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Si permanent cu făuritorii bu
nurilor materiale si spirituale 
ai patriei noastre 
tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, miercuri, 13 septem
brie, o vizită de lucru in jude
țul Caras-Severin.

Secretarul general al parti
dului este insolit de tovarășii 
Iosif Banc, Virgil Cazaen. 
Gheorghe Râdulescu. Ilie Verdet.

Vizita a început in orașul 
Caransebeș.

Este ora 13,00. Avionul cu 
care a călătorit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui aterizează pe pista aeropor
tului. La coborirea din avion, 
din mii de piepturi izbucnesc 
urale si ovații. Se scandează 
„Ceau.șescu-P.C.R.”. „Ceaușescu 
și poporul”, cei prezenti dind 
glas unității de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in jurul 
partidului și al secretarului său 
general, hotăririi nestrămutate 
de a-și aduce întreaga contri
buție la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

De la aeroport, spre primul 
obiectiv înscris in programul vizi
tei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
străbate, într-o mașină deschisă, 
principalele artere ale Caran
sebeșului. Atmosfera sărbăto
rească, entuziasmul puternic cu 
care conducătorul partidului și 
statului nostru a fost înconjurat 
din prima clină a sosirii ne 
meleagurile Caraș-Severinului 
se amplifică Ia trecerea sa prin 
această străveche localitate ur
bană a tării. Populația ei, par
că toată ieșită să-l întîmpine, 
scandează cu putere „Ceaușescu 
—P.C.R.”, „Ceaușescu și popo
rul”, „Stima noastră si mîn- 
dria — Ceaușescu, România”, 
lozinci care preamăresc partidul 
comunist și patria 
cialistă. Se aclamă, 
gulețe.

După ce străbate 
zonă cu drumuri 
livezi, coloana oficială ajunge 
la sediul Stațiunii de cercetări 
și producție pomicolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului care-1 în
soțesc în această vizită se în
dreaptă apoi spre una dintre 
cele mai mari unităti industria
le înscrise pe harta economică 
a județului — întreprinderea de 
construcții de mașini Caran
sebeș.

socialiste. 
Ceausescu,

noastră so- 
se agită ste-

o pitorească 
străjuite de

Platforma nouă a întreprin
derii siderurgice „Oțelul Roșu” 
reprezintă obiectivul următor al 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Caraș-Severin._

La sosire, 
otelării 
continuă 
exprimă 
bucuria 
încearcă 
mijlocul 
chipează 
aspirațiile și idealurile ponoru
lui nostru. După ce asistă la 
turnarea unei șarje de oțel, to
varășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează laminorul de profile 
speciale, examinind folosirea 
spațiilor și desfășurarea proce
sului tehnologic.

In această ambianță de lu
cru, secretarul general al par
tidului își ia rămas bun de la 
sutele de oțelari și laminoriști.

...Decolind de la Oțelul Roșu, 
elicopterul prezidențial aterizea
ză, după puține minute de zbor, 
pe stadionul din Reșița.

După ceremonia primirii, 
uralele și ovațiile celor 
zenți, coloana de mașini pără
sește stadionul, indreptindu-se 
sore centrul orașului, astăzi in 
sărbătoare. Pe frontispiciul clă
dirilor flutură drapele roșii și 
tricolore. în intîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu au 
venit mii și mii de reșițeni care 
ii aclamă cu însuflețire.

Din mașina deschisă, secreta
rul general al partidului răs
punde cu prietenie manifestări
lor entuziaste ale populației.

Vizita în municipiul Reșița 
începe la una din cele mai noi 
și mai moderne capacități in
dustriale ce se construiește in 
cadrul combinatului siderurgic 
— laminorul degrosisor și se
mifabricate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, apoi, oaspetele puterni
cului detașament muncitoresc 
al întreprinderii de construcții 
de mașini Reșița, una dintre 
cele mai vechi și, în același 
timp, dintre marile unităti de 
profil din tara noastră, care a 
cunoscut in ultimul deceniu o 
puternică dezvoltare si moder
nizare.

După încheierea vizitei, în 
uralele celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndrep
tat spre reședința ce i-a 
fost rezervată în municipiul 
Reșița. Pe întregul traseu stră
bătut a domnit aceeași caldă si 
entuziastă atmosferă care a ca
racterizat prima zi a vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului in județul Caraț-Sa- 
verin.

în fața balei noii 
electrice cu turnare 
sute de siderurgisti 

prin aclamații si urale 
nemărginită pe care o 
avindu-1 din nou in 
lor pe cel ce intru- 
in modul cel mai fidel

in Cupele europene Ia fotbal

DOUA VICTORII CU SPERANȚE DE CALIFICARE 
NESCONTATSI UN EȘEC

reprezen- 
fotbal au

Ieri, la Craiova, Pitești și Timișoara, 
tantele noastre în cupele europene de 
susținut jocurile tur în cadrul acestor importante 
competiții (returul este programat la 27 septem
brie). F.C. Argeș și Politehnica Timișoara, învin
gătoare cu 3—0 (Panathinaikos Atena) și. res
pectiv, 2—0 (M.T.K. Budapesta) au luat bune 
opțiuni pentru calificarea în turul II al Cupei

U.E.F.A., Din păcate, însă. Universitatea Craiova, 
participantă în Cupa cupelor, jucind slab, în
deosebi in apărare și la mijlocul terenului, a 
pierdut în fața echipei Fortuna Dusseldorf cu 
3—4, un rezultat care îi lasă extrem de puține 
șanse pentru obținerea calificării.

Iată acum comentariile la aceste partide

F. C. Argeș Panathi naikos Atena 3-0 (1-0)

0 SCHIMBARE INSPIRATA SI UN AVANS DE 3 GOLURI

Al doilea gol piteștean înscris de debutantul Moiceanu care n-a 
avut și șansa să fie prins de obiectivul fotografic Foto : V. BAGEAC

Un stadion . arhiplin (peste 
20 000 de spectațori) a găzduit o 
partidă antrenantă, deosebit dc 
disputată, dîrză, chiar peste 
măsură, în final, mai ales, cînd 
jucătorii greci simțeau pericolul 
că vor putea pierde la o di
ferență de 2—3 goluri. Fără să 
se afle într-o formă maximă 
în toate compartimentele (cu un 
Dobrin, sub valoarea lui, in
comodat fiind și de starea te
renului, pe alocuri cu băltoace, 
și cu Radu II șters) F.C. Ar
geș a cîștigat cu 3—0 ! Fără 
îndoială, pe deplin meritat, 
pentru că s-a aflat mai bine 

70 de minute la cîrma jo- 
edificatoare fiind cîteva 
15—2 raportul suturilor

ta poartă și 14—2 al cornerelor.
Pentru F.C.
ziilor a
2, ci nd 
a trimis 
pediat.

