dințelor tactice în handbalul fe
minin. Sînt elemente, fără dls-
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cuție, interesante și care vor 
face în mod sigur obiectul aten
ției tuturor celor ce se pregă
tesc să urmărească competiția 
celor 14 reprezentative de ju
nioare, ce se vor afla, de mii- 
ne, în disputa pentru titlul de 
campioană a lumii la handbal.

LOTUL ROMÂNIEI - LA ORA 
STARTULUI

Acum, cînd apar aceste rîn- 
duri, 16 tinere handbaliste din 
țara noastră trăiesc cu intensi
tate momentele dinaintea star
tului într-o mare competiție. 
Sînt componentele lotului re
prezentativ al României pentru 
C.M. de junioare, dispută care 
se anunță foarte echilibrată și 
în vederea căreia ele s-au pre
gătit cu conștiinciozitate și per
severență, fiind hotărîte să

Foto : Vasile BAGEAC 

lupte din toate puterile pentru 
victoria finală.

încercînd să vă prezentăm a- 
cest buchet de tinere talente 
ale handbalului feminin româ-

(Continuare in pag 2—3)
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S-a dat plecarea in proba canoelor de simplu. Ivan Patzaichin 
(nr. 4), ca întotdeauna, în frunte. El se grăbea spre Mila 23 !

Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele de mare fond la caiac-canoe

SCENA RE CONCURS-DELTA,
SPECTATORI - PESCARII,

CONCURENȚI — FIII LOR!
Renumiții Ivan Patzaichin și Lipat Varabiev, aplaudați 

la ei acasă, la Mila 23...
După mulți ani, Delta Du

nării a găzduit din nou un 
mare concurs de caiac-canoe. 
Este vorba despre campionatele 
republicane de mare fond, con
sumate la începutul acestei săp- 
tămîni pe bătrinul Danubiu, 
între Crișani și Mila 23.

Cu toate că vremea a fost 
foarte rece, iar vîntul a bătut 
în permanență, întrecerile au 
atins un nivel valoric aprecia
bil, oferind localnicilor un spec
tacol inedit, de mare frumu
sețe.

Campionatele s-au bucurat 
de prezența unui număr de a- 
proape 150 de caiaciști și ca- 
noiști, fete și băieți, în fruntea 
cărora s-au situat vedetele pa- 
delei și pagaei românești. N-au 
lipsit, deci, proaspeții campioni 
ai lumii Ivan Patzaichin și 
Lipat Varabiev, nici Maria Coz- 
ma și ceilalți. Campionul olim
pic Vasile Dîba, nefiind specia
lizat pentru probele de fond, 
nu a luat startul, dar acest 
lucru nu l-a împiedicat să fie 
prezent, la rîndul său, în inima 
Deltei.

Cea mai spectaculoasă cursă 
a campionatelor ni s-a părut 
a fi cea de canoe dublu — 
20 000 m. Nu mai puțin de 4 
echipaje s-au menținut în plu
tonul fruntaș pînă aproape de 

I

intrarea în ultima mie de me
tri. în acest moment, însă, cu
plurile Lipat Varabiev—Pavel 
Cozlov (Dinamo) și Gheorghe 
Simionov — Toma , Simionov 
(Steaua) s-au desprins neaștep
tat de ușor de urmăritorii lor 
și și-au disputat titlul. Cu mai 
multe resurse, dinamoviștii au 
sprlntat ca niște veritabili vi- 
teziști, devansînd echipajul de 
la Steaua cu pese 20 de metri.

La canoe simplu, multiplul 
nostru campion Ivan Patzai
chin, încurajat frenetic de con
sătenii săi în momentul cînd 
„întorcea" la Mila 23, unde se 
aflau balizele de la jumătatea 
cursei, a avut de luptat doar 
cu tînărul (dar talentatul) ca- 
noist rapidist Osip Ivanov. Pînă

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare In pag. 2—3)

La Madrid, în Cupa campionilor europeni la fotbal 
ATLETICO—DINAMO 2—0 (0—0)

Relatarea jocului in pagina a 4-a

La Craiova, în Cupa cupelor 
UNIVERSITATEA — OLYMPIAKOS NICOSIA 2—0 (1—0) 

Citiți cronica meciului in pagina a 3-a.

ATENA, 28 (prin telefon). Joi, 
la ora 19,30, se va da startul 
în cea de-a IX-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de gimnas
tică, întrecere la care vor lua 
parte echipele reprezentative 
ale României, Bulgariei, Iugo
slaviei șl, bineînțeles, Greciei. 
Concursul este programat pe 
parcursul a patru zile. Este 
pentru prima oară cînd campio
natelor balcanice le sînt rezer
vate atîtea zile. S-a avut însă 
în vedere atît scurtarea, ca du
rată, a reuniunilor zilnice, cît 
și satisfacerea marelui interes 
al publicului atenian, dornic de 
a urmări elita gimnasticii din 
Balcani. Prin organizarea unei

NADIA COMANECI
și colegele sale 

au sosit ieri 
la Atena

twwwwwww 

reuniuni speciale pentru gim
nastica ritmică-modernă se ofe
ră astfel posibilități unui număr 
mult mal mare dintre cei dori
tori să fie martorii spectacole
lor <je gimnastică ce vor avea 
Ioc la sala Glifada, a cărei ca
pacitate este de 2 000 de spec
tatori.

Dealtfel, prima zi a Campio
natelor balcanice de gimnastică 
de la Atena a fost rezervată în
trecerilor de ritmică-modernă, 
la care țara noastră va fi re
prezentată de multipla campioa
nă a țării, Rodica Mazilu, de 
Carmen Coca, Mihaela Tîrno- 
veanu și Firicel Laszio. Se vor 
decerna medalii pe echipe, la 
individual compus, precum și 
pe aparate.

Cu cel mai mare interes sânt 
așteptate evoluțiile triplei cam
pioane olimpice Nadia Coma
neci, care se află în fruntea 
echipei feminine a țării noas
tre, ca și apariția la inele a 
dublului campion mondial uni
versitar, Dan Grecu, campion 
mondial și european, a cărui 
reputație internațională la a- 
cest aparat este bine cunoscută.

Echipa noastră feminină, so
sită aici miercuri seara, este 
înconjurată cu multă simpatie 
de alcnieni, care o aplaudă căl
duros pe Nadia Comăneci ori 
de cîte ori o zăresc. în cursul 
zilei de miercuri, gimnaștii noș
tri au efectuat două antrena
mente, în vederea concursului 
de vineri.

CAde?emTsELE înaintea partidelor-cheie
; Ieri, prima zi cu soare ade

vărat, luminînd terenurile cu 
zgură roșie de la Progresul și 
prima cu meciuri între jucători 
cu veleități de „podium", adică 
apți de calificare în turneele fi
nale care vor desemna pe cam
pioni. S-au disputat „optimile" 
probei de simplu masculin și 
trecerea lor în revistă trebuie 
începută cu cel mai scurt dintre 
meciuri, cel în care Marian Mîr- 
za l-a scos din luptă pe Iosif 
Kerekes la un scor surprinzător 
de net: 6—4, 6—1, 6—1. Un ar
gument pentru a acorda din 
nou credit „stângaciului" stelist, 
încă suficient de înarmat pentru 
a face performanță în tenis. Tot 
rapid s-a departajat Traian 
Marcu de adversarul său, tînă
rul Jean Birou, învins cu 6—2, 
6—4, 6—1. Ca și campionul na
țional, Dumitru Hărădău, cîști- 
gător cu 6—3, 6—1, 6—3 în fața 
lui Florin Niță.

Ceva mai dîrze celelalte me
ciuri și dintre ele scorul-record 
aparține jucătorului care poartă 
însuși acest nume — Andrei 
Dîrzu. El a cîștigat cu 5—7,

6—2, 6—2, 4—6, 6—2 confrunta
rea cu tîrgovișteanul Daniel 
Stănescu, una din plăcutele re
velații ale „naționalelor", foarte 
concentrat în joc, bun pe fun
dul terenului, dar și cu prompte 
veniri la fileu. Cu un set mai 
puțin a durat partida în care 
Sever Mureșan — același jucă
tor total angajat în luptă — 
l-a întrecut pe Mihai Tăbăraș : 
3—6, 6—2, 6—1, 6—2. în rest, ci
fre de scor și învingători în li
mitele previzibilului: C. Po- 
poviei — L. Boldor 7—5, 6—3,
6—2; B. Almăjan — C. Dumi
trescu 6—4, 6—3, 7—5; O. Vîl- 
cioiu — L. Țiței 6—1, 6—3, 9—7.

După-amiază s-au disputat 
primele întîlnirL, din probele de 
dublu și iată rezultatele înre
gistrate :

Dublu bărbați (turul I) : C.
Dumitrescu, FI. Manea (Jiul) — 
M. Tăbăraș (Progr.), J. Bîrcu 
(Din. BUC.) 6—3, 3—6, 6—1, 6—4 ; 
C. popovici, L. Țiței (Steaua) — 
Gh. Boaghe, R. Bădin (C.S.U.) 
3—6, 6—4, 3—6, 9—7, 6—2 ; S. Mu
reșan (Din. Buc.). B. Almăjan 
(Jiul) — A. Leonte, M. Mîrza 
(Steaua) 3—6, 2—6, 6—4, 6—4,

6—1 ; A. Dîrzu (Prog.), FI. Se- 
gărceanu (Din. Buc.) — Z. Ne
meth, A. Vizlru (Cuprom B. 
Mare) 6—2, 6—0, 6—0 ; L. Boldor, 
Gh. Giurgiu (,,Poli“ Cluj-Napoca) 
— V. Tomescu (Steaua), D. Stă
nescu (Tîrgoviște) 7—5, 9—7. 3—6, 
6—0 ; turul II : D. Hărădău, T. 
Marcu — C. Dumitrescu, FI. Ma
nea 6—0, 6—1, 6—4 ; C. Popovici, 
L. Țiței — C. Curcă, FI. Niță 
6—1, 1—6, 6—3, 6—2 ; A. Dîrzu,
FI. Segărceanu — S. Mureșan, 
B. Almăjan 6—3. 3—6, 6—3, 6—3 ; 
O. Vîlcioiu, I. Kerekeș (Dinamo 
Brașov) — L. Boldor, Gh. Giur
giu 6—3, 6—1, 6—2 ; dublu femei: 
Adriana Karaiosifoglu (C.S.U.), 
Mariana Hadglu (Construct. Bră
ila) — Elena Jecu (Sănăt. Ora
dea), Elena Popescu (Dinamo 
Buc.) 6—3, 2—6, 7—5 : Lucia Ro
manov, Maria Romanov (Tot 
înainte) — Elena Trifu, Simona 
Nunweiller (Progresul) 6—1, 6—1; 
dublu mixt : A. Viziru, Mariana 
Hadgiu — A. Leonte (Steaua). 
Liana Don („Poli" Cluj-Napoca) 
6—2, 6—2.

