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NICOLAE CEAUȘESCU
In capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, joi dimineață, in 
cadrul unei vizite de lucru in 
Capitală, modul in care se a- 
plică măsurile stabilite de con
ducerea partidului pentru re
alizarea construcțiilor edilitare 
intr-un stil arhitectonic speci
fic, original, demn de tradițiile 
artistice ale poporului nostru, de 
societatea noastră socialistă. ■

In această 
general al 
însoțit de 
Ceaușescu, 
Dincă, Iosif 
drei, Vasile '

Vizita de lucru din acest 
sfirșit de septembrie se înscrie 
in preocupările conducerii parti
dului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a im
prima vastei opere de construc
ții de locuințe ce se desfășoară 
cu intensitate pe întreg cuprin
sul patriei, 
diferită de 
trecut.

Cadrul în 
rat această

vizită secretarul 
partidului a fost 

tovarășa Elena 
de tovarășii Ion 
Uglar, Ștefan An- 
Patilineț.

lucru

o concepție nouă, 
cea practicată în

care s-a desfășu- 
nouă intilnire a 

secretarului general al partidu
lui cu specialiștii și cadrele de 
răspundere din domeniul con
strucțiilor de locuințe l-a cons
tituit unul din noile ansam
bluri de blocuri ce se înalță în 
zona cuprinsă între bulevardul 
Armata Poporului și Splaiul 
Independenței. Aici, în apro
pierea corpului principal al 
Institutului Politehnic, a fost 
inălțat un bloc ale cărui fa
țade au fost executate din pa
nouri prefabricate cu modele 
ornamentale variate, inspirate 
din motivele arhitecturii noas
tre populare, care conferă con
strucției personalitate, demon- 
strînd, in același timp, ce ga- 

posibilități 
materiale-

mă inepuizabilă de 
există în industria 
lor de construcții.

Secretarul general 
dului vizitează acest 
minează soluțiile 
specialiști pentru diversificarea 
și înfrumusețarea înfățișării 
construcțiilor edilitare.

în cadrul vizitei au fost pre
zentate, de asemenea, to
varășului Nicolae Ccaușescu 
numeroase modele de panouri 
prefabricate pentru fațade șl 
balcoane, realizate potrivit in
dicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu prile-

al partl- 
bloc, exa- 

propuse de

jul repetatelor sale întîlniri de 
lucru cu arhitecțil, proiectan- 
țil și constructorii care lucrea
ză in acest domeniu. Ele au 
fost executate din materiale 
noi, frumoase și rezistente, fi
ind mult mal ușoare decit cele 
care se realizau Înainte.

Apreciind strădaniile specia
liștilor, secretarul general al 
partidului remarcă, in același 
timp, monotonia formelor unor 
ornamente, abundența de linii 
geometrice lipsite de 
tate, nefolosirea in 
măsură a modelelor 
din arta noastră

In dialogul purtat 
Capitalei, secretarul general al 
partidului a cerut ca in această 
zonă să se realizeze un 
ansamblu urbanistic cuprinză
tor. S-a arătat că, avînd în ve
dere existența, in apropiere, a 
Institutului Politehnic, se im
pune să se ridice aici blocuri 
frumoase, cu un aspect îngri
jit, mai confortabile, mai func
ționale, așa cum s-a Indicat cu 
prilejul ultimelor vizite. In 
mod firesc, ele trebuie puse în 
primul rînd la dispoziția cadre
lor didactice de Ia această mare 
instituție de învățămînt supe
rior, în spiritul hotăririlor con
ducerii de partid cu privire la 
necesitatea ca locuințele cadre
lor de bază din toate sectoarele 
de activitate să se afle în apro
pierea locului de muncă. Pe 
malul Dîmboviței, vor trebui ri
dicate, de asemenea, blocuri noi, 
astfel concepute incit să cores
pundă cît mai bine viitoarei 
înfățișări a acestei zone aflate 
in plin proces de modernizare.

Pe întregul parcurs al aces
tei noi vizite dc lucru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați cu alese sentimente 
de stimă. Sute de constructori 
ai acestui mare șantier de con
strucții de locuințe din Capita
lă — între ei aflîndu-se și cei 
care au venit din alte județe 
ale țării să ajute la vasta ope
ră de modernizare și sistema
tizare a Bucureștiului 
înconjurat cu profundă 
te pe tovarășul 
Ceaușescu, au aplaudat 
ționat puternic, dind expresie 

recunoștință 
grija neobo- 
partidului, a 

general, față 
condiții tot

sentimentelor de 
profundă față de 
sită a conducerii 
secretarului 
de crearea 
mai bune 
lui popor.
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Prima ediție a C. M. de junioare

CEA MAI TÎNĂRĂ COMPETIȚIE A HANDBALULUI MONDIAL
expresivi- 
suficientă 
inspirate 

populară.. 
cu edilii

— l-au 
dragos- 
Nicolae 
șl ova-

său
unor
de viață întregu-
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Citeva din componentele reprezentativei R. F. Germania surprinse 
la un antrenament de ieri, efectuat la scurt timp după sosirea 
lor la București Foto : Ion MIHAlCA

In trei moderne săli de sport 
din București, Brașov și Ploiești 
se dă astăzi semnalul de înce
pere a celei mai tinere întreceri 
din variata și 
competițională 
internațional, 
prima ediție 
mondial rezervat echipelor de 
junioare, care se înscrie în a- 
ceastă paletă competițională cu 
un debut promițător, apreciat 
ca atare, mai ales prin prisma 
audienței acestei noi dispute. 
Prezența la start a 14 reprezen
tative din două continente este 
un lucru îmbucurător, elocvent 
în ceea ce privește lărgirea a- 
rici de răspindire a handbalu
lui și edificator în direcția per
spectivelor unei competiții de 
acest gen.

Dincolo însă de aceste consi
derente, ceea ce ni se pare foar
te important este că, cu ocazia

bogata agendă 
a handbalului 

Este vorba de 
a campionatului

acestei ediții inaugurale a C.M. 
de junioare, vom avea posibi
litatea să trecem în revistă ge
nerația de mîine a handbalului

idei și fapte

ACȚIUNEA „ȘAH ȘI MATEMATICA" 
NU RAMÎNE DOAR UN „JOC DE VACANTĂ"

Pe paleta multicoloră a va
canței s-a aflat înscrisă în a- 
ceastă vară o acțiune inedită, 
deosebit de inspirată, adresată 
micilor cetățeni ai Capitalei 
dornici să învețe și să practice 
șahul. în sala I.T.B. (fostă Con
structorul), din Strada 13 De
cembrie nr. 11, s-a organizat un 
concurs neobișnuit, deschis ori
cărui copil și avînd, 
doar două clauze în 
ment :

— vîrsta, între 6—14
— obligativitatea de 

minimum 10 partide l 
putea figura în clasament.

îdeea a încolțit în mintea u- 
nui vechi activist 
pensionarul Romulus 
arbitru de șah, care a pus un 
afiș pe ușă :

„COPIII CARE DORESC SA 
ÎNVEȚE ȘAHUL SÎNT INVI
TAȚI ÎN ACEASTA SALA".

Primul a venit Robert Ducu, 
în vîrstă de 9 ani. Dar cum 
pentru a susține o partidă erau 
necesari doi parteneri, puștiul 
s-a reîntors în parcul din Pia
ța Palatului unde abandonase 
un meci de fotbal pentru a-și 
găsi un partener. Și l-a găsit 
cu ușurință. Practic, copiii s-au 
adus unul pe celălalt și astfel, 
la 12 iulie, s-a putut disputa 
prima rundă. Erau 25 de con- 
curențl și unul a rămas fără 
adversar. Dar pentru puțină 
vreme...

în sala din str. 13 Decembrie 
s-a înjghebat repede o familie 
de șahiști. Numărul celor dor
nici de a învăța și de a juca 
a început să crească vertiginos.

inițial, 
regula-

I ani ; 
a juca 

pentru a

voluntar,
Drăgan,

S-a putut organiza un concurs 
în toată regula, copiii aflînd 
curînd ce este acela un „sis
tem elvețian". Antrenorul co
ordonator al celor mici era și 
el un... copil, Vlad Timofte, în 
virstă de 14 ani, cu cunoștințe 
destul de avansate, care — după 
partide — analiza cu o matură 
seriozitate fiecare poziție, dă
dea sfaturi și soluții. Iar pen
sionarul Romulus Drăgan îi su
praveghea pe copii cu atenție 
și delicatețe, notîndu-și nume, 
mutări, poziții, căutînd să gă
sească printre cei mulți veniți 
pe puținii apți să abordeze per
formanța șahistă și care nu au 
fost chiar atît de puțini...

Concursul s-a complicat și a 
devenit mai interesant după ce 
la Televiziune s-a lansat o 1- 
dee ispititoare: „Șah și mate
matică". Astfel s-a Introdus în 
regulament o a treia clauză : 
participanții trebuiau să rezol
ve și un număr de probleme, 
bineînțeles la nivelul clasei și 
pregătirii lor.

După cum ne relatează Ro
mulus Drăgan, lupta pentru tn- 
tîietate a fost nu numai pa
sionantă,"încordată, teribilă dar 
și gata-gata să provoace 
conflict... familial, în ea 
angajați un frate și o soră: 
Diana și Ovidiu Gherghe. 
na — în virstă de 13 ani — și-a 
întrecut frățiorul la tablă, acu- 
mulînd 13*/i puncte din 14 po
sibile. Ovidiu, în schimb (12'/i 
puncte), s-a revanșat rezolvînd 
fără greșeală 14 probleme, care 
aveau să-l aducă un procentaj 
maxim.

Acțiunea „Șah și matemati
că" a furnizat nenumărate mo
mente hazlii sau duioase, în- 
cheindu-se, însă, cu un cîștig 
real pentru șahul juvenil bucu- 
reștean: secțiile de copii și ju-

Vaieriu CHIOSE

(Continuare in pag. 2—3)
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efectuînd și o reală 
a direcțiilor de dez- 

a acestui sport. Sigur

feminin, 
evaluare 
voltare 
că aprecierile se pot limita la 
perspectivele formațiilor pre
zente la București, Ploiești și 
Brașov. Dar, dacă avem în ve
dere faptul că printre partici
pante se numără reprezentante 
ale unor țări unde handbalul 
se bucură de vechi și trainice 
tradiții, cum sînt România, 
Uniunea Sovietică, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Polonia, R.F. Ger
mania sau Ungaria, atunci am 
putea generaliza aprecierile, so
cotind că ele se referă, de fapt, 
la handbalul feminin mondial 
în ansamblul său. Pe temeiul 
acestei considerații va fi, de pil
dă, interesant să vedem care 
sînt tendințele' în selecția ele
mentelor tinere șl în acest sens 
să apreciem : cît credit se acor
dă gabaritului și cît îndemînă- 
rii ? Legat de orientarea în se
lecție, nu vor scăpa atenției

(Continuare in pag. 2—3)

Cc a stat în taica succeselor așteptate la Balcaniada dc Box ?