Argeș seria oca- 
început chiar în min. 
portarul Constantinou 
în corner balonul ex- 

capul, de către

Toma. 
culos 
semnat in min. 10, cînd Wagner 
a șutat peste poartă, pen
tru ca in același minut. Radu 
II, singur cu portarul, care că
zuse la pămînt, a ezitat o cli
pă și a trimis slab in acesta. 
Zamfir a șutat peste bară (min. 
15), pentru ca in min. 19, in 
sfirșit. să se desebidă scorul 5 
Iovănescu l-a lansat pe D. Ni- 
colae, acesta a centrat impeca
bil, pe jos. și tinărul TOMA, 
de la 6—7 m, a reluat paterni» 
in gol. Se concretiza o domi
nare categorică, se răzbunau 
ocaziile ratate pînă atunci. Min. 
26 : pasă în adincime, Radu II 
ii vede bine pe D. Nicolae, a- 
cesta sprintează, reia pe lingă 
portar, înscrie, dar golul este 
anulat pe motiv de ofsaid (un 
ofsaid greu sesizabil, daj așa 
a decis tușierul Greimel). După 
o jumătate de oră, poate și din 
cauza terenului greu, jocul sca
de în intensitate.

Primul atac mai peri- 
al oaspeților l-am con-

Constantin ALEXE

de 7 
cui ui, 
date :

Din pregătirile spectacolului sportiv al „Daciadei

O REPRIZA A BĂRBĂȚIEI

(Continuare în pag. 2—3)

OSTASESTI» 9
în cadrul pregătirilor ce se 

fac. din ce in ce mai intens, 
pentru ..sudarea” spectacolu
lui omagial al „Daciadei”. de 
la 23 septembrie, am urmărit 
pe stadionul „23 August” evo
luția tinerilor sportivi militari. 
Se executa primul „șnur”, 
adică prima repetiție cu în
treg spectacolul, la microfonul 
regiei aflîndu-se regizorul prin
cipal Hero Lupescu. Așadar, 
ne interesa evoluția tinerilor 
sportivi din Ministerul Apără
rii Naționale. Fiind vorba de 
prima repetiție fără oprire în
tre reprize, nu toți executantii 
au îmbrăcat costumele pe care 
le vor purta in scara marelui

spectacol. Dar chiar dacă nu 
i-am fi văzut pe unii dintre 
militari în tinută ostășească 
t<5t le-am fi ghicit prezenta, 
prin precizia și energia miș
cărilor. prin vioiciune.

Ostașii, fruntași în pregăti
rea de luptă si politică, tineri 
căliți, veritabili 
prezenti, alături de șoimii pa
triei. de pionieri si tineri ute- 
ciști. de student!, in tabloul 
fhaugural al 
dad și romani 
scuturi sugerează geneza glo
riosului popor român. Sînt re
date. de asemenea, continuita
tea existentei noastre pe stră
buna glie a patriei, ca si lupta

sportivi, sînt

spectacolului : 
cu sulițe și

eroică a poporului pentru li
bertate. independentă și pro
gres social. Circa 1 000 de ti
neri ostași (daci, romani, făcli
eri) execută ca un mecanism 
perfect reglat programul. îi 
vom întîlni 
cu trupurile 
tricolor și 
în repriza 
imagini din
tei noastre, crescută si educată 
de partid : instruirea militară 
si educația patriotică, pentru a 
fi gata oricind să apere patria

reglat
mai apoi desenînd 
lor tinere drapelul 
steagul partidului, 
lor, ostașii redau 
activitatea arma

Mircea COSÎEA

(Continuare in pag 2—3)
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Tinerii ostași redau aspect Futo : Dragos NEAGU *

Echipa oiniștilor din comuna Olteni, județul Teleorman, cam
pioană națională sătească pe anul 1978

Foto : Nicolae BUICA

OINĂ ÎNTORS IN SAT
Șl MAI FRUMOASA!

însemnări de la finala „Cupei UNCAP“
Acolo unde ea s-a născut — 

adică printre locuitorii satelor 
— oină isi găsește, sau își re
găsește. cu fiecare nou prilej, 
pe iubitorii ei cei mai info- 
cați. pe practicanta virtuozi. 
La Drăgănești-Vlașca (județul 
Teleorman) — unde s-a desfă
șurat ediția a V-a a. finalei 
„Cupei Uniunii Naționale a 
Coonerativelor Agricole de Pro
ducție” — sportul national ro
mânesc s-a aflat, timp de trei 
zile, la ioc de cinste. Local
nicii. buni cunoscători ai jocu
lui cu mingea si bastonul, au 
umplut tribunele, încurajind, 
cum numai la marile derby-uri 
fotbalistice am mai văzut, 
echipa județului lor. Cu de
centă. dar cu mult entuziasm, 
ei improvizau mereu și mereu: 
„Cit este tara de mare / Oi- 
niști ca-n Olteni nu are", sau: 
„Faceți loc, faceți loc / Olteni 
pe primul loc“ 1 Ei au văzut,

chiar după primele meciuri, că 
echipa. binecunoscuta echipă 
„Viată Nouă“ din comuna Ol
teni, poate să-și adauge impre
sionantului ei palmares și pe 
acela de campioană națională 
sătească pe acest an. în cele 
din urmă chiar așa a și fost: 
echipa comunei Olteni s-a si
tuat pe primul loc în clasamen
tul final, pierzind un singur 
meci (în turneul final) si cîsti- 
gind 4 : cu Dolj 22—5. cu Si
biu 18—4, cu Ilfov 12—4, cu 
Sălaj 21—2 și cu Dîmbovița 
8—9. Iată și numele oiniștilor 
(toți membri ai C.Â.P. din 
comună) care au jucat de-a 
lungul celor trei zile : G. Vai
eți, E. Marin, S. Burcete, M. 
Sandache, Gh. Stanciu (căpita
nul echipei), D. Gheorghe, M.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)



Duminică, start in eșalonul se

TINEREȚEA DIVIZIEI B ȘI PERSPECTIVELE RUG
Practicanții sportului de performanță continuă să își dispute întîietatea în cadrul competiției na

ționale „Daciada“.

rfSPERANȚELEiJ BASCHETULUI DOMINĂ COMPETIȚIA
16 echipe de baschet, selecțio

nate ale județelor reprezentative 
pentru acest joc sportiv, și-au 
început ieri, în sala Floreasca din 
Capitală, întrecerea pentru cu
cerirea titlurilor de campioane 
ale „Daciadei* la seniori și la 
senioare.