Programul de azi (cu începere 
de la ora 9) cuprinde partidele 
din „sferturi", în probele de 
simplu, masculin și feminin.

Radu VOIA

La București, în Cupa U.E.F.A. 
STEAUA — C.F. BARCELONA 1—3 (1—1)

O fază caracteristică din acest joc. Internaționalii olandezi Cruyff 
și Neeskens, primii autori ai victoriei echipei spaniole, se supli
nesc pentru a-l deposeda pe Stoica. (Amănunte în pag. a 3-a).

La Atena, în Cupa U.E.F.A.
A.EK.—A.S.A. Tg. MUREȘ 3—0 (3—0)____

Relatarea jocului in pagina a 4-a



Pasiunea profesiei de antrenor

TATA PENTRU TOȚI
CARENȚELE SCRIMERILOR JUNIORI 
TREC (prea ușor) NEOBSERVATE

care-șl ține de obicei antrenamentele era ocu- 
de tenis de masâ, l-am întrebat

Pentru că sala în 
pată cu un concurs ______ 
Andrei Elekes» antrenorul secției de lupte a Cubului 
Sf. Gheorghe, ce are de gînd să facă în ziua aceea.

— Ne antrenăm afară. E totuna I...
— Cu copiii ? E destul de rece...
— D-apăi, nu-i bai I Că ăștia-s luptători...
Și ia 10 fix grupa programată era afară, în spatele 

pentru antrenament și cu toate cele de trebuință aduse. După 
port", eram gata să încep să-mi Iau notițe despre cum decurge lec
ția, dar Andrei Elekes și-a lăsat copiii, m-a tras de-o parte și a în
ceput să-mi vorbească despre fiecare, cum îl cheamă și ce medalie 
a luat la campionatele copiilor, l-am propus să amînăm discuția pînă 
după antrenament, să poată să-și vadă de treabă, dar a zis că tot 
n-are ce face cam o jumătate de ceas, cît ține încălzirea...

— Păi... nu conduceți antrenamentul ?
— D-apăi cum ? s-a mirat Andrei. Le-am dat elementele, știu care 

e de servid, „ziua bună i“ Atîta lucru pot și singuri. N-o sâ-i dă
dăcesc pînă or mere-n penzie... Ii învăț să umble pe picioarele lor 
dacă vor să ajungă ceva...

Intr-adevăr, sub comanda energică a „elevului de servici", încăl
zirea mergea strună, pe elemente, metodic, din toată Inima. Așa că, 
liniștit ca și profesorul, reporterul și-a notat că Ștefan Hegheduș e 
campion la 56 kg, Andrei Doboș și Ștefan Lepădat au medaliile de 
argint la 30 și 40 kg, iar Hegyes Atila — ,,ăla mai mic" — locul III 
la 30 kg, că pentru anul ăsta pretențiile au crescut odată cu vîrsta, 
deci si eforturile.

Șficniuie vîntul dinspre munții Bodoc, soarele ar mai încălzi el, dar 
îl tot astupa norii și reporterului îi e cam frig. Ce fac copiii ? Copiii 
și-au scos tricourile, au rămas în dresurile de luptători pe piepturile 
goale și s-au apucat să piseze pe rînd cu niște maluri de fier, după 
o regulă bine învățată, în niște anvelope care au încălțat cîndva un 
tractor. Profesorul se-ntoarce cînd șl cînd șî corectează pe cite unul, 
fiindcă el știe după ureche dacă elevul a dat bine sau nu cu maiul...

— La ce e bună minunea asta, tovarășe Andrei ?
Aflu că e bună la multe, că face și forță, întărește mușchi .și ten

doane, ba ajută și la tehnică fiindcă..." vedeți, cu maiul ăsta nu 
lucri ca la îmblâtit fasolea, mișcările se aseamănă cu anumite pro
cedee din lupte...**

Și nu e ăsta singurul element interesant folosit de profesor cu 
elevii săi. A făcut și o grupă de copil de 6 ani (auziți, oameni 
buni ? 6 ani I) din care vrea să facă luptători. Doi ani nu face cu 
ei decît... gimnastică sportivă, mai ales sol, să-i deprindă pe copii 
cu echilibrul, să-i învețe să „simtă" salteaua. Că, să nu uit. Anton 
Elekes are ca specializare gimnastica.

— N-ați picat bine, îmi zice. Mai stați pe la noi T Aș fi vrut să 
vedeți și altă grupă, In care e... copilul meu. Să vedeți ce copil 
fain e...

Nu, nu maJ stau, reporterul e mereu grăbit. Și, pe urmă, mi-l în
chipui pe copilul profesorului, sigur că e ca și aceștia care bat din 
răsputeri cu maiul, învățați de Elekes cu grijă de pedagog și de 
părinte să muncească, sâ se conducă șl singuri, să țintească sus, 
spre vîrful ierarhiei, să nu o tulească acasă cînd e sala ocupată și 
e frig afară.

Mircea COSTEA

pe profesorul 
sportiv | color

sălii,, echipată
,.ra-

UN COPIL DE 14 ANI
REALIZEAZĂ PERFORMANȚE

EXCEPȚIONALE LA HALTERE
C.S.M. Cluj-Napoca - Slask

Tarnowskie Gory 5-5
La Cluj-Napoca s-a disputat 

tntîlnirea internațională ami
cală de haltere (seniori) între 
formația locală C-S.M. și echi
pa poloneză Slask Tarnowskie 
Gory, încheiată cu un rezultat 
de egalitate : 5—5. Punctele
clujenilor le-au obținut Gh. Ke- 
rekes, N. Zoikas, T. Kiskallo, 
L Szalma și St. Creicic. Cu 
acest prilej, micuțul și talenta
tul halterofil Marius Chețan 
(categoria 48 kg) — 14 ani — 
a stabilit cele mai bune rezul
tate ale categoriei sale : 72,5 
kg la smuls, 92,5 kg la arun
cat (! !) și 165 kg la total. O 
performanță excepțională pen
tru un copil 1

Pregătirea „schimbului de mîine", problemă vitală a performantei sportive românești
prima vedere campiona- 

naționale pentru juniori 
la scrimă, de la Satu

La 
tele 
mari 
Mare, ar trebui să ofere un pri
lej de satisfacție. Mai bine de 
200 de tineri scrimeri (15—17
ani) au ținut să-și măsoare for
țele, în timp ce marea majo
ritate a sportivilor nominalizați 
pentru J.O. au ajuns în turneele 
finale. în același timp, compe
tiția a fost programată într-un 
oraș cu o sală destinată în ex
clusivitate acestei ramuri (desi
gur și în dorința de a se arăta 
cam ce se vrea pe acest plan 
și de la celelalte centre).

Dincolo de aparențe 
faptele se prezintă mai 
încurajatoare, iar unele 
bări adresate (nu o dată) 
care răspund de 
acestei discipline 
așteaptă încă răspunsul, 
pildă, în cazul numărului 
participanți. Conform 
lamentului, la Satu Mare urmau 
să fie prezenți 50 la sută dintre 
sportivii tuturor secțiilor. Și 
cum în scriptele forului de re
sort figurează 70 de antrenori 
și circa 800 de sportivi legiti
mați, între 15 și 17 ani, la 
această importantă întrecere 
trebuiau să se afle aproape 400 
de trăgători, justificîndu-se ast
fel grija față de un eșalon al 
tinerei generații de la care se 
dorește foarte mult. Or, la Satu 
Mare au fost prezenți — cifra 
exactă — numai 208 concurenți. 
La sabie, spre exemplu, au fost 
înscriși în competiție numai 34 
de trăgători, de unde rezultă 
că numai un antrenor din doi

însă, 
puțin 
între- 
celor 

dezvoltarea 
olimpice își 

De 
de 

regu-

l".

și-a trimis sportivii pe planșe 1
Este o stare de lucruri greu 

de explicat și de Înțeles, la 
fel ca și cea referitoare la re
partiția pe vlrste a tinerilor 
scrimeri J majoritatea lor se 
găsesc Ia limita de start în ca
tegorie (15 ani) și nu către 16 
și 17 ani cum ar fi de dorit. 
Să nu uităm că din acest eșa
lon federația își va selecționa 
în principal elementele pentru 
C.M. de tineret din 1979 (găz
duite de România).

Nu este de neglijat nici un 
alt aspect : doar 30 Ia sută din
tre participanți (de regulă 
sportivii nominalizați) s-au pre
zentat eu o pregătire tehnico- 
tactică mai aproape de nivelul 
cerințelor, ceea ce trădează fap
tul că în secții se muncește prea 
puțin (cel mai adesea se efec
tuează pînă Ia 3 antrenamente 
pe săptămînă). Or, Înalta per
formanță obligă la mult mai 
mult, la cel puțin un antrena
ment pe zi și — In anumite pe
rioade ale ciclului de pregăti
re — chiar și două antrena
mente .în aceeași zi. 
se uită acest adevăr ?