NU NUMAI ARBITRAJELE PĂRTINITOARE,
CI Șl PREGĂTIREA INSUFICIENTA!
Cea de a XV-a ediție a Bal

caniadei de box, disputată re
cent pe ringul arenei Atatiirk 
din orașul Bursa, vechea capi
tală a Turciei, s-a încheiat cu 
rezultate surprinzător de slabe 
pentru reprezentativa țării noas
tre, dacă, bineînțeles, ținem sea
ma de valoarea sportului cu mă
nuși din țările participante la 
întreceri : echipa Turciei a ob
ținut 5 titluri, Iugoslavia 3, 
Bulgaria 2, Grecia 1, iar for
mația României — doar-.. 7 
medalii de argint 1 Să se fi 
schimbat raportul de forțe în 
boxul din această 
net favorabil pină 
liștilor români 7 Să fi fost con
fruntați, oare, sportivii noștri 
cu adversari deosebit de pu
ternici, cărora nu le-au putut 
face față de data aceasta ? Nici 
una dintre aceste întrebări nu 
poate primi un răspuns afir
mativ. Ediția de la Bursa a 
Balcaniadei nu a fost atît de 
tare îneît să depășească for-

zonă, raport 
acum pugi-

țele de afirmare ale echipei 
României, chiar dacă la star
tul competiției s-au aliniat și 
9 participant! la campionatele 
europene de la Halle : M.
Gene, N. Eroglu, K. Ozogluoz, 
S. Karakelle (Turcia), frații 
Tadija și Slobodan Kacear (Iu
goslavia), T! Tudor, C. Chira- 
cu (România) și J. Ștefanov 
(Bulgaria). Dintre aceștia, doar 
doi au reușit să urce pe po
diumul de la Halle, obținînd 
medalii de bronz — N. Ero
glu și T. Tudor.

Echipa noastră s-a prezen
tat, în ansamblu, mai bine de- 
cît partenerele sale de între
cere, formațiile Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei și Turciei- Fap
tul că nici unul dintre cei 7 
calificați în finale nu a reușit 
să ajungă la titlul balcanic se 
explică — în bună parte — 
prin arbitrajele părtinitoare, In

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2—3)

FIECARE APARTAMENT ARE 0
De la întreprinderea „Vul

can', Dumitru Niculescu a- 
jungea acasă, In Berceni, că
tre ora 16. Ajungea, clar îna
inte de a intra in bloc, la 
C 4 A, trecea sd vadă ce fac 
copiii pe terenul de joacă fi 
sport, nou amenajat. Băieții 
se descurcau bine. Stăpineau 
toate aparatele. Fetele Insă... 
Fetele făceau „coadă" la bara 
de bătut covoare, la „parale
le", adică, așteptind să co
boare grupa de sus care a- 
tima asemenea liliecilor. Di
ficultatea nu era să stai cu 
capul in jos, ci să ajungi la 
bară, aceasta fiind la peste 
2 m distanță de pămlnt. tn 
următoarele două zile a a- 
părut in grădinița blocului o 
miniparaleli inegală, mește
șugit lucrată, vopsită in cer- 
culețe viu colorate. Cind 
„coada" a ajuns pină in stra
dă. tovarășul Dumitru Nicu-

lescu, președintele Asociației 
de locatari „Blocul C 4 A 
Berceni", a mai făcut o schi
ță. Schița a fost preluată de 
locatarul Marin Crlstea, de

in blocul C 4 A
din Berceni

la apartamentul 34, și din a- 
telierul mecanic al blocului 
a mai ieșit un aparat — bir- 
na. Apoi, un gărduț din fier 
— „țarcul" — peste care nu 
avea voie si calce picior de 
ștrengar.

De la „Vulcan", 
Niculescu — de 27 
controlor tehnic de
la uriașele cazane cu

Dumitru 
de ani 
calitate 

aburi

MICĂ NADIE■■■
— ajunge acasă, in Berceni, 
către ora 16. Ajunge, dar 
inainte de a intra in bloc, la 
C 4 A, trece să vadă ce fac 
copiii pe terenurile de sport. 
Băieții se descurcă bine. Fe
tele insă... Sigur. ..coada" a 
măi scăzut, micile gimnaste 
lucrează acum in 
schimburi, la paralele și 
bimă, iar peste o ori 
lucra și la... sol. Adică, 
covorul de iută trecut 
scriptele blocului cu mențiu
nea „Mijloc de întărire a să
nătății". Un concurs insă... In 
următoarele două zile, 25 de 
fetițe se vor întrece „oficial". 
Vestea cade intre blocuri ca 
o pocnitoare cu încărcătură 
dublă. Părinții merg tn gra
bă la BIG. cumpără costume;

Vasile TOFAN

două 
la 

vor 
pe 
in

(Continuare tn pag. 3—3)

g

I



CAMPIONATELE MONDIALE DE HANDBAL —'JUNIOARE
(Urmare din pag. 1)

tehnicienilor nici preocupările 
de ordin tactic, încercările de 
a inova în această direcție. Sînt 
lucruri importante, care fac să 
crească interesul față de această 
Întrecere.

Organizarea în țara noastră a 
unei dispute internaționale de 
o asemenea amploare 
tă, implicit, și o nouă 
tere a dezvoltării și 
lui înregistrat de

reprezin- 
recunoaș- 
progresu- 
mișcarea 

noastră sportivă și, în special, 
de handbalul românesc, în a 
cărui panoplie de succese stră
lucesc victorii prestigioase la 
mari întreceri mondiale. De a- 
semenea, se recunoaște totodată 
o capacitate organizatorică, a- 
preciată și cu alte prilejuri, 
care va asigura un cadru din
tre cele mai potrivite pentru 
ca noua generație a handbalu
lui feminin mondial să se poa
tă întrece în condițiuni bune, 
să lege prietenii trainice, să cu
noască și să aprecieze hărnicia 
poporului nostru, ospitalitatea 
sa, dorința sa sinceră de pace 
și de prietenie.

Succes deplin participantelor 
la prima ediție a C.M. de 
handbal junioare !

ora 18
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ora

ora
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B
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PROGRAMUL Șl ARBITRII
GRUPA A. LA PLOIEȘTI - ralo Victoria

Festivitatea de deschidere

- UNIUNEA SOVIETICA - R.P. CONGO, arbitri i P. 
Radvanl șl M. Grabanișan (România)

- OLANDA - CEHOSLOVACIA, arbitri I VL Cojocarii 
șl Dorin Puricâ (România)

Șl C LA BUCUREȘTI - Palatul Sporturilor (I Culturii

- Festivitatea de deschidere

- AUSTRIA - UNGARIA, arbitri ! C. Câpățlnă șl R. 
lamandi (România)

- ROMANIA - FRANȚA, arbitri : R. Grânholm șl H. 
Tuomin.n (Finlanda)

- POLONIA - R.F. GERMANIA, arbitri : G. Van den 
Hatnm ți G. Houtbraken (Olanda)

GRUPA D, BRAȘOV - Sala sporturilor

— Festivitatea de deschidere

- R.D. GERMANA - DANEMARCA, 
șl Șt. Șerban (România)

arbitri i M. Marin

5 — 11 octombrie:

SĂPTĂMlNA RU6BYULUI

In campionatele naționali

RACHETELE ERE

AU CUVINTUL OASPEȚII
ieri, la aeroportul internațional 

Otopeni au sosit ultimele echipe 
de junioare care, Inceptnd de azi, 
vor fi prezente la startul primei 
ediții a Campionatului mondial 
feminin. La scurt timp după so
sirea lor la București, am stat 
de vorbă cu clțlva dintre oaspe
ții noștri.

sint la curent, de asemenea, cu 
capacitatea organizatorică a dv. 
șl de aceea am convingerea că 
importanta competiție la care 
vom fi martori se va bucura de 
cea mai mare atenție. Am certi
tudinea, avtnd tn vedere valoa
rea unora dintre formațiile par
ticipante, că această primă edi
ție a Campionatului mondial re
zervată celor mai tinere jucătoa
re se va ridica la un bun nivel 
valoric. Intre protagoniste, cred 
că se va înscrie și reprezentati
va Iugoslaviei, bl a cărei compo
nență figurează multe handbalis
te bune. Dar să așteptăm meciu
rile"...

Faptul că de la start nu vor 
lipsi echipe Mn țări cu handbal 
foarte avansat .este o confirmare 
a dorinței unanime ca acest sport 
si cunoască o puternică ascensi
une și In rindui fetelor. In altă 
ordine de idei, doresc să mărtu
risesc bucuria de a mă afla tn 
România, țară care are un hand
bal cu o puternică tradiție și o 
valoare unanim recunoscută".

rvAN SNOJ (Iugoslavia) — de
legat al F.I.H.: „După C.M. de ti
neret din Suedia, această com
petiție găzduită de Romănia poa
te să devină o adevărată pistă 
de lansare pentru veritabile ta
lente, care vor trebui să repre
zinte țările lor și ia viitoarele 
tntreceri de anvergură. Cunosc 
nivelul handbalului romănesc,

ROLAND SCHNETZER (Austria) 
— antrenor federal: „ln sfirșit, 
o competiție a cărei utilitate de
venise de mult o necesitate s-a 
transformai intr-o frumoasă rea
litate. Despre această primă edi
ție a Campionatului mondial am 
discutat deseori cu specialiști re- 
putați ai handbalului mondial.

ERWIN HELDOLPH — conducă
torul delegației R.F. Germania: 
„Noi am venit la București fără 
trei titulare de bază, accidentate 
cu prilejul unor meciuri oficiale 
sau ln timpul antrenamentelor. 
Dar și in aceste condiții sperăm 
tntr-o comportare pe măsura 
pregătirilor minuțioase pe care 
le-am făcut pentru a onora cum 
se cuvine acest mare eveniment 
al handbalului mondial. Aștep
tăm mult de la această primă 
ediție pentru că, să recunoaștem, 
privind aceste meciuri ne gindim 
la J.O. din 1980-.