In partida inaugurală, am asis
tat la un adevărat „marș trium
fal" al formației județului Ti
miș, alcătuită în exclusivitate 
din baschetbaliste care, de săp- 
tămîna viitoare, vor participa la 
disputele Diviziei A. Antrenorul 
L. Bachner a prezentat un lot 
întinerit cu elemente de perspec
tivă, dintre care amintm pe Li
liana Simon (provine de la 
C.S.Ș. — Universitatea Timișoara, 
antrenoare Lia Șora-Grozescu), 
Angela Silin (Lie. 1 Timișoara, 
Gh. Murgu), Valeria Chepețean 
(Lie. Pecica, I. Wiinsch), Marce
la Bodea (C.S.Ș. — Universita
tea Timișoara, S. Borza) și Ju
dith Gross (C.S.Ș. Satu Mare, 
Gabriela Both). Evident mai omo
genă, formația timișoreană a 
întrecut selecționata județului 
Arad cu 80—59 (40—27), învinsa 
avînd meritul de a prezenta o 
jucătoare de mare talent, Lavi- 
nia Blîndu. Au înscris : Czmor 
25, Casetti 18, Silin 9, Aștelean 
8, Gross 6, Simon 4, Bodea 4, 
Szigeti, Rus și Chepețean cîte 2, 
respectiv Simăndean 19, Blîndu 
18, Ec. Pajtek 12, El. Pajtek 4, 
Czegledi 6. Au arbitrat foarte 
bine A. Călin și N. Ionescu.

în meciul dintre selecționatele 
feminine ale județelor Cluj și 
Prahova, prima formație a în
vins cu 92—67 (47—35), deoarece
a dominat net lupta sub panouri 
șî, în plus, a beneficiat de un 
lot evident mai valoros, cel al 
echipei divizionare A Universi-

tatea, de regulă clasată printre 
fruntașe în campionatul țării. In 
afara consacratelor, am remar
cat-o pe Annemarie Schuster 
(provine de la C.S.Ș. Mediaș, an
trenor Gh. Tătaru), o bună con
ducătoare de joc și realizatoare. 
Reprezentativa județului Prahova 
a venit cu o formație din care 
3 baschetbaliste sînt senioare, 
una este junioară I și celelalte 
6... junioare II (Annamarie Moi
se are doar 15 ani), toate eleve 
(în baschet), ale profesorului Ga
briel Năstase. Au înscris : Mate 
16, Schuster 14, Aszaîos 13, Mer- 
ca 12, Ciubăncan 10, Mangu 9, 
Anca 8, Costinescu 6, Bolovan 
și Vlad cîte 2, respectiv Cuțov 
37, Ciobotaru 14, Canja 4, Neagoe 
4, Vintilă, Neagu, Ivan și Moise 
cîte 2. Au arbitrat excelent P. 
Pasere și V. Pruncu.

La băieți, Clujul a produs sur
priza puțin plăcută de a prezenta 

• echipa Universitatea n din Di
vizia B, deoarece prima echipă 
efectuează, în aceste zile, un

turneu în polonia. In aceste con
diții, selecționata județului Iași a 
dominat și a învins cu 78—64 
(46—24), deși clujenii au făcut 
eforturi vădite pentru un rezultat 
cît mai onorabil. Au înscris : 
Moisescu 15, Boișteanu 14, Mi- 
hăilescu 11, Măgurean 10, Anton 
8, Troacă 6, Luchian 4, Pomii % 
4. Cilibiu 6. respectiv Lucaciu 15, 
Trif 15, Vidican 12, Mihalache 14, 
Marcu 4, Bărbos și Columban 
cîte 2. Exemplar arbitrajul pres
tat de A. Atanasescu și Em. Ni- 
colescu.

Alte rezultate : Galați — Bu
curești (m) 74—1^4 (36—53), Bra
șov — București (f) 67—86 
(33—39), Timiș — Brașov (m) 
75—94 (34—47).

Programul de azi. De la ora 
11 : Prahova — Brașov (f), Arad 
— Cluj (f), Cluj — Brașov (m), 
Galați — Timiș (m), Timiș — 
București (f)» Iași — București 
(m).

Duminică, prima etapă într-o 
nouă ediție a campionatului 
Diviziei B la rugby. Aparent, 
o obișnuită etapă inaugurală 
a unui ciclu competițional. 
Și, totuși, această toamnă 1978 
înseamnă mult pentru eșalonul 
secund al rugbyului românesc, 
fiind vorba de o întrecere cu 
totul inedită : pentru prima
dată o divizie națională de se
niori va avea o severă limitare 
a vîrstei participanților — 26 de 
ani! Măsura aceasta radicală 
— precedată, cu 3—4 ani în 
urmă, de o reducere treptată

mp PIERDUT,

Dumitru STANCULESCU

POLOISTII JUNIORI ORĂDENI NEÎNVINȘI DUPĂ 4 RUNDE

La Brăila trebuia să se des
fășoare un concurs motoci- 
clist de dirt-track, de fapt cea 
de a treia etapă a campio
natului republican. Numai că 
în acea zi a plouat și pista 
de zgură a stadionului muni
cipal n-a mai putut fi utili
zată întrucît risca să se de
terioreze. Deși conform regu
lamentului federației de spe
cialitate, con
cursul putea fi 
amînat cu 24 de 
ore, el n-a mai 
avut loc in di
mineața zilei de duminică, așa 
Incit sportivii de la Voința și 
I.P.A. Sibiu, Metalul București 
și Rapid Arad au plecat acasă 
cu motocicletele 
(transportate pe 
fără să se mai întreacă.