Modul deficitar de 
din unele secții este 
de orientarea unor antrenori în 
procesul de selecție. Se acceptă 
prea ușor promovarea unor ele
mente cu un gabarit necores
punzător pînă și in proba de 
spadă, unde se știe că tineri 
sub 
prea

La 
unii 
selecție și instruire se adaugă

De ce

muncă 
legat și

1,80 m nu pot prezenta 
mari garanții de reușită, 
suficiența ce o manifestă 
antrenori in procesul de

VIITORUL HANDBALULUI FEMININ 
ACREDITEAZĂ DE MÎINE■■■

(Urmare din pag. 1)

nesc, să Începem cu... prezen
tarea. Deci, iată lotul : Angela 
Ciobotă, Oltea Jalbă și Cristina 
Lada — portari. Ana Maria Ră- 
ducu, Maria Torok, Angela A- 
vădanei, Haidrun Janesch, Hedda 
Rhein, Gheorghița Mălai, Cris
tina Weber, Zita Fejer, Maria 
Spiridon, Zoranca Stefanovici, 
Eva Gali, Aurelia Ignat și Ro- 
dica Ionescu — jucătoare de 
cîmp. Dintre ele, cea mai boga
tă activitate internațională o au 
Ana Maria Răducu și Maria 
Torok, ambele disputind pînă 
în prezent peste 40 de partide 
cu caracter internațional. Foar
te aproape de această cifră- 
record a lotului nostru de ju
nioare se situează Cristina We
ber (38), Gheorghița Mălai (36) 
și Haidrun Janesch (34). Dealt
fel, aceste 5 jucătoare, cărora 
li se adaugă Zita Fejer și por
tarul Angela Ciobotă, formează

nucleul echipei, reprezentind 
„7“-le de bază.

Antrenorii echipei sînt profe
sorii Francisc Spier, un repu
tat și vechi tehnician al hand
balului nostru, și mai tlnărul 
Grigore Niță. Despre pregătiri
le și speranțele acestui lot de 
perspectivă al handbalului nos
tru feminin, ne-a vorbit prof. 
Francisc Spier. El spunea că 
tinerele handbaliste s-au mobi
lizat în pregătire, realizind un 
salt calitativ sub toate aspecte
le. Echipa manifestă o înclinație 
spre un joc rapid, cu tendin
țe tehnice evidente, determina
te de îndemînarea 
componentelor lotului. Este, de 
asemenea, de subliniat preocu
parea pentru un joc organizat, 
bine structurat tactic. Toate a- 
ceste calități au ieșit tn eviden-

majorității

în 
Și

tâ 
re 
timele săptămîni și în care e- 
chipa a dovedit o formă cores
punzătoare. Acum, cînd începe 
adevăratul „examen", totul nu 
depinde decît de jucătoare, de 
capacitatea lor de a depăși mo
mentul tracului la start, de a 
găsi calmul și luciditatea nece
sare punerii in valoare 
tăților șl a cunoștințelor 
late în lungile ore de 
tire.

„Problema principală, 
parea noastră de bază in aceste 
zile — ne spunea în încheiere 
prof. Francisc Spier — este să 
reușim ca echipa să elimine 
rapid starea emoțională și să 
intre curajos, ferm în competi
ție, cu convingerea că poate să 
învingă !“.

cele 11 jocuri de pregăti- 
verificare disputate în ul-

a cali- 
acumu- 
pregă-

preocu-

BULETINUL CM
Cîteva spicuiri din regulamen

tul de desfășurare a 
campionat mondial de 
rezervat junioarelor :

primului 
handbal

vor des-

• SUB GENERICUL „Fes
tivalul sportiv al sindicate
lor" în județul Olt se desfă
șoară o mare competiție po
lisportivă. Tinerii din 36 de 
asociații sportive se întrec la 
10 discipline (printre care at
letism, fotbal, volei, popice, 
box, oină) în prima fază a 
competiției, care se încheie 
la 10 octombrie. Pînă acum 
«-au evidențiat tn mobiliza
rea concurențllor asociațiile 
sportive Textila șl T.C.H. din 
Pitești, LO.B. Balș, Dunărea 
Corabia șl Filatura Drăgă- 
nești. a CURTEA ȘCOLII 
GENERALE NR. 1 din Cărei 
va deveni tn curînd o mi- 
crobază sportivă. Pe o su
prafață asfaltată pe care el 
au nivelat-o în orele libere, 
elevii vor juca handbal, vo
lei și baschet. a PE LACUL 
CĂTUȘĂ de Ungă Galați a 
avut loc recent, tn cadrul 
„Daciadei" un frumos concurs 
de caiac-canoe, dotat cu „Cu
pa vîslașulul începător". Tro
feul a revenit tinerilor de la 
A. S. Ancora Galați. a 
ÎN UNELE LOCALITĂȚI ale 
județului Ilfov, atletismul 
tinde să devină un sport 
mult îndrăgit de tineret. In 
ultima etapă a „Cupei Româ
niei", de pildă, la „zona" 
de la Tg. Jiu, atlețll jude
țului Ilfov s-au clasat pe lo
cul secund, s-au evidențiat, 
tn mod deosebit, Mariana 
Stroe (Buftea) șl Stelian Flo- 
rea (Hotarele). a LA TUL- 
CEA a luat ființă un club 
profilat numai pe sportul 
specific regiunii, caiac-canoe. 
Președintele noului club spor
tiv a fost numit Ion Turșle,

un vechi activist în dome
niul sportului șl îndeosebi 
al acestei discipline. a PEN
TRU DEZVOLTAREA BAS
CHETULUI In județul Sucea
va, Inspectoratul școlar a 
ajutat școlile ca pe terenu
rile de sport să se monteze 
120 de panouri de baschet. 
• PATRU ECHIPE de volei 
fete s-au întrecut la Tîrgo- 
viște în „Cupa vlăstarului", 
întrecere organizată de Școa
la generală nr. 8 și C. S. 
Școlar. Pe primele două 
locuri s-au clasat Șc. sp. Rm. 
Sărat șl C. S. Școlar Tîrgo- 
Viște. a VOINȚA SATU MA
RE amenajează pentru tinerii 
din cooperativele meșteșugă
rești un micro-complex spor
tiv, în zona de agrement de 
la lacul Pescăruș, care, în fi
nal, va dispune de terenuri 
pentru fotbal, volei, handbal, 
tenis șl de un spațiu pentru 
tir cu arcul. a IN MUNI
CIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ constructorii vor preda 
spre folosință o nouă sală de 
antrenament pentru clasele de 
gimnastică ale Liceului de fi- 
lologle-istorie. a CU PRILE
JUL unui concurs de haltere 
organizat de Rapid Oradea 
s-au realizat cîteva rezultate 
bune, printre care șl noi re
corduri județene. Autorii sînt 
Iosif Szatmarl (categ. 82 kg) — 
125 kg Ia smuls și 285 kg la 
total șl Ion Vasile (categ. 
110 kg) — 145 kg la aruncat.

RELATĂRI DE LA : C.
Ghițcscu, E. Horman, T. Si- 
rlopol, D. Moraru-Sllvna, 
P. Comșa, I. Mîndres- 
cu, M. Avanu, I. Toth. Gh. 
Grunzu șl I. Ghlșa.

• Toate partidele se 
fășura în două reprize de cite 
25 de minute. în meciurile fi
nale, în cazul unui rezultat egal, 
este prevăzută — după o pauză 
de 5 minute — o prelungire de 
două reprize a 5 minute. Dacă 
egalitatea persistă, după o nouă 
pauză de 5 minute, se vor des
fășura alte două reprize de cite 
5 minute. în eventualitatea cînd 
învingătoarea tot nu a putut fi 
decisă, vor urma prelungiri de 
cite 5 minute pînă cînd va fi 
hotărîtă soarta partidei.

a Dacă două sau maj multe 
echipe se vor afla la egalitate 
de puncte in grupele prelimi
nare. sau în cele semifinale, 
departajarea lor se va face du
pă următoarele criterii : 1) gol
averaj (prin diferență de go
luri) ; 2) numărul de goluri în
scrise ; 3) rezultatul direct între 
echipele interesate ; 4) tragere 
la sorți.

Revenind, așa cum am pro
mis, la „cazul Hertz", să ară
tăm ce s-a întîmplat duminică 
cu acest cal. Evoluînd mal mult 
decît modest în primul hit al 
premiului Reșița, în care „reu
șește" un penibil loc patru (pre
cizăm că alergarea respectivă 
figura în „pariul austriac" și că 
„eșecul" Înregistrat de Hertz a 
triat majoritatea buletinelor), el 
„realizează" o surprinzătoare îm
bunătățire de formă în cea de 
a doua manșă (disputată la in
terval de o oră) pe care o cîș- 
tlgă cu hățurile jos. A fost clar

• Fiecare meci al actualului 
campionat se va desfășura în 
prezența unui delegat al F.I.H. 
La București, întrecerile vor fi 
urmărite de Ivan Snoj (Iugo
slavia) și Janis Grimbergas 
(U.R.S.S.), cele de la Ploiești — 
de Istvan Madarasz (Ungaria), 
iar cele de la Brașov de Sieg
fried Perray (R.F. Germania).

a Pentru conducerea celor 37 
de partide au fost desemnați 18 
arbitri internaționali : V. Ter- 
ziski și L Todorov (Bulgaria), 
J. Korec șj C. Sladky (Ceho
slovacia), R. Gronholm și H. 
Tuominen (Finlanda). M. Valcici 
și M. Stanojevici (Iugoslavia), 
G. Van dem Ham șl G. Hout- 
bracken (Olanda), P. Radvani, 
M. Grebenișan, VI. Cojocaru, D. 
Purică, M. Marin, Șt. Șerban. C. 
Căpățină și R. Iamandi (Româ
nia).

• Joi 6 octombrie ansam
blul „Rapsodia română" oferă 
un spectacol de gială, la sala 
U.G.S.R. (ora 18,30). tuturor 
pârtiei panților la primul cam
pionat mondial de handbal al 
junioarelor.

și condițiile improprii în care 
o parte dintre ei sînt obligați 
să lucreze. Există centre în 
țară în care antrenamentele se 
efectuează fără garanția unor 
bune rezultate, fapt determinat 
și de lucrul în comun cu alte 
discipline sportive (Bala Mare, 
Oradea), pe coridoare (Galați) 
sau în săli ale căror dimensiuni 
nu mai fac față numărului de 
sportivi și volumului sporit de 
?rregătire (Constanța, Brașov), 

ntr-o asemenea situație se află 
pînă și Bucureștiul : în sala fe
derației, 
pregătirii 
tive, își 
instruire 
antrenori
și din alte cluburi din Capitală. 
Să mai amintim; în sfîrșit, pe
nuria de materiale, de lame 
îndeosebi existentă în aproape 
toate secțiile (la Satu Mare fe
derația a fost constrînsă să 
pună la dispoziția concurenți- 
lor lame din cota rezervată lo
turilor, altfel competiția risca 
să nu se mai termine...) și vom 
avea o imagine mai completă 
a unor neajunsuri care per
sistă.