Debutul îl va face lotul de tine
ret (jucători pînă la 21 de ani) 
care va lntîlnl, Intr-o dublă par
tidă, echipa similară a Portugali
ei, aceasta urmînd să fie opusă 
șl Selecționatei noastre de ju
niori mici (rugbyști pînă In 18 
ani). Alte trei garnituri vor e- 
volua tn 
sovietice 
Dar iată 
rugbystic 
tămînil 
miercuri 
Parcul 
România 
21 aaî) ;
stadion Parcul copilului, de la 
ora 14 : România (juniori 18 

— Portugalia (tineret 21 
; Selecționata divizionară 

de tineret — Lokomotiv Mosco
va; duminică 9 octombrie, sta
dion Parcul copilului, de la ora 
14: R.C. Grivița Roșie — Lo
komotiv Moscova, România — 
Portugalia (tineret 21 ani) ; 
marți 11 octombrie, teren Tel: 
Sportul studențesc — Lokomo
tiv Moscova.

Echipa noastră campioană, 
Steaua, se va afla, in perioada 
7—13 octombrie, 
Sovietică, unde va susține două 
jocuri, dintre care unul în com
pania Selecționatei armatei 
vietice.

Miercuri 26 octombrie, 
mai buni rugbyști români 
fi convocați Ia un meci de trial, 
care va opune două selecționa
te : București — ~

★
Divizionara A 

rești a efectuat 
Anglia, obținînd 
rezultate : 7—19 
Hamptonians, 10—14 (10—3) cu 
Newbry și 19—6 (9—0) cu Her
sey.

compania formației 
Lokomotiv Moscova, 
cum arată programul 
Internațional al săp- 

5—11 octombrie : 
5 octombrie, stadion 
copilului, ora 15,30 ; 
— Portugalia (tineret 
vineri 7 octombrie,

ln Uniunea

80-

eel 
vor

Pro vinele.

Rapid Bucu- 
un turneu in 

următoarele 
(7—3) cu Old

ÎNAINTEA

Brașoveanul Traian 
nuri dizputat meci din

ESTE UN PRIETEN AL TUTUROR
RAPID Șl DINAMO REIAU CURSA 

PENTRU TITLUL DE CAMPIOANĂ LA POLO

Președintele C. A. P.-ului - Marcel Dobra, Erou al Muncii
Socialiste - primul susținător

La zece km de Urzlceni se a- 
flă comuna Gîrbovl. Așezare ru
rală cu oameni harnici, prlcepuți 
ln arta de a smulge pămintului 
roade bogate șl buni gospodari. 
Drumurile asfaltate, lumina elec
trică, multitudinea antenelor de 
televizor, Instalațiile de alimen
tare cu apă, aspectul frumos șl 
Îngrijit al locuințelor, toate lao
laltă vorbesc 
celor aproape

Ne-au atras 
vile sportive 
echipei sale de fotbal, ln primul 
Tind, una dintre echipele 
de acest nivel din țară care a 
participat la meciurile de baraj 
pentru promovarea ln Divizia C. 
A.S. Unirea Gîrbovl a cîștigat, 
pe teren propriu, meciul cu 
Chimpex Constanța (scor 2—1). 
In partida retur au Învins con- 
stănțenii, cu același scor. Con
form regulamentului, au urmat 
loviturile de la 11 m și Unirea 
Gîrbovl a ratat mai multe în
cercări. pierzlnd prilejul visat de 
a evolua ln Divizia C. Această 
nereușită nu l-a descurajat Insă 
pe jucătorii din Gîrbovl, nici pe 
simpatizanțil lor (la flecare meci 
slnt prezenți cîte 3 000 de săteni). 
Șl ln actuala ediție a campiona
tului județean. Unirea ocupă un 
loc in fruntea clasamentului.

Am fost curioși să cunoaștem 
condițiile „de lucru" ale fotba
liștilor de la Gîrbovl. Am găsit 
o bază sportivă foarte frumoa- 
•A. cu teren de fotbal, pistă de 
atletism, terenuri de handbal șl 
volei, cu vestiare șl dușuri, cu 
nimic inferioară multor baze din 
localități urbane. Toate acestea

despre bunăstarea 
7 000 de locuitori, 
la Gîrbovl ispră- 
ale comunei, ale

ne spunea președintele secției 
fotbal Nlcu stan, economist 
C.A.P. — au fost realizate

de 
al 
prin muncă patriotică și cu spri
jinul permanent și substanțial al 
președintelui C.A.P., Marcel Do
bra — Erou al Muncii Socialiste. 
— recunoscut iubitor al sportu
lui, pe care-1 ajută cu o fru
moasă pasiune. Am mai Intllnlt 
aid oameni care știu să-și folo
sească in mod sportiv șl plăcut 
timpul liber și care atrag In Ju
rul lor întreg tineretul comunei : 
prof. C. Dlnulcscu (de peste 25 
de ani ] 
liști șl 
Poiană 
fotbal), 
structor 
(atlet șl 
lor atletice), Pavel Stoica 
cretar
U.T.C., Polișor Fald a, director al 
Șc. gen. nr. 1, Marin Zlsu etc.

Cind l-am cunosout pe acești 
pasionați al sportului, al educa
ției fizice, ne-a fost lesne să În
țelegem succesele echipei de 
bal șl nu ne-a mal surprins 
tul că o asociație sportivă 
munală 
membri, 
bal, ca 
sportive 
concursuri de trtntă, 
Întreceri pe 
prezenți cu miile spectatorii. în 
comuna Gîrbovl, sportul este un 
prieten al tuturor.

Mihai TRANCĂ

Se reiau întrecerile primei 
serii din Divizia A la polo. 
Competiția, ajunsă la cel de al 
treilea tur. continuă — începînd 
de duminică — cu cîte două 
etape pe săptămînă. Iată și pro
gramul complet al jocurilor:

2 octombrie : Crișul Oradea — 
Rapid București, C.N.U. — Pro
gresul București și Voința Cluj- 
Napoca — Dinamo București ; 
6 octombrie : C.N.U. — Rapid, 
Dinamo — Crișul și Progresul 
— Voința ; 9 octombrie : Pro
gresul — Dinamo, C.N.U. — Cri-

șui și Voința — Rapid ; 13 oc
tombrie: Dinamo — C.N.U., Ra
pid — Progresul și Crișul — 
Voința ; 16 octombrie : Progre
sul — Crișul. Voința — C.N.U. 
și Dinamo — Rapid.

Iată clasamentul seriei I îna-

SE

intea celui de .al 3-lea tur :
1. Rapid 10 8 I 1 99— 47 17
2. Dinamo 10 8 1 1 80— 45 17
3. Voința 10 6 2 2 71— 51 14
4. C.N.U. 10 3 1 6 60— 79 7
5. Progresul 10 2 1 7 52— 76 5
6. Crișul 10 0 0 10 40—104 0

Un nou start al 
„naționalelor" de 
tenis este prevăzut 
pentru astăzi. în
cepe faza finală, 
cea a turneelor „de 
4", în care se în
trec cele mai bune 
rachete ale actua
lei ediții. Competi
torii direcți la titlu 
au fost desemnați 
ieri, înainte de a- 
miază, ln dispute 
adesea dîrze și In
teresante.

în special, pro
ba masculină a 
furnizat partide dis
putate cu ardoare, 
în trei din cele pa
tru sferturi de fi
nală. Excepția a 
creat-o — cum era 
și firesc — actua
lul campion, Dumi
tru Hărădău. 
s-a impus, 
probleme, în 
lui Bebe Almăjan, 
la scorul de 6—0, 
6—2, 6—1. Dintre
celelalte, greu de 
ales meciul-vedetă. 
Probabil, cel dintre 
Traian Marcu și 
Marian Mirza, o 
lupă Intre „stîngaci", aprigă și 
prelungită. A decis mai marea 
pondere în joc a primului, re
sursele sale de a reveni din- 
tr-un handicap de două seturi 
pierdute consecutiv : 6—3, 3—6, 
4—6, 6—4, 6—2. Frumos a re
intrat ln avantaj — în setul 
cinci — și Andrei Dirzu. împo
triva atacurilor sale, din ce în 
ce mai bine conduse, forța de
fensivă a lui Constantin Po- 
povici nu s-a dovedit suficien
tă, el trebuind să depună ar
mele la 6—3, 6—2, 5—7, 4—6, 
6—1. în fine, o dispută între 
adversari apropiați ca forță, 
Sever Mureșan și Octavian Vil- 
cioiu, a fost decisă în patru 
seturi : 6—4, 6—4, 3—6, * * 
pentru Mureșan.

Puțin decepționante, sub 
pect spectacular, întîlnirile 
mlnlne, decizii în 2 seturi 
singura excepție a acelui meci 
de învechit și inestetic tenis, 
jucat de pe fundul terenului, 
in care Maria Romanov — cu 
lăudabile, totuși, resurse de am
biție — a dispus de Elena Trifu 
cu 6—1, 2—6, 6—3). Nu va fi
gura în „sprintul" 
Romanov. Deși a 
vizibil pe Mariana

ln setul dJ 
net : 6—1, I 
toare dinanl 
turneul fini 
invins-o —I 
arată scorul 
weiller (6—1 
Dinu, In va 
cut cel mal 
sa. Adriana 
6-1).

Primele n 
finale încep

6—3

as- 
fe- 
(cu

final Lucia 
incomodat-o 
Simionescu

NU NUMAI ARBITRAJELE PĂRTINITOARE

ITOCllC

„CUPA
INAUGUR

pregătește tineri handba- 
handbaliste), dr. loan

(antrenor șl jucător de 
Constantin Radu (În

de oină), Victor Lungu 
animator al concursuri- 

se- 
al Comitetului comunal

(Urmare din pag. 1)

ca...
Ge-

CO4U- 
avut

tot- 
fap- 
co- 
de 

fot—
numărâ 1 500 (1) 

iar la meciurile de 
șl la duminicile cultural 

(unde k organizează 
alergări, 

biciclete etc.) slnt

care, din păcate, a excelat toc
mai judecătorul invitat 
neutru, austriacul Anton 
nahl !

Dintre boxerii români, 
portările mai bune le-au
„semimijlociul" Cornel Hoduț 
(puncher redutabil, bine pre
gătit fizic, mereu agresiv), 
Gheorghe Vlad (bun tehnician, 
cu eschive spectaculoase, cu 
lovituri Izolate, dar și ln se
rii), Niță Robu (o autentică 
mașină de pumni, Împiedicată 
să funcționeze de permanentele 
țineri ale lui N. Eroglu, ne
sancționat de arbitru), Nicu 
Popa (o adevărată morișcă de 
croșee), “ '
exact in loviturile de întâmpi
nare, cu un Joc de picioare 
derutant). Toți aceștia ar fi 
meritat, credem, o apreciere 
mai bună din partea juriului.