De ce n-a avut loc, totuși, 
întrecerea motocicliștilor ?
Simplu : fiindcă în dimineața 
zilei de duminică pe stadion 
avea loc întîlnirea de fotbal

substanțială a numărului 
de 
un 

ge- 
pe

dar 
jucătorilor trecuți de 25 
ani — are, desigur, 
profund temei. Ea a fost 
nerată de nivelul scăzut, 
alocuri foarte scăzut, al Divi
ziei B de rugby, care a fost 
departe de a putea fi conside
rată acel atît de necesar și 
bogat rezervor al primului e- 
șalon. Or, una dintre cauzele 
mediocrității întrecerii o repre
zenta tocmai prezența, în dife
ritele echipe, a multor, foarte 
multor jucători la apusul ca
rierei sau chiar dincolo de a-

BANI RISIPIȚI.
din cadrul diviziei B dintre 
F.C. Brăila și Nitramonia Fă
găraș. se poate spune : ce 
legătură are una cu alta ? In 
deschiderea meciului de fot
bal, pe pista de zgură 
jurul terenului de joc pu
teau să se desfășoare, foarte 
bine, spectaculoasele curse de 
dirt-track, bun prilej de popu
larizare a

din

Rundele 3 și 4 ale turneului fi
nal din campionatul de polo al 
juniorilor mari 
ieri pe o vreme tomnatecă, 
ploaie * * ’
Crmat 
dintre 
jocuri 
foarte ______

In fruntea clasamentului s-a 
instalat formația Crișul Oradea, 
singura care nu a cunoscut Încă 
înfrîngerea. Dimineața, orădenil 
au trecut relativ ușor de Rapid 
Arad, fosta campioană, cu 7—3 
(1—«, 0—1, 4—2, 2—0), iar după-

s-au desfășurat 
___ cu 

și frig. întrecerile au con- 
din nou echilibrul evident 
participante, mai multe 
incheindu-se cu rezultate 
strinse.

CONSTANJENII AU DOMINAT ÎNTRECERILE
CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR ȘCOLARI

Marți și miercuri s-a desfășu
rat la Snagov concursul republi
can de caiac-canoe al unităților 
sportive școlare, competiție în
scrisă în cadrul „Daciadci*, la 
care au participat cei mai buni 
eaiacjști și can oiști elevi legiti
mați la cluburile sportive școlare, 
în programul concursului au fi
gurat 13 probe, 8 pe distanța de 
500 m, 5 pe 1 000 m. Întrecerile 
au relevat buna pregătire a tine
rilor sportivi de la Clubul spor
tiv școlar Constanța (antrenori 
Ștefan Aftene și Mihai Cojocaru), 
care • au reușit să termine învin
gători în- 9 curse și să ocupe, 
detașat, primul loc în clasamen
tul general al competiției : 1. 
C.S.Ș. Constanța 78 p, 2. C.S.Ș. 
Tulcea 55 p, 3. C.N.S.U. Timișoa
ra 38 p, 4. C.S.Ș. Galați 36 p, 
5. C.S.Ș. 2 București 33 p. 
C^S.Ș. Orșova 23 p.

Iată cîștigătorii probelor : probe 
fle 500 m : K 1 : N. Nițu (C.S.S,

6.

Tulcea) 2:06,5 ; C 1 : S. Cîșlăg-amu 
(C.S.S. Constanța) 2:33,5 ; K 1 F : 
Elisabeta Băbeanu (C.S.S. 2
București) 2:21,0 ; K 2 : C.S.S. 
Tulcea iGh. Nițu — A. Nichifo- 
rov) 1:52,5 ; C 2 : C.S.S. Tulcea 
(C. Ola.ru — T. Scurtu) 2:08.2 ; 
K 2 F : C.S.S. Constanța (Anica 
Pascale - ‘ ' — - - .
2:10,9 ; K 
(M. Dineu 
stantin —

F : ... ________
Onișcu — Anica Pascale — 
DorcAnea — Anișoara Za- 
1:50,0 ; probe de 1 000 m î 
T Danielov (C.S.S. Con

stanța) 4:14,5 ; C 1 : S. Cîșlăganu 
(C.S.S Constanța) 4:35,4 ; K 2 : 
C.S.S. Constanța (Gh. Burlacu — 
M. Dineu) 3:37,5; C 2: C.S.S. 
Constanța (M. Pocora -r P. Po- 
cora) 4:01,5 ; K 4 : C.S.S. Galați 
(N. Ilie — I. Olaru — I. Răzme
riță — V. Cazacu) 3:29,2.

K 4 
briela 
Tecla 
velca)
K 1 :

Anișoara Zavelca) 
4 : C.S.S. Constanța 
— C. Alexe — A. Con- 
V. Văzuceanu) 1:39.0 ; 
C.S.S. Constanța (Ga-

amiază au dispus ja mare luptă 
de Rapid București cu 4—3 (2—2,
1— 0, 0—0, 1—1), după ce ferovia
rii rataseră o Lovitură de la 4 
metri ! Două victorii au realizat 
și juniorii de la C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca ; mai greu In jocul 
de dimineața, cind au fost con
duși de C.S. Școlarul București 
eu 2—1, 4—2 și 5—4. De la acest 
scor. Dezmirean a rcaiiraț o sui
tă de 3 goluri, aducînd echipei 
clujene o victorie la limită eu 
7—6 (2—3, 2— ls 1—1, 2—1). Apoi, 
poloiștii de la Viitorul au reali
zat scorul etapei : 10—1 (3—1,
2— 0, 1—0, 4—0) in fața Politehni
cii Cluj-Napoca.