Nu intenționăm — amintind 
toate acestea — să scuzăm slă
biciunile unor tehnicieni, dar 
pentru a le pretinde mai mult 
este necesar să-l șl ajutăm. 
Lingă federație trebuie să se 
afle, mai activ, mai receptiv, 
organele sportive locale, pen
tru a sprijini nemijlocit procesul 
de formare a „schimbului de 
mîine" și în general, această 
disciplină olimpică ce ne-a adus 
nu o dată satisfacții.

Tiberiu STAMA

destinată în special 
loturilor reprezenta- 

desfășoară procesul de 
nu mai puțin de 16 
de la Steaua, Dinamo
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CAMPIONATELE DE MARE EOND L
(Urmare din pag. 1)

în finalul cursei, însă, Patzai- 
chin și-a lăsat în urmă adver
sarul cu peste 200 m și a făcut 
acest lucru creînd impresia că 
nu a forțat prea mult !

In proba de caiac băieți, des
fășurată de asemenea pe 20 km, . . ... au urcat 

premiere I Ce 
fapt ? La in- 
„mie", concu- 
respecte „re-

primii trei sosiți 
pe podiumul de 
s-a întîmplat, de 
trarea în ultima 
renții trebuie să 
gula celor 5 metri",' adică să 
se afle la o distanță de mini
mum 5 metri unul de altul. Cei 
5 caiaciști de la Dinamo care 
se aflau în plutonul fruntaș 
(P. Ignatenco, S. Chirilă, N. Si- 
mionenco, St. Popa fi M. Cio
banii) au mers, însă, in „plasă" 
— spun arbitrii — fiind desca
lificați după cursă de juriul de 
concurs. în acest fel, titlul a 
revenit reprezentantului clubu
lui Steaua, Grigore Constanti- 
nov, care sosise al 6-lea !

La caiac dublu băieți, un nou 
duel, palpitant, între Dinamo și 
Steaua, cîștigat la mare luptă 
de dinamoviștii Cuprian Maca- 
rencu și Nicolae Țicu. în fina
lele feminine, Maria Cozma a 
obținut o victorie scontată și 
fără probleme, în timp ce la 
dublu, echipajul Adriana Mihala 
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SE REDESCHIDE PATINOARUL DIN POI

Incepind de la 1 octombrie se redeschi 
Poiana Brașov pentru activitatea de perl 
ment pentru public după programul cunosc:

ACTUALITĂȚI Dlh
a Au fost definitivate datele 

de disputare a unor partide in
ternaționale pe care Ie vor sus
ține în sezonul de toamnă re
prezentativele de seniori ale 
României, care se pregătesc pen
tru C.M. de anul viitor : dubla 
întllnlre cu echipele Ungariei, 
la 22—23 octombrie la București,

SĂ PUNEM DEGETUL PE RANĂ!
că Ion Niculae n-a țintit nici 
un moment victoria în primul 
hit (știa că Hertz este favoritul 
publicului), în schimb a vizat-o 
(șl a obțlnut-o) în cel de-al doilea, .... -
cei 
nu 
lae 
Își .
Ceea ce trebuie să dea însă le 

^glndlt este faptul că asemenea 
„fenomene" au devenit din ce în 
ce mai frecvente. Se știe că sînt 
unii „lnițlațl" care cunosc eu 
mult înainte de începerea curse-

păgubiți fiind — ca de obl- 
— spectatorii. Cazul Hertz 

este izolat și nici Ion Nicu- 
nu este singurul driver care 
permite astfel de manevre.

lor 
sau 
sau 
nu 
cu 
nea . _______ _______
sosit momentul să se acționeze 
cu toată hotărlrea, să se pună 
degetul pe — și nu Ungă — 
rană. Deoarece dacă se va con
tinua cu practica „jumătăților 
de măsură" lucrurile vor rămlne 
neschimbate.

pe ce loc va veni cutare 
cutare cal, dacă antrenorul 
conducătorul X „merge" sau 

la cîștig în ziua respectivă șl 
cine anume șl multe aseme- 

„amănunte". Credem că a

Gh. ALEXANDRESCU
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fi avut ocazia, în cursele a- 
lergate alături de fruntașele 
probei (Silai, Lovin Tărîță), 
să progreseze, să se apropie 
de 2 minute, graniță la care 
visa, probabil, la “ ’ ’
sezonului 1976.
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Balcaniada junioa- 
București, clștigă 
— în fața unei at-

este întrecută de 
concitadina sa Cris
tina Cojocaru (ju
nioară II) I Iar la 
Donețk nu a reușit 

să treacă nici măcar primul 
tur eliminatoriu...

Cele două „promisiuni” 
s-au tntîlnlt recent la Pol
tava. sub tricoul echipei de 
tineret a țării. Rezultatele lor: 
Iacob 2:14,8 ta 800 m șl 4:28,8 
la 1 500 m ; Radu 2 -.16,3 și 
4:30,0 I I In ambele curse au 
fost întrecute de alergătoare 
care nu reprezintă cine știe 
ce valori.

Fenomenul este simptoma
tic in atletismul nostru, a- 
proplerea de maturitate con
stituind pentru multe talente 
remarcate la vlrsta ttnără un 
impas insurmontabil. (Am fi
les cele două exemple din 
semlfond tocmai pentru că la 
nivelul senioarelor lucrurile 
merg, acum, bine). Poate că 
antrenorii celor două atlete 
— In al căror talent vrem 
Încă să credem — Ion Puică 
și, respectiv, Horia Ștef — 
ar putea explica misterioasa 
„evoluție” a celor două cam
pioane balcanice...

Vladimir MORARU

DACTUCT ECHIPA FEMIN1- 
DAOUHtl NA rapid bucu
rești a luat parte la un turneu In
ternațional desfășurat în localitatea 
kigoslavâ Pristina, obțlnînd urmâtoa- 
rele rezultate : 70-67 cu Univarsitet 
Pristina, 83—61 cu Student Niș,, 
70-77 cu Steaua roșie Belgrad. Cla
samentul : 1. Steaua roșie 5 p,
2. Universitet 5 p, 3. Rapid 5 p, 
4. Student 3 p. Mariana Andrees cu a 
cucerit cupa oferita coșgeterei com
petiției (68 p). Cele mai bune ju
cătoare ale formației feroviare : Eu
genia Dumitru ” - -ți Rodica Bartha.

ECHIPA MASCULINA 
OLIMPIA BUCUREȘTI 
Ungaria, la Segedin,

POPICE
a susținut In _ „___ , ______ „____,
două jocuri amicale cu formația lo
cală S.C. DELEP. In ambele partide 
— cu cite opt jucători In echipe — 
scorul a fost favorabil gordelor cu 
7 754-6 490 p d si 7 477-6 455 p d. 
Din formația bucureșteană cele mal 
bune rezultate le-au obținut Marin 
Grigore 848 p d - is primul joc și 
juniorul Constantin Ungureanu 880 — 
In al doilea joc.
Dl IfXDV REZULTATE DIN DIVIZIA 
KUUoT B, etapa a 2-a : seria I: 
Sportul studențesc U — Dunărea 
Giurgiu 0-35, Ș.N. Oltenița - Petro
chimistul Pitești 4—0, Rulmentul Ale
xandria — Arhitectura București 4—0, 
Gloria București - Aeronautica 
București 18-13 ; seria a ll-a : Cons
tructorul Alba lulia — Constructorul 
P.T.T. Arad 22—8, Eiectrotimiș Timi
șoara - Dacii I.PA. Sibiu 13-7, 
Unirea Săceie — C.F.R. Cluj-Napoca 
4—0, I.O.B. Balș — Minerul Lupe ni 
21—3, RACEMiN Baia Mare — Mi
nerul Livezenl 106-0 ; seria a lll-a: 
Rulmentul II Bîrlad — Constructorul 
Buzău 0-15, U.R.A. Tecuci - I.P.G. 
Ploiești 54-0, TEPRO lași - C.F.R. 
Brașov 6-23, Rapid C.F.R. Galați - 
Automobilul Galați 4—0 ; seria a 
iV-o („constănțeanăj : Constructorul — 
C.F.R. 53—0, Rapid C.F.R. Fetești — 
Portul 6—4, Farul II — Chimia Nă
vodari 19-22, Dacia - I.T.C. 0—4.
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8 de popice 
tSNffllnd cel 
îdlVi'dual al 
li lui Băiaș 
oros cu cit 
arenă „neu-

nu vor reuși să 
haremurile fixate 
vor putea juca tn 

campionatului. Printre e- 
care au popicari res- 

se numără Progresul O- 
Rapid București, C.S.M. 
Voința Cluj-Napoca (f), 

Reșița, Dermagant Tg.

campionatului 
îndeplinească 
de F.R.F. nu 
returul 
chipele 
tanțieri 
radea. 
Reșița, 
Olimpia 
Mureș și Petrolul Bălcoi (m).

• Cunoscuta Jucătoare Florica 
Biru, fosta componentă a echipei 
Voința Constanța și selecționată 
de mai multe ori In lotul repre
zentativ, care a abandonat, In 
urmă cu doi ani, activitatea com- 
petițională, a debutat ca arbi
tru principal la meciurile echi
pelor Voința București (f șl m) 
din etapa de săptămlna trecută.

I După severul eșec suferit în 
urmă cu două săptămîni pe te
renul partenerei sale din pri
mul tur al „Cupei U.E.F.A.", 
Steaua nu a reușit să se reabi
liteze în partida retur pe care 
a susținut-o ieri la București cu 
C. F. Barcelona. Deși suporterii 
ei, toți iubitorii fotbalului din 
țară, doreau și așteptau de astă 
dată un rezultat favorabil, adi
că o victorie, chiar și la limită, 
echipa bucureșteană nu s-a do
vedit capabilă să le ofere nici 
această satisfacție. Dimpotrivă, 
le-a produs o nonă decepție, 
prin infringerea la două goluri 
diferență (1—3), înregistrată pe 
propriul stadion in fața echipei 
spaniole.