Titi Tudor (foarte

FIECARE APARTAMENT ARE 0 MICA „NADIE"

Pregătirea lor o vom putea 
aprecia curînd, cu ocazia cam
pionatelor naționale. Sail A- 
dem, și el finalist, s-a men
ținut pe linia unei evoluții o- 
norabile, dar lipsa de experien
ță și nehotărîrea de care dă 
dovadă în multe momente ale 
luptei îl vor lipsi, încă multă 
vreme de satisfacția marilor 
victorii. Cel de-al 
nalist român la 
„mijlociul" Costică 
dovedit a fi prea 
tactică stereotipă, 
putea învinge pe 
xer iugoslav Slobodan Kacear, 
un talent autentic-

Exceptîndu-i pe cei 7 meda- 
liați cu argint, la Bursa am 
mai avut și doi pugiliști cla
sați pe locul 3. Dar medaliile 
de bronz au fost obținute de 
Ion Miron și Nicolae Grigore 
prin... forța împrejurărilor, la 
categoriile lor fiind numai pa
tru partlcipanți (deci toți me- 
daliați !). Dacă tînărul Mlron 
a boxat frumos, cu armele teh
nicii și cu multă dîrzenie, în 
schimb Nicolae Grigore a avut 
o

șaptelea fi- 
Balcaniadă, 

Chiracu, s-a 
lent, cu o 
pentru a-1 

tînărul bo

evoluție penibilă, fiind în-

vins de un adversar rudimen
tar, ale cărui cunoștințe tehni
ce sînt minime. Ajungem ast
fel la o altă cauză, de netă
găduit, care a determinat in
succesul boxerilor români : 
slaba pregătire, dezorientarea 
tactică. Grigore, deși tînăr, cu 
puțină experiență interna- 
nală, nu a ținut seama de sfa
turile primite din colț de la 
antrenorul emerit Ion Popa, 
urmărind tot timpul lovitura 
decisivă. Efortul său de a-și 
face adversarul k.o. cu o lo
vitură izolată, care nu și-a a- 
tins nici o dată ținta, l-a dus 
la o înfrîngere sigură. Nici Ion 
Budușan nu a luptat mulțumi
tor. Nepregătit pentru acest 
turneu, fără vlagă, uniform în 
acțiunile de atac, fără forța 
fizică pe care i-o cunoaștem, 
Budușan a fost doar o umbră 
a redutabilului adversar al lui 
Cuțov. Dacă arbitrii au pus 
de data aceasta între boxerii 
români și titlurile balcanice 
obstacole foarte greu de trecut, 
nu-i mai puțin adevărat că și 
unii dintre aceștia s-au pre
zentat slab pregătiți.

Pe patinoa» 
din Miercurel 
primele Intri 
noului sezon! 
chlpe iau sl 
rille „Cupei I

Tradlțlonalal 
tă, la actuali 
mută nouă. I 
sate ln grupa 
natului națio! 
Club Mlercul 
direct la tui! 
formații : Dirl 
dențesc-A.S.El 
nărea Galați,! 
ghe, Liceul ni 
nomla Cil! 
Gheorghieni I 
— se vor lntl 
clasată < 
final de Well 
vor disputa I 
retur) șl tot I 
prima grupă I 
campionat na

După cum I 
afară de Dini 
tic cel puțini 
tige grupa, I 
echilibru de 
7 participanta 
o luptă iute 
sperăm — Ini 
depline sport

AC
„ȘAH - K

(Urmări
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mecanicul Marin Crisitea pregă
tește podiumul de premiere ; 
ing. Maria Ghițescu ți Elena 
Niculescu (ap. 15) se ocupă de 
torturile-premii ; locatarii Ion 
Vlad și Ion Bunda înregistrează 
pînă noaptea tirziu, pe bandă 
de magnetofon, „solul" fiecărei 
competitoare. In sfirșit, ziua 
concursului : soare, flori, mare 
succes de public — pe scăunele 
în jurul țarcului, in balcoane, 
la toate ferestrele. Pe o pan
cartă frumoasă. lucrată de o 
gospodină responsabilă cu pro
paganda 
„Succes 
naște !“.
dă note, 
lui, economistul Constantin Li-

vizuală, se poate citi 
tinerelor noastre gim- 
Un juriu exigent acor- 
La masa secretariatu-

lea (ap. 16), cu minicalculalorul 
in față, anunță mediile. Preșe
dintele asociației de locatari, 
Dumitru Niculescu, felicită pe 
cele mai bune gimnaste : Co
rina Nlchițelea, Laura Cris- 
tescu, Maria Ionescu, Corina 
Prifti... Se acordă cele mai fru
moase cupe găsite la „com
plex", diplome, cutii cu bom
boane de ciocolată, cățeluși de 
catifea. Apoi, Dumitru Nicules
cu mulțumește — de data a- 
ceasta în calitate de președinte 
al Comitetului de cetățeni din 
Circumscripția electorală nr. 28 
Berceni — oficialităților prezen
te la acest prim concurs, subli
niind sprijinul primit din par
tea Consiliului popular al sec
torului 5, al organizației de pio
nieri, al profesorilor de educa
ție fizică din cartier, al tuturor

locatarilor din blocurile înveci
nate.

★
De la „Vulcan", comunistul 

Dumitru Niculescu ajunge aca
să, in Berceni, către ora 16. A- 
junge, dar înainte de a intra 
in bloc, la C 4 A, trece să vadă 
ce fac copiii. Băieții se des
curcă bine. Au acum și un 
teren de fotbal, pe care se an
trenează intens. Fetele insă... 
Fetele vor avea in curînd și o 
pistă de elan pentru sărituri 
(bitum, deasupra burete, apoi 
o fișie de linoleum), iar con
cursurile se țin zilnic. în cu
rînd — s-a vorbit în acest sens 
— „lotul reprezentativ al blocu
rilor* va evolua în cadrul „Da- 
ciadei*.

Emoții mari, pregătiri febri
le, de dimineața pînă seara.. •

ECRANPE MICUL

SIMBATA, 1 octombrie, oro 
15,30 : Sărituri de la platformă 
în întîlnirea R.D.G. — S.U.A. de 
la Berlin ; ora 15,50 : Hochei — 
Cehoslovacia — U.R.S.S. (rezu
mat primit de la Praga). Co
mentator — Călin Antonescu ; 
ora 16,30 : Fotbal : Selecțiunl
înregistrate din meciurile retur

disputate în Cupele europene 
inter-cluburi.

VINERI, 30 septembrie, ora 
18,35 : Campionatul mondial de 
handbal feminin — junioare : 
România — Franța (repriza a 
ll-a), transmisiune directă de la 
Palatul Sporturilor și Culturii. 
Comentator — Cristian Țopescu.

DUMINICA, 2 octombrie, ora 
8 : „Sportul pentru toți”, emi
siune dedicată activității sporti
ve de masă sub egida „Dacia* 
dei". Realizator — Viorel Raba; 
ora 14,00 : Fotbal : Politehnica 
Timișoara — F.C. Argeș (Divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Timișoara. Comentator — Grigo
re Misei ; ora 18,35 : Campiona
tul mondial de handbal feminin 
— junioare : România — R.F.G. 
(repriza a l!-a) transmisiune di
rectă.

niori din ciul 
Capitalei s-aJ 
elemente de I 
și Ovidiu GJ 
gitimați la „H 
acum fgța | 
catcgoriOiOB 
Coiițlanfiflra 
chael Titu^ 
ani), Robert 
ani), fac pa 
copii a clubu 
gătirea lor ui 
maestrul Em 
foarte exo^i

Rezultaț^^ 
consemnate < 
cursului; rezt 
rezolvarea p 
stabilite de 
„Gazeta Mat< 
insă, și șahul 
mult de cîșt 
periment, din 
cută in eoni 
de generos a



jVECHEA POVESTE ÎN CUPELE EUROPENE: EâgHEZSIii 

I REPREZENTANTELE NOASTRE NU AU CAPACITATEA DE A DEPĂȘI PRIMUL TUR!
După meciul Atletico — Dinamo, de la Madrid PENTRU UNIVERSITATEA CRAIOVA,
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NECALIFICAREA - REZULTAT AL LIPSEI DE
Din nou Dinamo a pierdut o 

calificare în turul următor al 
unei competiții europene, cum 
se spune, de justețe. Și, ca de 
fiecare dată in ultimii 4—5 ani, 
tot în fața unui adversar valo
ros care acum s-a numit Atle
tico Madrid, una din echipele 
cu o deosebită reputație fotba
listică internațională. Dar, ca și 
In alte împrejurări asemănă
toare și de astă dată Dinamo a 
avut de partea sa șansa victo
riei finale, care i-a surîs timp 
de 157 de minute (aproximativ 
90 la sută) din totalul celor 180 
de minute ale dublei confrun
tări cu Atletico Madrid. Cu toa
te acestea, Dinamo n-a putut 
depăși un obstacol care, cre
dem, putea fi depășit. De ce ? 
Mai înaintea unor explicații 
care țin de joc, va trebui să 
spunem că in ansamblul meciu

După dublul eșec suferit de Steaua In „Cupa U.E.F.A."

0 ELIMINARE NEONODADIlA
clștigă 

ouă jucă- 
figura In 
Mihai a 

net decît 
na Nun- 
Gabriela 
, a tre- 

adversara 
glu (6—2,

șe dispu- 
ntr-o for- 
două cla- 
a campio- 

și Sport 
participă 
Celelalte 

ortul stu- 
Du- 

Gheor-
iuc, Agro- 

Avlntul 
Odorhel 

ele, prima 
turneul 
pe lșl 

tur-
alcâtul ți 
a noului
vedea, tn 
— teore- 

e să cîș- 
sensibil 

celelalte 
promite 

urtată — 
celei mal

Dintre echipele românești par
ticipante in acest an la cupele 
europene, Steaua a apărut — in
tr-un sondaj public tăcut după 
aflarea tragerii la sorți — pe lo
cul doi in ordinea șanselor de 
calificare, In urma Universității 
Craiova. Bineînțeles, In calculul 
șanselor făcut la acea oră s-a 
ținut seama de faptul că exce
lentul jucător care este Cruyff 
nu va putea reintra mal multă 
vreme În echipa Iul de club, 
C.F. Barcelona, din cauza unei 
serioase accidentări. Dar iată că 
internaționalul olandez s-a re
făcut mal repede dedt se credea 
și a reapărut In formația barce- 
loneză exact în prima manșă a 
dublei confruntări cu Steaua, fi
ind unul din factorii determi
nant! ai victoriei clubului său. 
Miercuri, In partida retur de la 
București, Cruyff — secondat de 
această dată cu brio de celălalt 
Internațional olandez Neeskens. 
absent In primul meci, de la 
Barcelona — și-a dus din nou 
echipa la victorie.