Alte două partide echilibrate : 
C. S. Școlarul — C.S.Ș. 1 Buc. 
5—4 (2—0, 1—0, 1—3, 1—1). învin
gătorii au luat un start foarte 
bun șl au rezistat cu mult calm 
In final unei echipe aflată la 
prima Infrîngere. Dinamo Bucu
rești și Voința Cluj-Napoca nu 
s-au putut departaja, tabela ară- 
tind în final scorul de 4—4 (2—1,
1— 2, o—1, 1—0). Alte rezultate : 
Dinamo — Rapid Arad 8—3 (1—2,
2— 0. 2—0. 3—1.) și Rapid Buc. —
Politehnica 4—1 (3—0, 0—0, 0—1,
1-0)

De semnalat, din nou, proteste 
la adresa arbitrilor și atitudini 
nesportive sancționate cu elimi
narea din joc a sportivilor Cio- 
bănluc (Dinamo), Borza (Rapid 
Arad), Tufan (Rapid Buc.) și 
Ciomirtan (C.S.Ș. 1) și un aver
tisment adresat antrenorului C. 
Rusu (Rapid Buc.). întrecerile 
continuă la Ștrandul tineretului, 
azi de La ora 8 șl ora 14.

respective 
platforme)

acestei frumoase 
discipline și, fă
ră Îndoială, o 
surpriză plăcută 
pentru amatorii 
de fotbal brăileni. 

Numai că ceea ce se întîm- 
plă deseori pe stadionul Me
talul din Capitală (unde se._
organizează cuplaje de dirt- 
track și fotbal, divizia B) nu 
s-a întîmplat la Brăila. „Pro
blema complicată* a cuplaju- 
lu in-a putut fi rezolvată de 
către F.C. Brăila și C.S.M. 
Brăila și astfel, în locul unui 
atractiv spectacol sportiv : 
timp pierdut și bani risipiți...

Modesto FERRARI NI

ll REPRIZA A BĂRBĂȚIEI OSTASESTI> j »
ocupă competent si 
detașamentul de 
M.A.N din cadrul 
lui omagial, intrat 
nală a pregătirilor.

(Urmare din pag. 1)

A. VASILIU

scumpă, cuceririle revoluțio
nare ale poporului ; munca sus
ținută pe șantierele construc
ției societății socialiste multi
lateral dezvoltate în tara noas
tră. Sînt executate, de ase
menea, exerciții sugerînd bo
gata activitate de educație fi
zică și sport din armată, parte 
componentă a pregătirii ostă
șești. contribuție la creșterea 
unor generații sănătoase, vi
guroase. Ofițeri de specialitate, 
între care Ion Fătu, Stelian 
Frățilă. Dumitru Ghiță, Fran- 
cisc Boroș. Corneliu Neagu, 
Neagu Mazilu. Iuliu Vig, Con
stantin Asităriței si Ștefan 
Cosma. avînd coordonator pe 
col. Alexandru Crăciunescu, se

NAVOMODELIȘTII

ȘI-AU. DESEMNAT
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• ORAȘULUI MACIN 1 g-a 
atribuit ......................
țară și 
a n-a 
planului 
tare, înfrumusețare și gospo
dărire pe anul 1977. La obți
nerea acestui frumos succes 
o modestă contribuție au 
adus-o și sportivii urbei do
brogene, membri ai asociați
ilor Voința, Arrubium, Mi
nerul și Știința. Prin muncă 
patriotică, ei au întreținut ba
zele sportive din oraș, au 
amenajat altele noi, ca, de 
pildă, un bazin de înot pen
tru copii, terenuri de tenis, 
volei și baschet. • SUB 
EGIDA „DACIADEI*, la în
treprinderea brașoveană de 
autocamioane se desfășoară 
în ultimul timp o intensă 
activitate sportivă de masă. 
Astfel, 28 de echipe de fot
bal. 22 de handbal băieți și 
fete, precum șl peste 200 de 
popicari participă la compe
tițiile organizate. La „Crosul 
tînărului muncitor*1 au fost 
prezenți aproape 3000 de iu
bitori ai atletismului, iar 2600 
de tineri au îndeplinit nor
mele „Complexului sport și 
sănătate*. • LA ÎNTRECE
RILE DE TRINTA de la 
Arad —o semifinală a fazei 
de zonă din cadrul „Dacia- 
dei“ — flăcăii din orașul de 
pe Mureș au obtinut întîie- 
tatea la toate categoriile de 
greutate prin M. Verșan (cat. 
56 kg). M. Anghel (62 kg), 
Șt. Păcură (68 kg), M. Szo- 
losi (76 kg) și A. Felner 
(4-87 kg). • IN JUDEȚUL 
GALATI, campionatul de fot
bal se desfășoară în noul se- 

o
.O- 

— cu 14 echipe, cate- 
.Promoție" — în două

recent locul doi pe 
Ordinul Muncii clasa 

pentru îndeplinirea 
economic de dezvol-

zon competițional după 
nouă formulă. Categoria 
noare“ • 
goria 
serii a cîte 12 formații. In 
această din urmă grupă acti
vează majoritatea echipelor 
sătești. O ȘCOALA GENERA-

LA nr. 4 din Oltenița va dis
pune în noul an de învăță- 
mînt de 
sportivă, compusă din tere
nuri pentru jocuri, pistă apli
cativă, iar recent s-au ame
najat — prin contribuția pă
rinților și munca prestată de 
elevi — vestiare și fun sector 
de atletism. Un merit deose
bit în realizarea acestor do
tări revine prof. Paraschiv 
Cucu, un adevărat animator 
al sportului școlar din oraș. 
• SPORTUL în „kimono* are 
o frumoasă dezvoltare la cu
noscuta asociație sportivă Me
talul Plopeni. Sub îndruma
rea antrenorului Ion Rusea, 
tinerii judoka din Plopeni au 
obținut nu de mult frumoase 
succese : E. Meșter a ocupat 
locul doi la campionatele na
ționale (cat. 95 kg) și a 
fost selecționat în lotul de 
tineret, iar Ion Ștefan (cat. 
60 kg) și M. Andrei (cat. 63 
kg) au cîștigat primele locuri 
la etapa de zonă a compe
tiției republicane. • LA A.S. 
CERAMICA URZICENI, care 
înglobează pe amatorii de 
sport de la Fabrica de cără
mizi din localitate, s-a dat în 

__folosință o bază sportivă 
simplă (teren cu bitum pen
tru tenis și volei) și o pistă 
de popice, amenajări sportive 
intens solicitate după orele 
de lucru de către personalul 
muncitor al fabricii. • „CU
PA ORAȘULUI GAEȘTI* la 
fotbal juniori, aflată la a 
doua ediție, a fost cîștigată 
de Metalul București, care a 
dispus în finală cu 2—1 de 
C.S. Tîrgoviște. Locul 3 a re
venit echipei Chimia Găești, 
învingătoare cu 4—3 în parti
da cu Petrolul Ploiești.

o frumoasă bază

relatAri de la : l Ji- 
pa, C. Gruia, N. Străjan, T. 
Siriopol, D. Moraru-Slivna, 
M. Boghlci, T. Mircea șl M. 
Avanu.