Pentru cei aproximativ 30 000 
de spectatori, ca și pentru cei 
ce au urmărit partida pe micul 
ecran, insatisfacția este cu 
atît mai mare cu cît desfășura
rea jocului a arătat că un re
zultat de egalitate sau chiar o 
victorie nu ar fi fost peste pu
terile echipei noastre.

C. F. Barcelona a dovedit, fi
rește, și ieri că este o echipă 
foarte valoroasă, că are două 
vedete de super-clasă (Cruyff și 
Neeskens) care pot decide prin 
evoluția lor soarta unui meci, 
dar — venind la București cu 
un avantaj suficient pentru ca
lificare — nu a forțat, a jucat 
lejer, urmărind doar să evite 
Infringerea. Dacă, însă, spanio
lii au văzut că replica formației 
gazdă nu este aceea pe care o 
așteptau, n-au ezitat să-și adau
ge un nou succes în palmares, 
fructificînd cu abilitate — gra
ție experienței lor 
— ezitările apărării 
nilor.

Steaua a încheiat 
ciul în tăcerea de gheață a spec
tatorilor, deși la început le 
încurajase, acestora, in mare 
măsură, speranțele. într-ade- 
văr, echipa bucureșteană debu
tase foarte bine, cu elanu-i bi
necunoscut, și 
nute s-a aflat 
de deschiderea 
rile expediate 
Dumitru. I-a Împiedicat apoi de 
la obținerea avantajului meri
tat — care ar fi dat, probabil, 

Iun cu totul alt curs partidei 
— și arbitrul, prin refuzul său 
(din min. 10) de a acorda pe
nalty la faultul clar comis în
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superioare 
bucurește-

astfel me-

în primele mi- 
foarte aproape 

scorului la șutu- 
de Ion Ion și

ACTUALITĂȚI
• DE LA F.R.F. Toate jocu

rile de Divizia A programate în 
luna octombrie se vor disputa 
cu începere de la ora 15.

a ARBITRII MECIURILOR 
TAPEI A 8-a A DIVIZIEI 
S. c. Bacău — r.CJM. Reșița : 
R. STÎNCAN — Fr. Coloși șl

E- 
A 1

1 Gh. Vasilescu I (toți di-n
București) : F. C. Bihor —

I Universitatea Craiova : V.
TATAR — L Ștefăniță (am-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i campiona- 
. la diferite 
ce peste 500 
nari, dintre 

să îndepli- 
spective. A- 
iportlve 11 se 
ică In pauza

• în Divizia A, după două e- 
tape, In fruntea clasamentelor se 
află formațiile : Voința Bucu
rești 4 p (seria Sud), C.S.M. 
Reșița 6 p — din 3 jocuri (se
ria Nord) — la femei, Construc
torul Galați 4 p (seria Sud) șl 
C.F.R. Timișoara 4 p (seria 
Nord) — ta bărbați.

I
I
I

bil din Hunedoara) și O. An- 
derco (Satu Mare) ; F. C. con
stanța — F. C. Corvinul Hune
doara : GH. RACZ — C. Braun 
șl R. Petrescu (toți din Brașov); 
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș : C. GHIȚA — Gh. Io
nescu (ambii din Brașov) și Gh. 
Ispas (Constanța) ; U.T.A. — 
Sportul studențesc : M. MORA
RU — A. Avramescu și N. Du
mitrescu (toți din Ploiești) ; 
F. C. Petrolul — Jiul: I. RUS— 
F. Keresteș (ambii din Tg. Mu
reș) și O. Ștreng (Oradea) ; 
Steaua — F. C. Olimpia Satu 
Mare : R. ȘERBAN — V. Gheor- 
ghe (ambii din Craiova) și I. 
Igna (Arad) ; Politehnica Timi
șoara — F. C. Argeș : N. GEOR
GESCU — D. Ghețu și V. Roșu 
(toți din București) ; Dinamo — 
C. S. Tlrgoviște : N. DINESCU— 
Fr. Nasutto și N. Lambru (toți 
din Rm. Vilcea).

LOTO

careul oaspeților de către Mi- 
gueli asupra lui Zamfir. Pe 
parcursul primei reprize, steliș- 
tii au mai avut și alte ocazii 
favorabile (min. 30 Troi, min. 
34 Sameș), dar jocul lor a În
ceput să scadă din avînt, din for
ța ofensivă, mai ales după ce 
oaspeții au reușit (în min. 24) 
să preia conducerea prin golul 
înscris de Cruyff. Bucureștenii 
au egalat în min. 36 (prin 
transformarea de către Dumitru 
a loviturii de la 11 metri acor
date pentru hențul în careu al 
lui Migueli) și se părea că vor 
izbuti să se impună, însă după 
pauză au jucat — în mod sur
prinzător — din ce în ce mai 
slab, mai confuz, mai lipsiți de 
vlagă și de moral. Astfel că a 
devenit relativ ușor pentru spa
nioli să se desprindă în cîști- 
gători, prin golurile 
Asensi (min. 76) 
(min. 90).

marcate de 
și Sanchez

Arbitrul 
Serafino a 
următoarele

Domenicoitalian
condus cu greșeli 

formații :

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini (min. 61 Zahiu), AGIU, 
Sameș, Vigu — Stoica, Ion Ion, 
DUMITRU — Troi (min. 70 
Aelenei), Răducanu, Zamfir.

C. F. BARCELONA : Artola
— Ramos, MIGUELI, Olmo, De 
la Cruz — ASENSI, NEES- 
KENS (Juanjo, min. 76), 
CRUYFF — Sanchez, Heredia, 
Zuviria.

Constantin FIRANESCU

A

ADEVĂRATUL EXAMEN SE DĂ IN TURUL II
In mcti retur, 2-0 (1-0)

CRAIOVA, 28 (prin telefon). 
Cu toate că a dominat cu auto
ritate, partida disputîndu-se e- 
fectlv la o singură poartă, aceea 
a lui Andreou, Universitatea nu 
a izbutit să înscrie decît de 
două ori, deși cei aproximativ 
12 000 de spectatori ar fi vrut să 
vadă cel puțin tot atîtea goluri 
dte s-au marcat la Nicosia. 
Dar... socoteala spectatorilor cra- 
ioveni nu s-a potrivit cu ceea 
ce s-a întîmplat pe teren. De
butul partidei părea totuși să a- 
nunțe un scor-fluviu, asemănă
tor celui din meciul tur : în 
min. 7, Ștefănescu a șutat vio
lent în „transversală", în min. 
10 și 14, Marcu și Cămătaru au 
ratat și ei două bune ocazii. în 
min. 15, craiovenii au deschis 
scorul: Negrilă a executat o lo
vitură de colț, de pe partea 
dreaptă, balonul a ajuns la 
MARCU, în mijlocul careului, 
de unde extrema stingă a șu
tat destul de slab, pe jos, sur- 
prinzindu-1 pe portarul echipei 
Olympiakos. După acest gol și 
după marea ratare din min. 18 
— cînd, pe parcursul a numai 
cîteva secunde, Marcu și Țiclea- 
nu au șutat în bara transver
sală — echipa cipriotă s-a ma
sat cu tot efectivul în preajma 
propriului careu și, pînă în min. 
45, Universitatea nu și-a mai 
creat nici o situație de a majo
ra scorul.

După pauză, jocul a avut a- 
ceeași unică direcție, spre ca-

cu OlLjinpiuhos Nicosia
reul aglomerat al oaspeților. 
Ungureanu (min. 48 — șut slab), 
Crișan (min. 56 — singur față 
în față cu portarul), Marcu 
(min. 64 — reluare alături de 
la 7—8 m) și Bălăci (min. 75
— „cap" peste bară, din pozi
ție excelentă) au irosit marile 
ocazii ale reprizei. Al doilea gol 
l-a înscris CÎRȚU (min. 83). A 
fost un gol identic cu cel pe 
care l-a marcat în finala Cu
pei României: fentă din întoar
cere și plasarea balonului Ia 
rădăcina barei. Spectatorii cra- 
ioveni au plecat însă dezamă
giți de la stadion. Ei ar fi vrut 
o avalanșă de goluri în poarta 
echipei cipriote care, pentru 
partida de la Craiova, nu și-a 
propus decît un singur obiec
tiv: să piardă la mai puține go
luri decît la Nicosia.

Arbitrul H. Vojtech — ajutat 
la linie de J. Fausek și Z. Bu- 
rian (toți din Cehoslovacia) — 
a condus bine următoarele for
mații : UNIVERSITATEA: Bol- 
dici — Negrilă (min. 65 Cîrțu), 
Tilihoi. ȘTEFĂNESCU, Puri- 
ma — UNGUREANU, Bălăci, 
Țicleanu (min. 70 Irimescu)
— Crișan, Cămătaru, MARCU. 
OLYMPIAKOS : Andreou — 
Papaghiorghiu, Kalofeu, Fa- 
chetti, Loukas — Aristidou, 
Mavris, Prodromou — Constan- 
tinou, Tsouris (min. 84 Koulis), 
Mitridis (min. 55 Kikas).

Lourențiu DUMITRESCU

ÎNCOTRO, RAPID ? fotbaliștii ar putea
________ -________  LUA EXEMPLU DE LALUA EXEMPLU
ENTUZIAȘTII

Giuleștiul este în „alertă". E- 
chipa despre care se credea că 
va sprinta hotărît pentru a re
veni spectaculos In Divizia A, 
Înoată undeva prin coada plu
tonului, ca un alergător care a 
pierdut startul. Zestrea Rapidu
lui: patru puncte din cele zece 
puse în joc !

„încotro merge Rapidul 7“ — 
ne întreabă telefonic și prin 
scrisori mulți din suporterii ei. 
Subiectul este tentant, astfel că 
marți, aproape de ora prînzu- 
lui, poposim la stadionul Giu- 
lești. Aici, mai întîi o surpriză 
plăcută. Terenul este ca o masă 
de biliard. A fost regazonat în 
vară și mărit atît în lungime, 
cit și în lățime. în continuarea 
tribunei oficiale s-a 
deja scheletul de beton 
urmează să fie montate 
nele. Pînă la primăvară 
nul Giulești își va face 
înnoirile, pregătindu-se 
viitorul an competițional.