Dar oricît de mult a contat a- 
portul lui Cruyff, al Iul Nees
kens șl al celorlalți coechipieri 
al lor, oricît am lua ea argu
ment valoarea șl experiența in
ternațională a echipei din Bar
celona, acestea nu pot explica 
în totalitate usturătorul dublu 
eșec suferit de Steaua, atît în 
deplasare, cit și acasă. Iar dacă 
severa Infrîngere de la Barcelo
na a echipei bucureștene a pu
tut fi interpretată ca un acci
dent, consecință a unei zile sla
be In care ea s-a aflat atunci, 
insuccesul de miercuri nu mal 
poate găsi scuze convingătoare 
(exceptlnd absența lui lordă- 
nescu).

Fără a ignora capacitatea unei 
replici viguroase din partea for
mației oaspe, marea majoritate 
a opiniilor înclinau spre o vic
torie a echipei Steaua sau cel 
puțin spre un rezultat egal ta 
meciul retur. Se avea ta vede
re, Îndeosebi, dorința declarată 
de revanșă a jucătorilor bucureș- 
tenl, ambiția lor, spiritul de lup
tă de care era absolut necesar 
ca el să fie animați, dragostea 
față de culorile clubului șl res
pectul datorat publicului. Dar 
evoluția de miercuri a steliștilor 
n-a demonstrat mal nimic din 
toate aceste anticipări. Cu ex
cepția primului sfert de oră. ta 
care Intr-adevăr au jucat mal 
aproape de posibilitățile lor șl 
de așteptări — avînd ocazia să 
deschidă scorul, să obțină un a- 
vantaj important pentru desfășu
rarea ulterioară a partidei — 
stellștll S-au comportat surprin
zător de slab. Mal ales după
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 SEPTEM
BRIE 1977

I. Atletico Madrid — Dinamo 1 
n. Univ. Craiova — Olympla- 

kos 1
III. A.E.K. Atena — A.B.A. Tg.

Mureș 1
IV. Steaua — C.F. Barcelona 2
V. Torpedo Moscova — Ben

fica X
VI. Schalke M — Fiorentina 1 
vn. Lazio — Boavista Porto 1
VIII. Dinamo Tbilisi — Inter X
IX. F. C. Nantes — Dukla

Fraga X
X. Milan — Beds Sevilla 1
XI. Apoel Nicosia — Torino X
XII. Din. Zagreb — Olympia-

kos Pireu 1
xm. Manchester U. — St. E- 

tlenne ANULAT
Fond de cîștiguri : 161.540 lei, 

plus 31.737 lei. report.
Tragerea Loto de astăzi va fi

ver. ioc la Clubul Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 la ora ÎS. 
Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune ta cursul 
serii. 

lui dublu cu Atletico Madrid, 
echipa noastră campioană a În
cercat și s-a străduit să se a- 
chite în mbd onorabil de obli
gațiile competiției in condițiile 
unui potențial valoric inferior 
aceluia din precedentele ediții 
ale cupelor europene. Să amin
tim doar că in locul lui Dinu, 
Lucescu, R. Nunwelller, Delea- 
nu și Dumitrache joacă acum
I. Marin, Mateescu, Augustin, 
Țălnar și Vrinceanu, aceștia din 
urmă nereprezentind deocamda
tă pentru echipa dlnamovlstă, 
In duda unor eforturi adeseori 
notabile (cum a fost cazul și la 
Madrid), ceea ce se pretinde In 
mod normal unei echipe cam
pioane pentru a-și onora cum 
se cuvine cartea de vizită pe 
plan internațional.

Și totuși, in medul retur de 
la Madrid, in care s-a deds, de

primirea golului înscris de Cruyff, 
ri au cedat dta ce ta ce mal vi
zibil ta disputa eu adversarii lor, 
nici măcar obținerea egalăril ae- 
fltad de natură a produce vreun 
reviriment ta jocul lor, care du
pă pauză a cobortt la un nivel 
dezolant.

Lipsa de combativitate șl chiar 
de curaj ta joc (exceptlnd — re
petăm — acel debut de partidă) 
au constituit una din marile ca
rențe ale echipei bucureștene ta 
meciul de miercuri, evidentă *1 
prin comparația pe care am pu
tut-o face nu numai cu ceea ce 
a arătat la același capitol echi
pa oaspe, dar șl eu replica dtrză 
dată ta seara acelriașl zile de 
Dinamo adversarei sale din Ma
drid. Acestei principale carențe 
1 s-au mal adăugat, însă, șl al
tele. Forța scăzută de atac — 
manifestată, dealtfel, vizibil și 
în partidele de campionat — 
înghesuiala și confuzia care se 
producea aproape la flecare ac
țiune ofensivă ta preajma ca
reului advers, jocul Individualist, 
cu driblinguri prelungite ptnă la 
pierderea balonului, mișcarea a- 
deseori lentă șl fără orizont în 
teren, nesiguranța și neatenția 
în apărare — lată cfteva din ce
lelalte explicații ale neașteptatei 
șl decepțlonantel Infringer! de 
miercuri, cu excepția lui Dumi
tru, care șl în acest meci s-a 
ridicat net peste nivelul evolu
ției majorității coechipierilor săi, 
șl a lui Agiu, care confirmă as
censiunea sa din ultima vreme, 
ceilalți componențl al echipei 
Steaua s-au comportat eu mult 
sub așteptări. Decepționata a 
fost îndeosebi fundașul Anghell- 
nl, dar slab au jucat șl Sameș 
(evoluția Iul de miercuri ne sur
prinde comparativ cu ceea ce ne 
arătase In meciurile precedente), 
Stoica, Trol, Răducanu. Zamfir.

Prin cele două taîrlngeri, de 
la Barcelona șl București, Stea
ua părăsește neonorabil compe
tiția ta care era angajată, dove
dind că, dacă pe plan național 
deține un loc de frunte, ea se 
află tacă departe — en efectivul 
și pregătirea actuale — de a 
putea fl competitivă pe plan in
ternațional.

Țlnlnd seama eă Steaua furni
zează cel mal mulțl jucători lo
tului reprezentativ, dublul el e- 
șec ta fața echipe! dta Barcelo
na trebuie să constituie un sem
nal de alarmă pentru factorii 
responsabili ta perspectiva apro
piatei confruntări Spania — Ro
mânia, din preliminariile C.M. 
Pentru a se lua măsurile nece
sare de îndreptare ptaă a nu fi 
prea tlrzlu 1

Constantin HRANESCU

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 SEPTEM

BRIE 1977

Categoria 1 : (U rezultate) 10.50 
variante a 7.633 lei ; Categoria 
1 : (11 rezultate) 177,75 variante
a 407 lei.

Intruclt valoarea unitară a ctș- 
tlgurllor de la categoria 3 a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul a fost repartizat, con
form regulamentului celorlalte 
categorii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 SEPTEMBRIE 1977

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1300 și 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; Cat 1 : 
3,00 variante a 12.438 lei ; Cat 1: 
11,50 a 5.853 lei ; Cat 4 : 17,oo 
a 1.493 lei ; Cat 5 : 115,75 a 582 
lei ; Cat 6 : 207,75 a 124 led ; Cat. 
X : 1.380,75 a 100 lei.

Report categoria 1 : 115.029 lei.
Autoturismul Dacia 1300 de la 

categoria 1 jucat 10% a fost ob
ținut de Maria Kinczll din Cărei 
jud. Satu Mare.

FORJĂ OFENSIVĂ
fapt, calificarea în turul al 
doilea al competiției, n-a fost 
decisivă numai inexperiența ju
cătorilor noi, dar, ceea ce a 
lipsit in mod hotărîtor, după 
părerea noastră, în partida de 
miercuri, disputată pe „Estadio 
Vicente Calderon", a fost 
CURAJUL. Și spunem acest 
lucru cu toată convingerea, a- 
preciind că fotbaliștii dinamo- 
viști, îndeosebi cei tineri, s-au 
dovedit deficitari din punct de 
vedere al acestei calități morale 
— proprie dealtfel tinereții — 
in trei dintre momentele-cheie 
ale jocului, care ar fi putut să 
Încline balanța calificării de 
partea echipei noastre. Primul 
moment psihologic al meciului 
de la Madrid l-a constituit ra
tarea penaltyului, în min. 16 de 
către Ayala. Inspirația lui Ște
fan care a intuit direcția lovi
turii și respingerea de către a- 
cesta a balonului lateral de 
poartă a fost urmată de o ex
plozie de bucurie a Întregii 
noastre echipe căreia i s-a ofe
rit, in acest fel, posibilitatea u- 
nei reacții ofensive mai consis
tente pe fondul unei evidente 
căderi psihice a gazdelor. Dina
mo n-a riposiai, insă, cum ar fi 
fost de așteptat și spaniolii au 
reluat asaltul, invitați oarecum 
de rezerva atacanților noștri.

Cel de-al doilea moment 
psihologic poate fi plasat, in 
timp, imediat după deschiderea 
scorului de către Benegas (min. 
67), dnd starea de entuziasm 
care l-a cuprins pe fotbaliștii 
madrileni i-a făcut pe aceștia 
să neglijeze unele obligații de
fensive și așa destul de reduse 
in ansamblul desfășurării me
dului. Cu toate că era limpede 
că ooarta jocului nu se mai pu
tea hotărî, in continuare, exclu- 
riv pe seama defensivei, lipsa 
forței de atac a dinamoviștilor 
a venit din nou In sprijinul 
gazdelor. In sHrșit. a mai fost 
și un ai treilea moment psiho
logic, la scorul de 2—0, dnd 
mai rămînea șansa, teoretică, a 
prelungirilor in cazul reducerii 
handicapului. Dar nici de astă 
dată n-a fost declanșat avlntul 
ofensiv necesar care să Încerce 
a forța modificarea rezultatului.

Dincolo de toate aceste con
siderații, care țin de o anumită 
conjunctură in desfășurarea în- 
tilniril, meciul de miercuri-sea- 
ra de la Madrid ne-a mal ofe
rit un motiv de reală insatis
facție. Acesta se numește arbi
trul vest-german Klaus Ohmen, 
care de multe ori in cursul jo
cului a fost al... 12 jucător spa
niol. El a acordat gratuit un 
penalty gazdelor in min. 16, 
ne-a refuzat, in schimb, două 
asemenea lovituri, in min. 68, 
la hențul lui Eusebio și, in min. 
77, la faultul comis asupra lui 
Sătmăreanu II, ambele infrac
țiuni petrecute în careul gaz
delor. De asemenea, „ajutat* de 
tuțierii săi, a dat o serie de 
dedzii in defavoarea echipei 
Dinamo.