Sub genericul marii noastre 
competiții naționale „Daciada", 
între 6 șl 10 septembrie au avut 
loc pe lacul Neptun — Mangalia 
finalele Campionatului republican 
de navomodele, veliere libere și 
teleghidate pentru seniori șl ju
niori. Deși In perioada desfășu
rării competiției a fost o vreme 
capricioasă, cu zile ploioase și 
vînt. întrecerile celor peste 200 
de participanți — constructori pa
sionați de minivelaere de toate 
tipurile — au fost viu disputate. 
Față de anii trecuți, la această 
ediție s-a remarcai prezența unui 
număr dublu de juniori, mulți 
dintre ei bine pregătiți, cu mo
dele excelent construite, adevă
rate bijuterii. în general, navo- 
modeiiștil seniori și juniori au 
prezentat modele corect construi
te, folosind pentru aceasta și 
alte materiale decit cele tradițio
nale (catarge din duraluminiu, 
vele din dracon și folie etc.). Da
torită calităților deosebite a ml- 
nivelierelor, concursul s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, eu rezul
tate bune și foarte bune cum a 
fost, de exemplu, punctajul ma
xim (100 de puncte din 100 posi
bile) acordat sportivului Marton 
Endre La clasa D—M seniori.

niori : 
novici
F5M — Leontin Ciortan (Jiul Pe
troșani), clasa F5—10 — Nkolae 
Mitu (C.S.U. Galați). Proba de 
teleghidate FSR—15 a fost ciștj- 
gată de echipa formată din Leon
tin Ciortan șl Ernst Roman ci uc 
(Jiul Petroșani). Pe echipe, pe 
primul loc s-a clasai, atît la ju
niori cît și la seniori, Voința Re
ghin, iar pe județe primul loc a 
fost ocupat de Mureș. (I. H>

clasa F5X — ștefan Coml- 
(Portul Constanta), clasa

Bădescu, I. Burcete, C. Basa
mac, M. Georgescu. F. Teodo- 
rescu M. Votculescu, F. Ghiuș, 
O. Robescu — antrenor 
Dincă.

Dar 
tional 
dat si 
egida a peste 200 de coopera
tive agricole de producție, au 
luat ființă echipe noi de oină. 
Cîteva dintre acestea : Frăsi- 
net (Teleorman), Copăceni (Vîl- 
cea), Tufenl (Olt), Simbăta (Bi
hor) și multe altele. Un amplu 
plan, pe care ni l-a expus 
varăsul Dumitru Mateescu, 
tivist la UNCAP, denotă 
acțiunea va continua.

Să nu încheiem scurtele noas
tre însemnări fără a releva me
ritul organelor locale de partid 
Si de stat din Drăgănesti. care 
au creat celor 12 finaliste con
dițiile cele mai bune pentru 
desfășurarea întrecerilor. Este 
grăitor, printre alteile doar 
simplul fapt că a fost ame
najat un teren de joc nou, cu 
toate cele de trebuință. O fru
moasă festivitate a marcat îm
plinirea a 100 de ani de ates
tare documentară a oinei în

finala campionatului 
sătesc de oină s-a 
cu un alt cîștig :

V.

na- 
sol- 
sub

to- 
ac- 
că
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Iată cîștigătorii primelor locuri, 
declarați campioni : juniori — 
clasa D—A — Iuliana Ciuceru 
(Voința Ploiești), clasa D—M — 
Ionel Ivan (Voința Ploiești), cla
sa D—10 — Alexandru Gbețu 
(Cetatea Giurgiu), clasa D—X — 
Ovidiu Moldovan (Voința Reghin), 
clasa K — Mihai Georgescu (E- 
nergeticianul București), clasa J
— Liviu Ținea (Voința Reghin), 
clasa F5M fveliere teleghidate)
— Petru Solyom (Voința Reghin). 
Seniori : clasa D—A —' Atilla 
Barta (Voința Reghin), clasa D—M
— Marton Endre (Voința Reghin), 
clasa D—10 — Ligia Flta (Sport 
Club Bacău), clasa D—X — 
Gheorglie Rotaru (Sport Club 
Bacău). Veliere teleghidate — se

organizată U 17 septembrie 13'8

de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
Se acordă : autoturisme „Dacia 

1300“ șl „Skoda 105 L“ pentru 5 
numere din «, cîștdguri In nume
rar de valori fixe - - — ■ ■
25 000 iei, 10.000 lei 
nelimitat, precum 
Jocurile Olimpice 
din 1930.

Se efectuează 5 _ 
3 faze, cu un total de 
extrase. Cîștigurile se 
20 categorii.

Participarea se face 
„seria L“ a 6 lei șl „s 
25 leL

ISO.OOO lei, 
etc.) tn număr 
și excursii la 
de la Moscova

extrageri, în
34 numere 
acordă pe •

• pe bilete 
.seria T“ a

Pe biJsteie ,,ssrla T", care par
ticipă la toate cele trei faze ale 
tragerii, se pot obține și câștiguri 
cumulate.

Numai cine joacă poate cîștiga!
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

13 SEPTEMBRIE 1978
Extragerea 1: 41 6 37 27 
Extragerea a n-a 

35 43
FOND TOTAL DE

700.823 lei, din care 
port categoria 1.