Pe covorul verde, antrenorii 
Marin Bărbulescu și Dan Coe 
lucrează cu jucătorii. în dreptul 
„potcoavei" îi surprindem pe 
doi din vechea gardă a marelui 
Rapid — Michi Mihăilescu și 
Ion Costea. Ii interpelăm : „Ce 
face Rapidul, de ce are un înce
put de sezon atît de neconvin
gător ?“ Reținem din răspunsuri 
că jucătorii încă nu s-au trezit 
la realitate. „Au impresia_ că 
venind din Divizia A toată lu
mea îi invită la joc și că se 
dă la o parte pentru a le ceda 
punctele" (ION COSTEA). „Dăm 
și puncte, dar le dublăm și în
casările organizatorilor" (MI
CHI MIHĂILESCU).

Antrenamentul se desfășoară 
la înalți parametri de efort. 
Sprinturi după sprinturi, cu și 
fără balon, exerciții de șut la 
poartă. Inimosul Dan Coe, 
transpirat ca și elevii săi, îi so
licită pe toți la efort, la preci
zie, pentru că de aici a pornit 
„hiba" Rapidului, cînd a retro
gradat. Căutăm privirile lui

conturat 
unde 

grade- 
stadio- 

toate 
pentru

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

SEPTEMBRIE 1977 
Fond de cîștiguri 542.243 

plus 418.614 lei report
1 17 11 1

29 1 18 I
32 3 13 4

Extragerea I 
Extragerea a 
Extragerea a

n-a 
ni-a

lista

28

lei

marilor cîști-Continuăm 
gători din luna septembrie a.c. 
la seriile LOZ ÎN PLIC cu cîș
tiguri suplimentare ce se gă
sesc în vlnzare la toate agen
țiile Loto-Pronosport, la vînză- 
torll volanțl șl la unitățile co-

operației de consum, comerțului 
și poștei.

Enache Mihai din Brașov — 
autoturism „Skoda S 100“. Fâțu 
Nicolae din corn. Starchiojd, jud. 
Prahova — autoturism „Skoda S 
100“, Albert Maria din com. Plo- 
piș, jud. Sălaj — 20.000 lei, Su- 
sanu L. Constantin din Piatra 
Neamț jud. Neamț — 10.000 lei, 
Curtean Vasile din com. Hida, 
jud. Sălaj — 10.000 lei.

Jucînd cu perseverență la LOZ 
tN PLIC și dv. vă veți putea 
număra printre marii săi ciștl- 
gători !

RUGBYȘTI AI GRIVITEI
Neagu, Petcu, Manea, Bartales, 
Ioniță, M. Stelian și ale celorlalți 
și ne dăm seama că nimeni nu 
are curajul să privească cu ca
pul în sus. Semn că fiecare își 
are ceva de reproșat. Ion Cos
tea, „meseriașul" care l-a dat 
pe Dumitru, Florin Marin și 
atîtea alte talente ne spune : „Ii 
văd azi mai supărați, cred că 
an revenit cu picioarele pe pă- 
mint după ședința de analiză pe 
care au avut-o cu toți factorii de 
răspundere". Reporterul a aflat 
că în acea ședință s-au spus 
multe pe nume. S-a apreciat că 
pregătirea este bună, dar că în 
joc nu se muncește suficient, 
nu sint declanșate ambițiile, nu 
se respectă sarcinile de joc, e- 
chipa n-are unitate sufletească, 
iar unii dovedesc o anumită sta
re de blazare. Bișniță, Grigoraș, 
Șutru și Constantinescu au fost 
cel mai aspru criticați pentru 
delăsare in pregătire și viață 
dezordonată, motiv pentru care 
conducerea echipei a avansat 
conducerii clubului propuneri 
drastice de sancționare.

în lotul lărgit am văzut la lu
cru încă cinci juniori. Pe por
tarul Bilă, fundașii centrali I- 
vănescu și Ionescu, pe atacanții 
Stamen și Moldoveanu, toți de

MECIURI
- SEL. DA- 

2—2 (1—1).
Gazdele au 

majoritatea 
timpului, ’ dar apărarea a jucat 
superficial, permițînd oaspeților 
să egaleze. Golurile au fost mar
cate de Kun n (min. 12), Po- 
povici (min. 56), respectiv Assan

• F. C. BIHOR 
MASCULUI (Siria) 
Partidă agreabilă, 
avut inițiativa în

LA

DIN

ROȘII
Antrenorul Mi- 

pentru
cel mult 17 ani. 
hăilescu îi recomandă 
talent. în plus, el susține că 
Rapidul are neapărată nevoie, 
pentru redresare, de acel resort 
care se cheamă mobilizare ma
ximă, conștiinciozitate, atașa
ment față de culorile clubului, 
încercăm un dialog și cu Dan 
Coe : „Pe cine încălzesc oare 
vorbele ? Trebuie să muncim în
zecit, deoarece cei ce ne-au în
vins pină acum au alergat 
extraordinar, s-au autodepășit".

...Antrenamentul continuă. Ra- 
pidiștii sprintează din nou. Dan 
Coe îi „cravașează" cu îndemnu
rile. Toți răspund la comenzi. 
Semn bun, încurajator. La ple
carea noastră de la stadion, un 
suporter, pensionarul Constantin 
Drăghicescu, ne roagă să pu
nem în reportajul nostru urmă
toarele : „Tînăra echipă de rug
by a Griviței Roșii a surcla
sat-o pe valoroasa Dinamo prin- 
tr-o dăruire exemplară. Am vă
zut meciul. Petcu, Manea, Biș
niță, Grigoraș, Pîrvu, Zalupca, 
toți acești băieți talentați, cindva 
titulari in echipele naționale de 
juniori, ar trebui să învețe puțin 
de la rugbyști..."

Stelian TRANDAFIRESCU

AMICALE
(min. 25, 89). (I. GHIȘA 
resp.)
• F.C.M. GALAȚI — JUVEN

TUS SAO PAULO 1—1 (0—1).
Partidă nelnteresantă, presărată 
cu destule faze de antljoc și 
unele durități. Au marcat Ser
gio (min. 43) și Deselnicu (min. 
85). (T. SIRIOPOL — coresp.).

REȚINEȚI! NOU!
4 otionsoit prima iraciue m'HiaiA

LOTO
ACEST AN, DlIPĂ 0 NOliA EORMUA TEHNICA*

*
ATRIBUIE : • autoturisme „Dacia 1300“ și ,,Skoda S 100“_.. . ---------------------------------- --------- ------,, _ Vaiea

co-

SE j_________ ______. » —
• excursii în U.R.S.S., R.P. Polonă, Franța (Paris 
Loirei) • cîștiguri în bani — fixe și variabile.

Se efectuează 8 extrageri repartizate pe 3 faze.
Se extrag în total 75 numere
Se acordă cîștiguri pe 21 categorii
Cîștigurile atribuite la faza a n-a — SUPLIMENTARA — vor 

fi suportate din FONDUL SPECIAL al sistemului.
PARTICIPAȚI CU CIT MAI MULTE BILETE ! VA SPORIȚI 

ȘANSELE DE A PUTEA INTRA IN POSESIA MARILOR CIȘ- 
TIGURI I



Campionatele europene de volei

BĂIEȚII, ÎNCĂ UN PAS SPRE SEMIFINALE
START IN C.E. DE TIR

PENTRU SENIOARE Șl JUNIORI
HELSINKI. 28 (prin telex), ziua 

a treia a grupelor preliminare 
din cadrul celei de a 10-a edi
ții a campionatelor europene de 
volei care se desfășoară în pa
tru orașe finlandeze : Helsinki, 
Tampere. Kotka, Turku, nu a adus 
decît puține clarificări în pri
vința calificării în semifinale.

Situația a rămas complicată 
mai ales în grupele masculine, 
în cea de la Helsinki se com
plicase și mai mult marți seara, 
trei echipe acumulînd cîte cinci 
puncte, iar celelalte trei cîte 
patru puncte. Firește, se impun 
mai întîi cîteva referiri la parti
dele de marți încheiate foarte 
tîrziu, aproape de miezul nop
ții. In legătură cu partida Româ
nia — Iugoslavia, care a deschis 
programul și pe care v-am re
latat-o, ziarul „Uusi Suoml» no
ta următoarele : „A fost ca o 
ciocnire între două pietre dure, 
dar care nu scot fum. Publi
cul a așteptat cu nerăbdare a- 
coastă întîlnirea deși știau că 
românii sînt favoriți și bănuiau 
că vor cîștiga. în ediția prece
dentă (Belgrad, 1975) cele două 
echipe s-au găsit, de asemenea, 
față în față și meciul a fost 
foarte disputat, iugoslavii cuce
rind locul trei, iar românii locul

CARTONAȘUL GALBEN A FOST 
INTRODUS Șl ÎN HANDBAL!

Pc marginea ultimelor
Un important Congres al Fe

derației internaționale de hand
bal a statuat cîteva modificări 
de prim ordin atît în ceea ce 
privește regulamentul de joc, 
cit și referitor la viitoarea des
fășurare a unor mari întreceri 
internaționale.

In acest sens s-a decis ca 
formațiile feminine clasate po 
primele trei locuri Ia ultima e- 
diție a J.O. (U.R.S.S., R. D. 
Germană și R. P. Ungară) să 
nu mai participe la jocurile de 
calificare pentru C.M. din 1978 
din Cehoslovacia. De aseme
nea, a fost stabilit faptul că 
fiecare continent (în afară de 
Europa, unde restricția numeri
că nu acționa) are dreptul să 
participe și cu o a doua echi
pă la C.M. sau Ia J.O., dar a- 
ceasta numai dacă la ediția an-

La Londra

INTILMRE DE 
GIMNASTICĂ FEMININĂ 

ANGLIA — ROMÂNIA
Mîine și sîmbătă va avea loc 

la Londra meciul internațional 
de gimnastică dintre echipele fe
minine ale Angliei șl României. 
In vederea acestei confruntări, 
lotul nostru a plecat ieri spre 
capitala Angliei, făcînd depla
sarea următoarele sportive : An
ca Grigoraș, Alina Goreac, Ga
briela Trușcă, Rodica Sabău, Mi
oara Stanciu, Mibaela Oancca șl 
Dumitrița Turner. în prima zi se 
vor desfășura exercițiile impu
se. iar simbătă cele liber alese.
• După cum am mal anun

țat. vineri, sîmbătă șl duminică 
sînt programate, la Ostrava, in 
Cehoslovacia. întrecerile Dinamo- 
vigdei de gimnastică, la care vor 
fi prezente și echipe (feminină 
și masculină) din țara noastră.

TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Maratonul automobilistic 

Londra — Sydney a fost cîștigat de 
pilotul scoțian Andrew Cowan (pe 
Mercedes Benz 280). Este pentru a 
douo oară cînd Cowan își înscrie 
numele pe lista învingătorilor. Pe 
locul doi s-a clasat Anthony Fowkes 
(Mercedes Benz), u^mat de Paddy 
Hopkirk (C;troen), Ross Dunker
ton (Peugeot) și Jean-Claude Augier 
(Citroen).

BASCHET • Echipa feminina 
Sparta Praga și-a continuat turneul 
în Franța, jucînd la Clermond Fer
rand cu formația Universite Club. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
94-85 (43-34).

CICLISM e A luat sfîrșit Turul Al
baniei, care a măsurat 1 250 km 
impârțițl in 8 etape. Victoria a re
venit rutierului Lutfi Zino de la 
clubul sportiv ..Lokomotiv". Pe e- 
chipe, primul loc in clasament a 
fost ocupat de formația Partizani.

HOCHEI Aflată în Finlanda,
echipa americană Cincinnati Stin
gers a fucat în orașul Pori cu 
formația locală Aessaet. Oaspeții 
ou terminat învingători cu 8—2 
(4—1. 2—1. 2-1). A A început o
noi<â ediție a campionatului Ce
hoslovaciei. Primele rezultate : S'o- 

patru. De data aceasta, victoria 
românilor, care s-au dovedit net 
superiori, a fost detașată".

Următoarele partide de marți 
au adus și alte surprize : echi
pa Franței a cauzat reprezen
tativei Finlandei a doua înfrîn- 
gere, iar mai apoi, Italia, (fără 
Lanfranco, care a făcut o entor
să, și cu Slbani avînd o smulge
re de ligament), cotați totuși fa
voriți în fața ungurilor, au pier
dut partida tot în cinci seturi 
ca șl finlandezii...

Din păcate pentru fetele noas
tre, nici partida cu echipa Un
gariei nu a adus satisfacție. An
trenorul Davila Plocon a arătat 
în ziarul „Helsingi Sanomat* că 
„Voleibalistele românce au fost la 
fel de bune ca adversarele, cau
za pierderii meciului a fost ar
bitrajul belgianului Robert De- 
marsin... El a îngăduit adversa
relor tot felul de greșeli tehnice. 
Setul decisiv l-am pierdut din 
cauza arbitrajului".

Revenind la meciurile de 
miercuri, trebuie să notăm că 
seria surprizelor a continuat în 
palatul de gheață din Helsinki: 
formația Franței a dispus de cea 
a Italiei cu 3—1 (!).

Reprezentativa masculină a 
României, care se află pe pri-

tioiârirl ale rin.
terioară a competiției respecti
ve — campionat mondial sau 
Jocuri Olimpice — reprezentan
ta continentului respectiv a o- 
cupat locul 12 sau unul mai 
bun (în cazul participării a 16 
echipe), locul 8 sau unul mai 
bun (în cazul participării a 12 
echipe). Este o încercare de a 
recompensa, pe această cale, 
tendințele de creștere valorică, 
din ce în ce mai evidentă, în 
unele continente, cum este ca
zul Africii sau Asiei.

In ce privește regulamentul, 
modificările aduse au da
rul de a simplifica mult 
activitatea arbitrilor, mai ales 
în direcția sancționării jocului 
brutal. In acest sens, vom 
semnala că a fost introdus ofi
cial și in handbal, după fotbal 
și volei, cartonașul galben ca 
mijloc de avertizare a sportivi
lor care folosesc mijloace ne
regulamentare. De asemenea, 
s-a renunțat la eliminarea pe 
5 minute.

O altă modificare se referă 
la marcarea suprafeței de joc, 
urmînd ca spațiul de schimb, 
din fiecare jumătate de teren, 
să fie mărit la 4,50 metri. A- 
cest spațiu, prin care se efec
tuează schimbările trebuie în
semnat vizibil, de o parte și 
de cealaltă a liniei care deli
mitează jumătatea terenului. 
Astfel s-a contribuit la dinami
zarea jocului, schimbările ur
mînd să se facă mai rapid, dar
— totuși — regulamentar. A- 
ceasta, deoarece la a doua 
schimbare greșită se va dicta o 
eliminare pe 2 minute.

In încheiere, să subliniem că 
au rămas în discuție regula li
mitării unui atac la 45 de se
cunde și cea a stabilirii unei 
decizii unice în ce privește 
vîrsta juniorilor. Viitorul con
gres (Islanda — 1978) va aduce
— poate — noutăți și în aceste 
privințe...

Călin ANTONESCU

van Bratislava - Dukla Trencin 3-4; 
Sparta Praga — TJ Vitkovice 4—2 ; 
VSZ Koslce - Tesla Pardubice 3-5 ; 
Dukla Jihlava — CHZ Litvinov 6—4.

ȘAH • In runda a 4-a a turneu
lui Internațional de la Tilburg (O- 
landa) campionul mondial Anatoli 
Karpov a întrerupt cu Vasili Smîs- 
lov. Alte rezultate : Timman — Ka- 
valelc Va—Vs ; Olafsson — Hubner 
0—1 ; Hort — Gligorici Vj—Vj. In 
clasament, pe primul loc se află, 
la egalitate, Hort șl Timman cu cîte 
2l/2 p, urmați de Karpov — 2 p (1).
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TENIS • La Aix-en-Provence : Nâs- 
tase — Norberg 6—2 6,—0, Vilas — 
Elvstroem 6-1, 6—0, Higueras
— Richardson 6-2, 6—3 ; McNa
mee — Mayer 3—6, 7—5, 6—5 ab. ; 
Soler — Dominguez 6—1, 6—7, 6—2 ; 
Goven — Munoz 6—1, 6—1 ; Caujol- 
le — Cano 3—6, 7—5, 6—2. * Turneu 
,,de 4" la Hilton Head Island 
(S.U.A.) : Borg — Newcombe 6—2,
6— 4 ; Tanner — Gerulaitis 6—7, 6—4,
7— 6. • In turneul de la San 
Francisco : Orantes - Tim Gullikson
6— 4, 3-6, 6-3 ; Walts — Alexander
7— 5. 7—5 ; Smith — Saviano 6-3,
3-6, 6—3 ; Dent — Holder 2—6, 6—3, 
6-2 ; Dunk - Masters 1-6, 7-5,
6-4. 

mul loc în clasament după patru 
zELe, a întâlnit miercuri Unga
ria, în spectaculoasă revenire. In

PROGRAMUL DE AZI
MASCULIN, grupa I : Iu

goslavia — Italia, Franța — 
Ungaria, România — Finlan* 
da ; grupa a ll-a : Bulgaria
— R.D. Germană, Olanda — 
U.R.S.S., Cehoslovacia — Po
lonia.

FEMININ, grupa | : R. D. 
Germană — Bulgaria, Italia
— R.F. Germania, Polonia — 
Finlanda ; grupa a ll-a : 
România — Olanda, Iugosla
via — Cehoslovacia, Ungaria
— U.R.S.S.

REZULTATE TEHNICE

Bulgaria 3-2, Polonia - O- 
landa 3-0, U.R.S.S. - R.D. 
Germană 3-0, Ungaria —

Masculin : Franța — Fin
landa 3—2, Cehoslovacia —

Italia 3-2 (marți noaptea);
Franța — Italia 3—1, lugo-
slavia — Finlanda 3-0,
România — Ungaria 8-1,
R. D. Germană — Olanda 
3—1 (miercuri).

Feminin : Italia — Finlanda 
3—0, Bulgaria — R.F. Germa
nia 3—0, U.R.S.S. — Iugosla
via 3—0, Cehoslovacia — O- 
landa 3—0 (marți noaptea) ; 
Bulgaria — Italia 3-0, R.D.
Germană — Finlanda 3-0,
Iugoslavia — Olanda 3-2,
U.R.S.S. - România 3-1
(miercuri).

dimineața meciului am avut sur
priza să constatăm că arbitrul 
desemnat a conduce întîlnirea 
ca principal, polonezul Z. Zwierz- 
anskl, a fost ceva mai tîrziu în
locuit cu Mosonyl (R. F. Ger
mania), pentru ca în urma in
tervenției delegației române să 
se revină asupra acestei surprin
zătoare schimbări.

Jucînd foarte bine, voleibaliștii 
români au întrecut clar echipa 
Ungariei: 3—1 (5, 9, —10 7).

Aurelian BREBEANU

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Cu excepția celor doua meciuri 

ce vor avea loc azi (Glentoran Bel
fast — Valur Reykjavik în Cupa cam
pionilor șl Dinamo Moscova - F.C. 
la Valletta în Cupa cupelor), și a 
partidei Manchester United — St. 
Etienne (C.C.E.), amînatâ la 5 oc
tombrie, Ieri s-a încheiat prima eta
pă a competițiilor europene Ia fot

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Atletico Madrid - Dinamo București (1-2) 2-0
Juventus Torino - Omonia Nicosia (5-0) 2-0
F.C. Bruges - Palloseura Kuopio (4-0) 5-2
Jeunesse d’Esch - Celtic Glasgow (0-5) 1-6
Sligo Rovers - Steaua R. Belgrad (0-3) 0—3
Ajax Amsterdam * Lillestroero (0-2) 4-0
Borussia Monch. - Vasas Budapesta (3-0) 1-1
S.W. Innsbruck • F.C. Basel (3-1) 0-1
B.K. 1903 C-haga - Trabzonspor (0-1) 2-0
F.C. Nantes - Dukla Praga (1-1) 0-0
Slask Wroclaw - Levski Spartak (0-3) 2-2
Panathinaikos - Floriana La Valletta (1-D 4—C
Torpedo * Benfica Lisabona (0-0) 1-4
Halmstad - Dynamo Dresda (0-2) 2-1