Mihai IONESCU

în cadrul ,,Daciadeiu

O NOUA CONFRUNTARE IN „CUPA ROMÂNIEI"
Ieri s-a disputat o nouă etapă 

ta „Cupa României- la fotbal, 
întrecere ce se desfășoară ta ca
drul competiției naționale „DA- 
CIADA-. De data aceasta, la în
treceri au participat șl formațiile 
dta campionatul diviziei B.

REZULTATE : Chimia Buzău — 
Gloria Buzău 1—3 (0—1), Ancora 
Galați — C.S.U. Galați 0—1 (0—0), 
Industria slrmel C. Turzil — 
Chimica Tlrnăvenl 1—1 (0—1), 
Energia Gh. Gheorghlu-Dej — 
Letea Bacău 1—1 (2—0), Unirea
Tomnatic — C.F.R. Timișoara 
*—1 (2—1), Marina Mangalia — 
Portul Constanța 2—1 (2—1), Tex
tila Buh uși — Relonul Săvineștl 
0—1 (0—0) Soda Ocna Mureș — 
„U“ Cluj-Napoca 1—3 (0—1), Ră
săritul Caracal — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (1—1), Automeca-
nica Mediaș — Gaz metan Me
diaș 0—2 (0—0), Voința Cărei — 
F. C. Baia Mare 3—0 (bălmărenil 
n-au avut asupra lor legitima
țiile ! !), Gloria Reșița — Minerul 
Moldova Nouă 1—i (2—1). Mine
rul Baia Sprie — C.I.L. Slghet 
2—0 (2—0), I.O.B. Balș — Pan
durii Tg. Jiu 3—2 (2—2), Petro
lul Iancu Jlanu — Chimia Rm. 
Vtlcea 3—5 (2—0) Minerul Rovl- 
narl — Minerul Lupeni 3—0 (e- 
chlpa din Lupeni a sosit cu a- 
proape o oră lnttrziere șl s-a 
jucat amical — 4—1), C.P.L. St.

COMPETIȚIA ABIA ÎNCEPE...9
6—1 la Nicosia, pe stadionul 

G.S.P. 2—0 la Craiova pe ga
zonul stadionului Central. Scor 
general 8—1. Bălăci, Marcu și 
CSrțu au marcat cite două go
luri, Crișan și Irimescu cite 
unul. Ocazii irosite: 16 Uni
versitatea, una singură Olym- 
piakos, care a înscris din pe
nalty singurul ei gol în dubla 
confruntare cu formația craio- 
veană. Pe scurt acesta este bi
lanțul Înregistrat de cîștigătoa- 
rea Cupei României la debu
tul ei în Cupa cupelor. Un bi
lanț foarte bun, deși cînd fa
cem această afirmație ar tre
bui să fim destul de reținuți 
gindindu-ne că:

1. Universitatea a avut șansa 
să întîlnească in primul tur o 
echipă din ultima grupă valo
rică a fotbalului european ;

2. Primul meci cu această 
formație s-a disputat cu aproa
pe o lună Înaintea startului ei 
in campionatul cipriot !

X Din cele 180 de minute ju
cate cu Aristidou, Mavris, O- 
merou și coechipierii lor, Uni
versitatea a evoluat Ia adevă
rata el valoare doar o repriză, 
a doua din partida de la Ni
cosia, cînd a desfășurat un joc 
în viteză, spectaculos și eficace, 
echipa eraioveană reușind să 
Înscrie cinci goluri care i-au 
asigurat practic calificarea.

Greul — este clar — abia 
Începe. Și acesta nu va putea 
fi depășit eu... jumătăți de 
meciuri. De acest lucru sint 
conștienți atît antrenorii, cit și 
jucătorii craiovenl. „Cu oricine

CHIAR Șl BOIONI Șl HAJNAl, NIȘTE ANONIMI
A trecut gr«u timpul scurs de la 

nocturna de pe „Nea Philadelphia" 
(numele stadionului oare a gâzduit 
manșa a doua a meciului A.E.K. — 
AXA. Tg. Mureș din Cupa U.E.F.A.) 
pînâ la ivirea zorilor. A fost pentru 
mulțl dintre componenței delegației 
mureșene, conducători, antrenori, ju
cător I, ceea ce se cheamâ o noap
te albâ. Tristețea fotbaliștilor de la 
A.S.A. Tg. Mureș este, firește, și a 
noastră, atit pentru ratarea califi
cării cit si pentru comportarea lor 
do ansamblu. O comportare total 
«•satisfăcătoare și care a condus 
la acest 0-3, cu mult timp înainte 
do ultimul fluier al arbitrului. Eloc
ventă în acest sens este și carac
terizarea fâcutâ în cronica din 
„Athletiki lho“ : „A.S.A. este o e- 
chipâ curată, Insă modestă. După 
modul in care a jucat, adversara 
Iul A.E.K. n-ar fi fost îndreptățită să 
se califice și trebuie să se conso
leze cu gândul că o fost eliminată 
do o somifinalistă a Cupei U.E.F.A.*. 
Intr-atît de ștearsă a fost evoluția 
echipei mureșene. In prima repriza, 
ea a fost dominată cu autoritate, 
lor în cea do a doua n-a mol gă
sit resurse morale (poate nici fizi
ce) pentru ca, exploatînd avantajul 
vîntulul, sâ refacă din terenul pier
dut. N-au fost puțini cel în tabăra 
mureșanâ care, după joc, șl-au ex
plicat severa Infrîngere doar prin 
ororile comise de Solyom șl fundașii 
fol, primul, este drept, vinovat la 
cel do-ol doilea gol, întrucît la șu
tul expediat de Vibra, de la apro

Gheorghe — Steagul roșu Brașov 
6—1 (0—0), Victoria Zalău — Ar
mătura Zalău 1—6 (1—0), Rolast 
Pitești — Autobuzul București 
5—6 (1—1, 2—2. 2—2) — după e- 
xeeutarea loviturilor de la 11 m, 
I.C.S.I.M. București — Metalul 
București 1—0 (0—0), C.F.R. Sl-
meria — Metalurgistul Cugir 2—1 
(0—1), Avlntul Mîneciu — Carpațl 
Sinaia 4—0 (1—0). Minerul Borșa
— Gloria Bistrița 6—1 (3—0),
Metalul Rădăuți — C. S. Botoșani 
4—1 (0—0), Rulmentul Btrlad —
Victoria Tecuci 2—1 (2—1), Inter 
Sibiu — Șoimii Sibiu 0—2 (0—0), 
Viitorul Gheorghieni — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0 (0—0), Petrolul
Videle — Unirea Alexandria 1—2 
(0—1), Minerul Suncuiuș — Au
rul Brad i—i <1—1> 1—1), Dună
rea Calafat — Electrbputere 
Craiova 1—0 (0—0), Danubiana
București — Progresul București 
1—2 (0—1. 1—1), Poiana Cîmpina
— Prahova Ploiești 3—1 (3—0),
Laminorul Nădrag — U.M. Timi
șoara 7—6 (1—1, 2—2, 3—3), Meta
lul Sighișoara — Nitramonla Fă
găraș 3—2 fi—0, 2—2), Metalul 
Otelu Roșu — Victoria Călan 5—6 
(1—1 2—2, 2—2), Recolta Salonta
— C.F.R. Cluj-Napoca 0—1 (0—0). 
Unirea Focșani — Dinamo Foc
șani 2—1 (1—0), C.S.U. Brașov — 
Tractorul Brașov 4—3 (3—1, 3—3), 
Măgura Codlea — I.C.I.M. Bra

vom juca in continuare, me
ciurile vor fi de două ori mai 
dificile — afirma, după partida 
de la Craiova, antrenorul Con
stantin Deliu. Datoria noastră 
este să ne pregătim fără es
chivări de la efort, să închi
dem orice portiță spre indisci
plină, să menținem un climat 
de seriozitate in tot ceea ce 
întreprindem".

Viitoarele meciuri vor nece
sita, indiscutabil, O MOBILI
ZARE MAXIMA A TUTUROR 
RESURSELOR ECHIPEI care, 
In vara acestui an, a adus în 
vitrinele clubului pe care-1 re
prezintă unul din cele mai rîv- 
nite trofee ale fotbalului nos
tru, Cupa României. Conside
răm că principalele probleme 
care iși așteaptă o rezolvare 
cit mai eficientă sint :

1. întărirea liniei de mijloc, 
care fără Donose (mai are o e- 
tapă suspendare în cupele eu
ropene) și Beldeanu a devenit 
compartimentul cel mai slab al 
formației ;

X Mărirea eficacității liniei 
de atac, cea care continuă să 
rateze cu inadmisibilă ușurin
ță ocazii dintre cele mai clare. 
Așa se și explică, dealtfel, fap
tul că în cele șapte etape ale 
campionatului Universitatea n-a 
reușit să înscrie decît opt go
luri dintr-un număr triplu de 
situații favorabile.

Cu Olympiakos lucrurile au 
ieșit bine. Cu viitorii adversari, 
insă, orice ratare poate cintări 
decisiv.

Laurențiu DUMITRESCU

ximativ 25 m, a plonjat defectuos, 
balonul strecurîndu-se pe sub el în 
plasă. O asemenea explicație nu 
exprimă insă adevărul celor petre
cute în teren decât intr-o mică mă
sură, deoarece are la baza o eroa
re de fond, punând efectul înaintea 
cauzei I Fundașii lui A.S.A., inclusiv 
ultimul ei apărător, Solyom, au co
mis și erori pe parcursul primei re
prize, pentru că au fost „puși** in 
situația de a greși. De cine ? In 
primul rînd, de proprii lor coechi
pieri (exceptîndu-l pe Fa-nicl), mij
locași și înaintași care, pe parcursul 
primei reprize, doar de 2—3 ori au 
legat două, trei pase. Restituind 
repede, de fiecare data, balonul ad
versarilor lor, două linii din... trei 
ale formației mureșene n-au făcut 
altceva decît sâ înlesnească o cva- 
sipermanentă ofensivă spre poorta 
Iul Solyom. Am fost tentați sâ tre
cem aceste carențe evîdente la mij
locul echipei pe seama celor două 
Indisponibilități — Varodi și Pîslaru. 
Revâzînd însă, dupâ |oc, carnetul 
nostru de însemnări, sare în ochi 
faptul câ printre autorii deselor pa
se la adversar, nu numai din cauza 
vintului, s-au numărat HAJNAL și 
BOLONI, amândoi mijlocași, prime
le... două nume ale „11”-lui din Tg. 
Mureș. Și atunci, ce pretenții să 
avem de la ceilalți componenți ai 
echipei a căror experiență competi- 
ționolă este mult mal sâracâ ?