: 13 îs
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IERI, IN CUPELE EUROPENE
in Cupa I t. f. A.: Politehnica Timișoara - li. T. If. Budapesta 2 0 (10)

TIMIȘORENII AR FI PUTUT ÎNVINGE LA UN SCOR MAI MARE
TIMIȘOARA, 13 (prin tele

fon). S-au scurs cîteva minute 
de la fluierul final al arbitru
lui Klaus Scheurell (R.D. Ger
mană) și cei aproximativ 25 000 
de spectatori timișoreni, mulțu
miți de jocul echipei lor, îi a- 
plaudă pe jucătorii aflați în 
drum spre cabine. Pe drept 
cuvînt, pentru că Politehnica, 
în ciuda numeroaselor indis
ponibilități, s-a dovedit miercuri 
in puternică creștere de formă, 
depășind un adversar dificil, 
care a reușit uneori să-i pună 
probleme portarului Catona si 
apărării din fata lui. Mare di
ferență între fotbalul demon
strat sîmbătă de „alb-violeți“ 
în fața Sportului studențesc si 
cel de azi. Diferența este de o 
clasă. Și dacă diferența de go
luri nu este mai mare, aceasta 
se datoreste atît portarului e- 
chipei oaspete, Brunyi, dar și 
atacanților timișoreni, care au 
ratat foarte, foarte mult.

încă din start. Politehnica 
construiește acțiuni decise, iuti, 
perpendiculare pe poarta echi
pei din Budapesta. Nu trec 
decit 11 minute si COTEC des
chide scorul în urma unei mingi 
trimise de pe dreapta de fun
dașul Nadu care, ca și în jocul 
cu Sportul studențesc, a fost o 
a doua extremă dreaptă. Oare
cum ușurați, studenții străbat 
citeva minute de deconectare, 
ceea ce le dă posibilitate oas
peților să suteze de trei ori 
(prin Kovacs, Aszalai și Mor- 
gos) periculos, dar Catona este 
la post. „Deșteptarea" o sună 
Petrescu (min. 18), care cen
trează ideal spre Dembrovschi 
Si numai clasa portarului buda- 
pestan rezolvă situația. Din a- 
cest

I
moment, cu toate că Voia-

I 0 SCHIMBARE INSPIRATĂ
(Urmare din pag. 1)
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La trei minute de la reluare 
(min. 48) o nouă și mare oca
zie este ratată de către piteș- 
teni, tind de la 10—12 m. cen
tral, Bărbulescu șutează defec
tuos. La presiunea jucătorilor 
noștri, oaspeții răspund printr-o 
apărare fermă, uneori însă cu 
argumentul unor intrări destul 
de tari. Se putea însă înscrie 
in min. 58, dar după ce Dobrin 
a trimis periculos cu capul și 
unul din apărători a acordat 
corner, Bărbulescu a încheiat 
seria acțiunilor cu un șut peste 

IU AL BUCUREȘTIULUI"
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tierul Tei-Toboc (platforma Pi
pera), incepind de la ora 8 
dimineața cu antrenamentele 
oficiale. Participă alergători 
din peste 10 centre automobi
listice din țară, între ei numă- 
rtndu-se Șt. Iancovici, N. Gri- 
goraș, A. Bellu, N. Leu, E. Io- 
nescu-Cristea, L. Balint, M. 
Rusescu, D. Gindu, M. Santa, 
W, Hirschvogel.

înscrierile pentru „Marele 
premiu al Bucureștiului" se 
pot face pînă în ziua de ■ 20
septembrie, inclusiv. 

1 CURĂ BALNEARA
le județene de turism

Ineoclimaterice din țara noastră sint si- 
rești, permițind combinarea curei bal- 
plăcut.

e turism, filialele și punctele de valo- 
vă oferă în luna septembrie bilete

rORAL și în stațiunile : SINAIA, PRE- 
AȘOV, BUȘTENI, BORSEC, TUȘNAD, 
BORȘ A, IZVOARELE, cu cazare în ho-

’redeal, Sinaia și Bușteni se percep la- 
lersoană, în funcție de confort, cu men- 
arif sint cuprinse masa și cazarea în 
ibrie, costul cazării se reduce).

HĂ ta EFORIE NORD și MANGALIA 
\TA, SLĂNIC MOLDOVA, CĂLIMĂ- 
., SINGEORZ, TUSNAD, BUZLAȘ, 
IU SĂRAT, AMARA, SĂCELU, MO- 
SNA, OCNA SIBIULUI, PUCIOASA.

in oricare din stațiunile respective și 
le 3—1—6 zile, sau orice alte acțiuni tu-

le odihnă și cură balneară eliberate de 
turism și filialele acestora beneficiază 
1 de cazare și de transport C.F.R.

$
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ru nu se încadrează bine in 
vîrful liniei de atac. „Poli" ata
că în valuri, iar Anghel (min. 
24 si 28) și Cotec (min. 29) sint 
aoroane de majorarea scorului. 
In min. 28 socotim că arbitrul 
trebuia să acorde penalty în 
favoarea timișorenilor la un 
foarte clar hent în careu al lui 
Borso. Jocul păstrează același 
caracter și în repriza secundă, 
oaspeții sint total depășiți, dar 
același Brunyi. rezerva lui 
Gujdar în poarta reprezentati
vei Ungariei, își dovedește, re
petat. posibilitățile. Așa este, 
de pildă, faza din min. 52, con
struită pe traseul Roșea—An
ghel—Dembrovschi — Petrescu. 
„Capul" acestuia din urmă este 
cu greu respins de portar. După 
numai trei minute, fructificînd 
o centrare de pe dreapta a 
aceluiași Nadu. PĂLTINIȘAN, 
venit inspirat în careul oaspe
ților, înscrie cu capul : 2—0. In 
minutul următor, Petrescu are 
3—0 in vîrful bocancului, dar 
se grăbește si șutează peste 
.transversală", după ce scăpase 
de orice supraveghere. în min. 
58 este rîndul lui Cotec să ra
teze mărirea scorului, urmează 
din nou o perioadă de deconec
tare a studenților si în min. 62 
Si 63 M.T.K.. prin Garics și 
Takacs, se află în poziții foarte 
bune, dar in prima situație Ca
tena prinde balonul, iar în cea 
de a doua atacantul maghiar 
ridică mingea peste poartă. Re
nunțăm la a povesti toate cele
lalte situații de gol ale Poli
tehnicii, dar trebuie s-o amin
tim în încheiere pe aceea din 
min. 74, tind Păltinișan. lobînd 
balonul peste linia de fundași 
a oaspeților si peste proprii 
înaintași, creează o fază subtilă 