CUPA CUPELOR
Univ. Craiova - Olympiakos Nicosia (4-1) 2-0
Twente Enschede - Glasgow Rangers (0-0) 3-0
Anderlecht - Lok. Sofia (4-1) 2-0
Reipas Lahti - S.V. Hamburg (1-8) 2-5
A.C. Milan - Betis Sevilla (0-2) 2-1
Lok. Leipzig - Coleraine (4-1) 2-2
Vejle B.K. - Progress Niederkorn (1-0) 9-0
I.A. Akranes - Brann Bergen (0-1) 0-4
DiosgySri V.T.K. • Besiktas (0-2) 5-0
Austria Vlena - Cardiff City (0-0) 1-0
Zaglebie - P.A.O.K. Salonic (0-2) 0-2
Oesters Vâxjoe - Lok. Kosice (0-0) 2-2
Hajduk Split • F.C. Dundalk (0-1) 4-0

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Mizlnd doar pe apărare, Dinamo n-a rezistat !a Madrid

ATLETICO MADRID - DINAMO
MADRID (prin telefon). Partida 

a început 6ub semnul dominării 
echipei gazdă, care are o mare 
ocazie de a deschide scorul în 
minutul 16, cînd un atac inutil 
al lui Sandu Gabriel este sanc
ționat printr-o lovitură de pe
deapsă. Execută Ayala, dar Ște
fan apără. In următoarele 15 mi
nute fotbaliștii de la Atletico au 
cîteva ocazii bune de gol, dar 
apărarea dinamovistă respinge 
totul, fiind ajutată și de șansă 
de 2—3 ori. în continuare, jocul 
se echilibrează, notă care se 
păstrează și după pauză, cînd 
timpul se scurge în favoarea lui 
Dinamo. Din păcate, atacul echi
pei noastre campioane nu reu
șește să păstreze aproape deloc 
mingea, supunlndu-i pe apărători 
la eforturi foarte mari. în aceste 
condiții, în minutul 67 al partidei 
Benegas ,,prinde" un șut fericit 
de la aproximativ 30 de metri, 
Ștefan, ușor mascat, pleacă tîr
ziu după minge și este 1—0 pen
tru Atletico. La acest scor, for
mația madrilenă este calificată 
Dinamo iese la atac, nemalavînd 
ce pierde, dar mijloacele sale o- 
fenslve sînt prea puțin convingă
toare, „urcările» în atac ale Iul

ROMA, 28 (prin telefon). Pe 
poligonul Central din capitala 
italiană, vor începe joi întrece
rile Campionatului european la 
arme cu glonț rezervate senioa
relor și juniorilor. Sportivii ro
mâni vor participa, începînd de 
vineri, la următoarele probe 
(individual și pe echipe): pușcă 
standard, senioare (Georgela 
Chiosac, Dumitra Matei, Nicu- 
lina Iosif) și juniori (Mircea 
Ilca, Florin Minișan, Gabriel 
Tătaru) și pistol standard, 30+30 
f (Anișoara Matei, Silvia Ka- 
posztay, Marieta Sălăjan). Toți 
acești trăgători au efectuat două 
antrenamente de acomodare cu 
condițiile specifice oferite de 
poligonul roman, arătînd că se 
află în formă bună. Rezultatele 
lor s-au situat la o cotă ridicată.

Trăgătoarele românce de la 
pistol standard se află în cen
trul atenției, întrucît ele au do
minat ediția trecută (Skoplje, 
1976) cînd cu cucerit o medalie 
de aur (prin Ana Ciobanu) și 
una de argint (pe echipe). Și 
sportivele de la pușcă au de 
apărat o medalie — de bronz — 
în proba colectivă, așa că, îm
preună cu tinerii pușcași, sînt

FINALA „CUPEI DAVIS“ 
ÎN DECEMBRIE

Paolo Galgani, președintele 
federației italiene de tenis, a 
anunțat că acceptă datele pro
puse de forul australian pentru 
desfășurarea finalei „Cupei Da
vis". Echipele Italiei și Austra
liei se vor întîlni în zilele de 
2, 3 și 4 decembrie, la Sydney 
sau Melbourne, pentru a-și dis

bal, cea de-a doua urmînd sâ se 
dispute la 19 octombrie (turul) și 
2 noiembrie (returul). (Tragerea la 
sorți a aceste! faze va avea loc 
mîine. la Zurich).

lată rezultatele înregistrate în 
jocurile retur primite pînâ la închi
derea ediției, urmînd ca In numărul 
de mîine sâ publicăm scorurile celor-

Steaua
A.E.K. Atena 
Ferencvaros 
Schalke 04
Inter Bratislava 
Newcastle
Red Boys Diff. 
Sliema (Malta) 
Lazio Roma 
Sloboda Tuzla 
Fenerbahce 
Haka Valkeakoskl 
Malmo F.F. 
Mjoendalen 
F.C. Aberdeen 
Widzew Lodz 
Grasshoppers 
P.S.V. Eindhoven 
F.C. Magdeburg 
Ipswich Town 
T.S.K.A. Sofia 
K.B. Copenhaga 
Fram Reykjavik 
Apoel Nicosia 
Slavia Praga 
Ujpesti Dozsa 
Dinamo Zagreb 
Altay Izmir
Dinamo Tbilisi 

Athletic Bilbao 
Eintr. Braunsch.

BUCUREȘTI 2-0 (0-0)
Sătmăxeanu neavînd nici un 
efect. în min. 81, Ruben Cano 
profită de o neatenție a apără
rii dinamoviste mareînd al doi
lea gol al meciului.

ATLETICO MADRID: Reina — 
Marcelino, Eusebio, Benegas. Ca-

La Atena, In Cupa ll.E.F. A.,
A.E.K. - A.S.A. TG.

ATENA, 28 (prin telefon). Aju
tată și <le vîntul puternic, A.E.K. 
a atacat Încă din start, ofensiva 
sa. desfășurată de-a lungul Între
gii prime reprize fiind înlesnită 
și de replica foarte modestă a 
echipei A.S.A. Tg. Mureș. Scorul 
a fost deschis în min. 20 de Pa- 
paioanu. care a reluat în plasă 
balonul expediat dintr-o lovitură 
liberă. Cel de al doilea gol al 
gazdelor a fost înscris de Vlera, 
în min 35, cu concursul portaru
lui Solyom. Scorul la pauză — 
care avea să fie și rezultatul fi
nal: 3—0 (3—0) — a fost stabilit 

hotărîte să aibă o comportare 
cît mai bună.

Prima probă în care vor con
cura reprezentanții noștri va fi 
pușca standard, 60 fc.

ATLEȚII MEXICANI 
AU DOMINAT 

C.M. DE MARȘ
Campionatul mondial de marș 

s-a încheiat la Milton Keynes 
(Anglia) cu proba de 50 km, 
în care victoria a revenit at
letului mexican Raul Gonza
les, cronometrat cu timpul de 
4h04:16. L-au urmat coechipie
rul său Pedro Aroche — 4h 
04:55, italianul Paulo Gregucd 
— 4h06:27 și sportivul sovietic 
Vladimir Soldatenko — 4h08:2O-

In clasamentul final pe echi
pe, pe primul loc s-a situat 
formația Mexicului — 188
puncte, urmată de selecționata 
R. D. Germane — 181 p și Ita
liei — 162 p.

puta „salatiera de argint". Echi
pa italiană, în componență cu 
Adriano Panatta, Corrado Ba- 
razzutti, Paolo Bertolucci și An
tonio Zugarelli, va sosi la Mel
bourne pentru antrenament da 
acomodare, cu două sau chiar 
trei săptămîni înaintea finalei.

lalte partide. In prima coloana, în
tre paranteze, sînt trecute rezultate
le din tur, Iar formațiile scrise cu 
litere groase au obținut calificarea 
în etapa a doua. La scor general 
egal, au promovat formațiile care 
au marcat mal multe goluri în de
plasare sau In urma loviturilor din 
punctul de la 11 m.

CUPA U.E.F.A.
C.F. Barcelona (1-5) 1-3
A.S.A. Tg. Mureș (0-1) 3-0
Marek St. Dimitrova (0-3) 2-0
A.C. Fiorentina (0-0) 2-1
Rapid Viena (0-1) 3-0
Bohemians Dublin (0-0) 4-0
A.Z. 67 Alkmaar (1-11) 0-5
Eintracht F. Main (0-5) 0-0
Boavista Porto (0-1) 5-0
Las Palmas (0-5) 4-3
Aston Villa (0-4) 0-2
Gornik Zabrze (3-5) 0-0
R.C. Lens (1-4) 2-0
Bayern Munchen (O-8) 0-4
Molenbeek (0-0) 1-2
Manchester City (2-2) 0-0
Frem Copenhaga (2-0) 6-1
F.C. G larva von (4-2) 5-0
Odra Opole (2—1) 1-1
Landskrona (1-0) 5-0
F.C. Zurich (0-1) 1-1
Dundee United (0-1) 3-0
Start Kristiansand (0-4) 0-2
A.G Torino (0-3) 1-1
Standard Li6ge (0-1) 3-2
A.S.K. Linz (2-3) 7-0
Olympiakos Pireu
F.C. Carl Z. Jena

(1-3) 5-1
(1-5) T-1

Internazlonale (1-0) 0-0
Servette Geneva (0-1) ?-0
Dinamo Kiev (1-1) 0-0

pon (min. 70 Siera) — Alberto,' 
Marcial, Leal — Aguilar (mtn. 
70 Rubio). Ruben Cano, Ayala.

D TN AMO BUCUREȘTI: Ștefan 
— Cheran, Sătmăreanu, Dobrău, 
G. Sandu — I. Marin. Mateescu, 
Custov — Țălnar (min. 77 AL 
Moldovan), D. Georgescu, Vrîn- 
ceanu (min. 81 Augustin).

A arbitrat slab K. Ohmen (R.F. 
Germania).

Mihai IONESCU

MUREȘ 3-0 (3-0)
in min. 44 de Moussuris. Arbitrul 
T. Manolovski (Iugoslavia) a con
dus corect formațiile:

A.E.K.: Steriudas — Inzoglu,
Ravusis, Nikolau, Damlanidis — 
Vlera, Nikoludis (min. 46 Tsanis), 
Papaioantl — Tassos, Moussuris, 
Mavros.

A.S.A. TG. MUREȘ: Solyom — 
Onuțan Unchiaș ispir, Kortessi 
— Hajnal, Boldni. Gal — Fazekaș 
(min. 67 Marton), Fanicl, Both IL

G NICOLAESCU
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