Gheorghe NICOLAESCU

șov 5—6 (1—0, 1—1, 1—1). Bradul 
Roznov — Ceahlăul P. Neamț 
1—0 (1—0). Unirea Tricolor Bucu
rești — Rapid București 0—6 
(0—3), Electrica Constanța — S.C. 
Tulcea 2—1 (0—1), Constructorul 
Iași — Viitorul Vaslui 4—2 (2—1). 
Cimentul Turda — Avlntul Re
ghin 6—7 (1—2. 2—2, 3—3), Fores- 
ta Fălticeni — C.F.R. Pașcani 
6—7 (după 120 de minute — 0—0). 
Ș. N. Oltenița — F.C.M. Giurgiu 
1—0 (0—0). Azotul Slobozia — 
Celuloza Călărași 1—2 (1—0, 1—1).

PROGRAMUL MECIURI
LOR DE DIVIZIA A DIN 

CAPITALĂ
Duminică, în etapa a 8-a 

a Diviziei A, sint programate 
în Capitală două partide care 
se vor disputa astfel : Dinamo— 
C. S. Tîrgoviște, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 15 (în des
chidere, de la ora 13,30. are 
loc întîlnirea echipelor de ju
niori) și Steaua — F.C. Olim
pia Satu Mare, pe stadionul 
Steaua, tot de la ora 15 (de la 
ora 13,30 — meciul formațiilo- 
de juniori).



Campionatele europene de volei Corespondență din Varșovia

HANDBAUSTELE POLONEZE
HELSINKI, 29 (prin telex). 

Echipa masculină de volei a 
României a obținut calificarea 
în semifinalele campionatului 
european — care se desfășoară 
în „Palatul de gheață" din ca
pitala Finlandei — încă după 
penultima etapă a grupelor 
preliminare. Miercuri seara, 
voleibaliștii noștri au făcut din 
nou o partidă foarte bună în 
derbyul cu formația Ungariei, 
pe care a întrecut-o cu 3—1. 
Tehnicienii reprezentativei ro
mâne, care urmăriseră evoluția 
jucătorilor unguri în întîlnirea 
cu „squadra azzurra", din sea
ra precedentă, au aplicat o for
mulă tactică chibzuită îndelung 
și explicată cu lux de amănun
te jucătorilor lor, formulă care 
avea drept scop anihilarea ex
celentului Buzek.

Concentrați la maximum în 
toate fazele, făcînd risipă de 
energie mai ales la blocaj și în 
linia a doua, Udișteanu, Pop, 
Tutovan, Țerbea, Dumănoiu, 
Chiș, Arbuzov, Ionescu și Gîr
leanu au avut de la început 
inițiativa și au încheiat rapid 
conturile in primul set. în ur
mătorul. voleibaliștii unguri au 
depus mari strădanii și, servind 
puternic și bine dirijat, au 
creat probleme grele la prelua
re sportivilor români, care s-au 
văzut conduși cu 6—1 și 7—2, 
dar ei s-au mobilizat cu toții 
și au trecut din nou la cîrma 
jocului, realizînd 13 puncte, în 
timp ce adversarii n-au 
obținut decît două.

O nouă încercare a echipei 
lui Buzek de a echilibra jocul 
(orice set cîștigat conta pentru 
ea în disputa cu iugoslavii pen
tru locul al doilea In grupă și, 
implicit, pentru calificarea in 
semifinalele 1—4), s-a soldat cu 
succes în setul următor, clnd 
din nou Ia preluare echipa noa
stră și-a creat mari dificultăți.

în această parte a jocului 
antrenorii Eremia și Bengeanu 
au încercat să lărgească cercul 
jucătorilor aflați In focul luptei 
pentru a-i avea gata de concurs 
în partidele din semifinale șl 
finală, motiv pentru care au 
reintrodus în sextet pe Dumă- 
noiu. Gîrleanu (refăcut după un 
accident la deget) și pe Iones- 
cu. Setul al patrulea, jucat 
din nou cu sextetul de bază, 
a fost un „galop de sănătate* 
pentru reprezentativa română.

în ultimul meci din grupă, 
băieții noștri au cîștigat cu

3—0 (9, 8, 13) Întîlnirea cu
Finlanda, clasîndu-se pe pri
mul loc.

Cîștigînd eu 3—2 (11, —11, 4, 
—13, 8) întîlnirea cu Olanda, 
reprezentativa noastră feminină 
va evolua In turneul pentru 
locurile S—8.

Pentru semifinale s-au califi
cat : România, Ungaria, Polonia 
U.R.S.S. la masculin ; U.R-SJS.. 
Ungaria, R. D. Germană și Po
lonia la feminin.

Rezultate înregistrate joi sea
ra : Italia — Iugoslavia 3—0, 
Bulgaria — R. D. Germană 3—0, 
Ungaria — Franța 3—0, U.R.S.S. 
— Olanda 3—0,
Cehoslovacia 3—1 la masculin ; 
Bulgaria — R- D. Germană 
3—2, R. F. Germania — Ita
lia 3—1, Polonia — Finlanda 
3—0, Cehoslovacia — Iugosla
via 3-0, U.R.S.S — Ungaria 
3—0 la feminin.

Aurelian BREBEANU

Polonia

GIMNASTICA RITMICĂ-MODERNĂ A DESCHIS 
A IX-a EDIȚIE A BALCANIADEI

mai

ATENA 29 (prin telefon). — 
Joi seara, în sala Glifada din 
localitate, în fața unui nume
ros public, a început cea de-a 
IX-a ediție a Campionatelor 
balcanice de gimnastică, tra
dițională competiție care re
unește sportive și sportivi din 
România, Bulgaria, , Iugoslavia

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
ilfATFișier ÎNOT

CHRISTIANE KNACKE [R. D. Germană]

g

In aceeași zi etnd Rosema
rie Ackerman sărea 2,00 m la 
înălțime, o altă sportivă din 
R.D. Germană, înotătoarea 
Christiane Knacke, reușea de 
asemenea o performanță ieși
tă din comun. Luînd startul 
în cursa de 100 m delfin din 
cadrul meciului dintre selec
ționatele de înot ale R. D. 
Germane și S.U.A., desfășu
rat la Berlin, tînăra perfor
meră (s-a născut la 17 apri
lie 1962, are 1,62 m și 55 kg) 
a parcurs distanța în 59,78 
sec, corectînd vechiul record 
al lumii (60,13) deținut de 
celebra sa compatrioată, Kor- 
nella Ender.

Cu 17 ani în urmă, un îno
tător american (Lance Lar
son) reușea să înoate 100 m 
in stilul delfin în mal puțin 
de un minut. De această da
tă, Christiane Knacke — 
membră a clubului Dynamo 
Berlin șl antrenată de Dieter 
Krause — este prima femeie 
din lume care reușește ace-

eașl performanță, interesant 
este de subliniat că noua re
cordmană mondială nu figura 
anul trecut in lista primelor 
10 performere din lume 
la această probă, iar la re
centele campionate europene 
de la JiinkBplng ea s-a clasat 
pe locul n, după compatri
oata sa Andrea Pollack.

și Grecia. Ediția din acest an 
a debutat cu înțrecerile de gim
nastică ritmică-modernă, joi 
fiind desemnate campioanele 
pe echipe și la individual com
pus. Așa cum era _de așteptat, 
gimnastele 
dominat 
două medalii 
zentativa țării 
din Rodica 
Coca, Mihaela 
Firicel Laszlo, 
ție mulțumitoare.
pe locul secund pe echipe. Iată 
rezultatele tehnice : echipe — 
Bulgaria 115,65, România 111,60, 
Iugoslavia 109,40 ; individual 
compus — Valentina Ganeva 
38,90, Cristina Ghiurova 38,65, 
Ileana Raeva 38,00 (toate din 
Bulgaria). Prima dintre sporti
vele noastre s-a clasat Mihaela 
Tîrnoveanu (locul 5) cu 37,55.

din Bulgaria au 
concursul, cucerind 

de aur. Repre- 
noastre, alcătuită 
Mazilu, Carmen 

Tîrnoveanu și 
a avut o evolu- 

clasîndu-se

PRIVESC CU OPTIMISM PARTICIPAREA
LOR LA C.M.

In vederea ediției inaugurale 
Campionatului mondial de 

rezervat junioarelor, 
de

a 
handbal 
federația de specialitate din 
Polonia a procedat lntîi la o se
lecție riguroasă, cooptind In lo
tul care urma să evolueze In 
România efectiv cele mai bune 
jucătoare din tlnăra generație. 
Avlnd la dispoziție acest lot, 
care cuprinde numeroase jucă
toare prezente de-acum In cam
pionatul primei divizii, antre
norii Mleczysla Klegiel, Jerzy 
Dyrkacz șl Jerzy Noszezak au 
alcătuit un program de pregă
tire deosebit de complex, so- 
licitlnd din partea jucătoarelor 
eforturi deosebite. în mod spe
cial s-a urmărit întărirea rezis
tenței generale și specifice a 
echipei reprezentative, lntrucît 
perioada relativ lungă a Între
cerilor 
primul

Fără 
echipei 
timism 
natul 
uită că 
de vor 
țlonatele României, Franței

mondiale impune In 
rtnd noi șl noi resurse.

■ exagera, antrenorii 
Poloniei privesc cu op- 
participarea la Campio- 
mondiaL Firește, el nu 
In grupa B a C.M., un- 
evolua alături de selec- 

?1

RE JUNIOARE
R.F. Germania, reprezentativa 
țării gazdă pornește cu prima 
șansă. Formația de junioare a 
României, care a vizitat Polo
nia cu cîtva timp în urmă, a 
lăsat o bună impresie, dove- 
dindu-se valoroasă, robustă, 
tehnică.

După părerea specialiștilor 
noștri, echipele României și Po
loniei vor obține calificarea din 
grupa preliminară în cea semi
finală și au, ambele, șanse de 
a lupta pentru un loc pe po
diumul de premiere al acestei 
importante competiții mondiale.

Iată, în încheiere, lotul care 
va fi aliniat de Polonia la Cam
pionatul mondial de junioare : 
Alicja Gorecka, Beata Dobak șt 
Elzbieta Stachacz (portari) — 
Lucyna Gaius, Anna Bodera, 
Barbara Kreft, Jolanta Stanczak, 
Grazyna Matusz, Malgorzata 
Brewiak, Zofia Cieslikowska, 
Elzbieta Kolba, Malgorzata Koz- 
lowska, Maria Ciesla, Jolanta 
Heitman, Halina Zimermann și 
Anna Janecka.

ALEKSANDRA KOROLKIEWîCZ
„Przeglad Sportowy“-Varșovia

BOXERII DE LA OLIMPIA BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTORI în R. D. GERMANĂ

I

Tinerii boxeri de la Olimpia 
București au susținut zilele tre
cute două meciuri, în deplasare, 
cu echipe din orașele Wlsmar șl 
Schwerin, din R. D. Germană. 
Elevii antrenorilor Marin Dlaco- 
nencu șl Mlhal Volnea au termi
nat prima întllnire la egalitate 
(10—10), reușind sft obțină victo
ria (10—6) ta cea de a doua. O 
frumoasă comportare au avut 
sportivii Daniel Radu, Mlhal Nl-

culescu, Titl Cercel, Haralamblo 
Sultan, Vlorcl Vaslle șl Stan Ion 
— Învingători In ambele partide.

CASSIUS CLAY

CUPLUL NASTASE - ȚIRIAC 
ÎN TURNEUL DE LA AIX-EN-PROVENCE

căzut așadar șl ultimul 
record mondial al celebrului 
Mark Spitz (7 medalii de aur 
la J.O. de ta MQnchen). Pre
zent la meciul de Înot dintre 
echipele R.D. Germane șl 
S.u.A. tn calitate de comen
tator de televiziune. Spitz a 
fost printre primii care l-au

JOE BOTTOM

FARIS. 29 (Agerpres). — Re
zultate Înregistrate Ln turneul 
internațional de tenis de la 
Aix-en-Provence : Iile Năstase 
— Soler 6—2, 6—0 ; Antonio Zu- 
garelll (Italia) — Ion Țirlac 
(România) 6—1, 6—2 ; Patrick 
Prolsy (Franța) — Roger Freyes 
(Franța) 6—4, 6—4 : Hans Gilde-

melster (Chile) — Pierre Barthăs 
(Franța) 1—6, 6—3, 6—1.

în primul tur al 
dublu, cuplul român 
tase — Ion Țirlac a 
6—1, 7—6 perechea 
Pierre Barthâs 
Goven.

probei de 
Hie Ne
învins cu 

franceză 
Georges

IȘI AP ARA TITLUL
In cursul nopții de joi spre 

vineri, la Madison Squadre Gar
den din New York, Cassius Clay, 
alias Muhammad All, și-a pus 
din nou ta Joc titlul de campion 
mondial profesionist la categoria 
grea, ta fața challengerulul său 
Eamle Shavers (clasat pe locul 
4 ln Ierarhia mondială). Din pri
cina diferenței de fus orar, re
zultatul meciului nu ne-a parve
nit plnă la închiderea ediției.

Clay a declarat că ln caz de 
victorie va boxa din nou pentru 
titlu. între 20 șl 30 noiembrie, 
cu Larry Holmes, al 6-lea în 
lista mondială.

Alțl posibili challenger! sînt : 
Jimmy Young. Joe Frazier (In
tr-un neașteptat come-back), 
proaspătul campion olimpic al 
semigreilor Leon Spinks, precum 
și Italianul Alflo Righetti.

AZI, TRAGEREA LA SORȚI IN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE

fellcltat pe Joe Bottom, care 
a înotat distanța de 100 m 
delfin în 54,18 sec, cu 9 su
timi de secundă mal repede 
decît a făcut-o în urmă cu 
5 ani eroul Olimpiadei mttn- 
cheneze.

Joe Bottom s-a născut la 18 
aprilie 1955 Ia San Ramon, 
o mică localitate de lîngă San 
Francisco. Are 1.94 m șl 86 kg 
șl este student la University 
of South California, fiind an
trenat de Peter Daland. A 
debutat ln competiții Interna
ționale In urmă cu 5 ani șl 
este un sprinter prin excelen
tă. Clasat pe locul doi ln 
proba de 100 m delfln la J.O. 
de la Montreal, Joe Bottom 

o perfor- 
comun: el 

din
50 

de secunde 
craul, 

ceea ce corespunde unei 
teze de 8,35 km pe oră 
apă 1

mal are la activ 
manță ieșită din 
este primul om 
care a parcurs 
(45,72 m) sub 20 
(19,70) în procedeul

lume 
yarzl

vl- 
tn

i

I
TELEX • TELEX o TELEX

AUTO a ..Cursa de 6 ore* de 
Ia Brands Hatch a revenit echi
pajului Jacky Ickx (Belgia) — 
Jochen Mass (R.F.G.), pe o ma
șină .,Porsche — 935".

BASCHET a Competiția femi
nină de la Budapesta s-a în
cheiat cu victoria formației Slo
van Bratislava — 6 p, urmată 
de Slavia Praga — 5 p. M.T.K. 
Budapesta — 4 p și Mavag Bu
dapesta — 3 p.

GIMNASTICA • Concursul de 
la Banska Bystrica a fost cîș
tigat de cehoslovacul Konecny cu 
108 p (53,90 p la „Impuse* și 
54,10 la „libere").

HOCHEI a In C.C.E., la Olivie: 
Brynaes — Spartak Moscova 1-3 
(0-2, 1-1. 0—0).

SCHI • Competiția de sărituri 
de la Zakopane a fost ciștigată 
de cehoslovacul Josef Tankos, 
care ln două concursuri a to
talizat 452,6 puncte. învingător în 
cel de-âl doilea concurs, ceho
slovacul Josef Rusko â stabilit

un nou record al trambulinei, 
cu o săritură de 80 m.

ȘAH a Turneul de la Vtrșeț 
a continuat cu runda a 12-a, în 
care Smejkal l-a învins pe Ma- 
rovicl. Iar partidele Quinteros — 
Makaricev, Torre — Kurajlța, 
TanosevtcI — Matanovlcl șl Bu- 
klcl — Marianovlcl s-au termi
nat remiză. în clasament con
duce marele maestru cehoslovac 
Jan Smejkal. cu 8*/, p. a După 
6 runde, la Tilbourg, conduc 
Karpov, Hort, Miles, Kavalek șl 
Tlmman, cu cite 3 p. Rezultate 
înregistrate în runda a 5-a : Ml
les — Smîslov 1—8 ; Kavalek — 
Olafsson 1—0, Gllgoricl — Kar
pov */,—v„ Balașov — Hort 
i/,—</i, Sosonko — Tlmman 
1Ă~Vf

TENIS 
Francisco '
5— 7, 7—6,
6— 3, 6—2, 
6—7, 6—2, 
s bender 6—2. 6=H, Smith — Man- 
son 7-6, 6—3.

• In turul 1 la San 
Ramirez — Austin 

8—S ; Rlessen — Dent 
Stockton — Wlnltskl 

8—1. Solomon — Fas-

Deși s-a încheiat în general 
cu rezultate „cuminți", primul 
tur al competițiilor europene 
inter-cluburi a produs, totuși, 
unele surprize, cum ar fi e- 
liminarea unor, formații repu
tate : cele două echipe mila
neze Internazionale și A.C. Mi
lan, apoi Ț.S.K.A. Sofia, Du- 
kla Praga, Sporting Lisabona, 
F. C. Koln, Dinamo Kiev, Tor
pedo Moscova, Glasgow Ran
gers, Florentina, Vasas și Fe- 
rencvăros Budapesta. Dar ma
rea surpriză poate fi conside
rată scoaterea din competiție 
a binecunoscutei Manchester 
City de mai puțin cunoscuta 
Widzew Lodz. Reamintim că 
la Manchester polonezii au re
ușit 2—2, pentru ca pe tere
nul lor să termine întîlnirea 
cu un scor alb. Sîntem datori 
cu unele amănunte privind ca
lificarea formațiilor F. C. Zu
rich și Benfica Lisabona, me
ciurile lor cu Ț.S.K.A. Sofia și 
Torpedo Moscova fiind singu
rele care au necesitat prelun
giri. Astfel, Ț.S.K.A. nu șl-a 
putut valorifica avantajul te
renului propriu și la sfîrșitul 
celor 90 de minute scorul era 
1—0 ln favoarea formației din 
Sofia, adică egal cu cel la 
care pierduse la Ztlrîch. Au 
urmat prelungirile și elvețienii 
au egalat în min. 104. La Mos
cova, cele 90 și apoi 120 de mi
nute ale partidei Torpedo — 
Benfica Lisabona s-au încheiat 
cu același scor ca și în partida 
tur: 0—0. A urmat executa
rea loviturilor din punctul de 
Ia 11 m. Portughezii au trans
format 4 penalty-url, iar gaz
dele unul singur.

Teiefoto : M.T.I.-AGERPRES
Fază din meciul Ujpesti Dozsa Budapesta — A.S.K. Linz (7—0). 
disputat in cadrul Cupei U.E.F.A. : un nou atac la poarta echipei 
austriece. Telefoto : M.T.I.-AGERPRES

Acum, la încheierea jocurilor 
primului tur, putem face un 
mic bilanț al calificărilor. Un 
succes deosebit l-a Înregistrat 
fotbalul spaniol care a trecut 
In turul următor cu toate cele 
cinci echipe prezente la start, 
în proporție de sută la sută 
s-au calificat, de asemenea, 
cele din Belgia (4), R. D. Ger
mană (4), Olanda (4). Franța 
are de asemenea o situație 
bună (3 echipe calificate), ră- 
mtntnd ln suspensie partida lui 
St. Etienne cu Manchester U- 
nited (programată la 5 octom
brie, cu avizul U.E.F.A., Ia Ply
mouth. oraș aflat In sud-vestul 
Angliei). Șase echipe din cele 
șapte ale fotbalului vest-ger- 
man vor fi și ele prezente în

următoarea fază a competiți
ilor. în același timp, nu putem 
trece cu vederea rezultatele 
slabe ale reprezentanților fot
balului din Suedia și Turcia, 

încăcare au căzut cu toate 
de Ia primul examen.

Amintim că tragerea la 
pentru turul următor are 
azi la Ziirich. Pînă atunci 
rezultate întîrziate: F.C, 
— F.C. KBln 1—0 (in tur: 2—2; 
calificată F. C. Porto) și Dina
mo Moscova — 
5—0 (in tur 2—0 
Dinamo Moscova) 
cupelor; Sporting 
Bastia 1—2 (în tur: 3—2 pen
tru formația franceză care s-a 
calificat In Cupa U.E.F.A.).

sorti 
loc 

trei 
Porto

La Valletta 
calificată — 

în Cupa 
Lisabona —
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