poartă. In min. 73, în locui lui 
Dobrin, Fl. Halagian a avut 
inspirația să-1 trimită în teren 
pe debutantul MOICEANU (ca
re încă nu a jucat în Divizia 
A) și peste două minute — min. 
75 — acesta avea să înscrie cu 
un șut sec la o minge respinsă 
de către fundașii greci. Con
semnăm momente de mobiliza
re maj mere în tabăra pitește- 
nilor, același Moiceanu este la 
un pas de alt gol (min. 79), 
Speriatu are și el o intervenție 
excelentă in min. 85, pentru ca 
în min. 88 F.C. Argeș să fie 
foarte aproape de al treilea gol 
la șutul lui D. Nicolae. Min. 
90 (ne aflam de fapt în pre
lungiri, just acordate de arbi
tru pentru repetatele trageri de 
timp ale oaspeților) — centrare 
excelentă a lui Zamfir, reluare 
eu capul a lui Radu n in bara 
transversală, după care MOI
CEANU reia excelent în plasă. 
Intr-un joc, cum spuneam, dis
putat, cu un final atît de fier
binte, arbitrul a acordat carto
nașe galbene lui Wagner, Băr
bulescu, D. Nicolae și Uvati- 
nos, ceea ce li s-ar fi cuvenit 
și altora, îndeosebi lui Terza- 
nidis, Elefteriadis și Radu II.

A arbitrat foarte bine A. Ma
thias, ajutat de A. Jungwirth 
și P. Greimel (toți din Austria).

F.C. ARGEȘ : SPERIATU — 
M. ZAMFIR, STANCU. Cinstea, 
Ivan — Bărbulescu (min. 67 
Radu III), TOMA, IOVANESCU 
— D. NICOLAE, Radu n, Do
brin (min. 73 MOICEANU).

PANATHINAIKOS : CON-
STANTINOU — Elefteriadis, 
KIZAS, Gonios, Ștefanakis — 
TERZANIDIS, F.Iefterakis (min. 
70 Kaciakos), LIVATINOS, De- 
likaris (min. 73 Vakalis) — 
Gomez, Wagner.

ACTUALITĂȚI
• astazi, etapa In „cupa 

ROMÂNIEI". Astăzi are loc o 
nouă etapă de Cupă, competiție 
care se desfășoară sub genericul 
„Daciadel". Participă echipele de 
Divizia C și din campionatul ju
dețean Învingătoare ta etapa pre
cedentă, cea de la 20 august. Ur
mătoarea „rundă" a Cupei va 
avea loc la 5 octombrie, tind in
tră ta Întrecere divizionarele B.
• CORVINUL HUNEDOARA — 

MUREȘUL DEVA 2-0 <0—0). Joc 
amical. Au marcat Georgescu 
(min. 62) și Agud (min. 71). (I. 
Vlad — coresp.)

9 S-AU PUS ÎN VINZARE 
BILETELE pentru meciul Sportul 
studențesc — Dinamo, joc care 
va avea loc sîmbătă, de la ora 
16, pe Stadionul Republicii.
• 1NCEPIND DE M1INE, la 

casele obișnuite se găsesc de vln- 
zare biletele de intrare Ia meciul 
Steaua — A.S. Armata Tg. Mu
reș, care se dispută duminică 17 
septembrie a.c. pe stadionul din 
bd. Ghencea, incepind de la 
ora 16. 

pe care același Brunyi o salvea
ză in extremis cu picioruL Si 
partida se încheie cu victoria 
meritată cu prisosință a Poli
tehnicii.

Arbitrul K. Scheurell (RD. 
Germană), a condus bine, in 
afara momentului din min. 28, 
formațiile :

POLITEHNICA : CATONA — 
Nadu. PĂLTINIȘAN. Mehedin
ții, Barna (min. 71 Floareș) — 
Vișan. DEMBROVSCHI. Cotec 
— ANGHEL. (Volaru (min. 46 
ROȘCA), PETRESCU.

M.T.K. : BRUNYI — Kalicsko, 
Turner. Aszalai. E’ervari — 
KOVACS. Burg. Borso — Ta
kacs. Morgos (min. 67 Pekker), 
GARICS.

Mircea TUDORAN
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CRAIOVENII AU JUCAT SLAB ȘI AU PIERDUT

Decepție 
15 000 de 
înfruntat 

au asistat 
teren propriu

telefon).
Central 
pentru 
specta- 
vremea 

: la in- 
a 

fața

CRAIOVA. 13 (prin
Decepție pe stadionul 
din Craiova ! ~ 
că cei peste 
tori, care au 
rece, ploaia, 
frângerea pe 
echipei tor favorite in 
Fortunei Dusseldorf, în cadrul 
primei etape a Cupei cupelor. 
Jucătorii craioveni au făcut una 
din cele mai slabe partide ale 
lor din ultima vreme, fiind de
pășiți la toate capitolele (!), în 
special Ia factorul fizic. Ei au 
fost lipsiți și de orientare tac
tică. preferind, pe un cazon a- 
luneeos. acțiuni individuale, 
sortite eșecului in fața unor 
fundași-atleți, cum au fost cei 
ai echipei vest-germane. Cel 
care a greșit cel mai mult a 
fost Bălăci, „cărătorul" nr. 1, 
care a dereglat prin jocul său 
individualist întreg angrenajul 
tactic al echipei. Ne întrebăm 
de ce nu a fost înlocuit la 
pauză 1

Oaspeții, în dorința de a nu 
primi gol, au stat o perioadă 
de timp în espectatavă, aștep- 
tînd parcă să se convingă de 
ce sint în stare jucătorii craio
veni. Chiar dacă Universitatea 
a început acceptabil jocul, |-

Urmărind meciurile etapei a IV-a

DIVIZIONARELE A PRIN „FILTRUL" MARCAJULUI Șl PRESSINGULUI
Ctad intr-o etapă, ca cea de 

sîmbătă și duminică a Diviziei 
A, s-au Înscris 28 de goluri, se 
naște iarăși dilema : au fost apă
rările vulnerabile sau liniile de 
atac au înregistrat un plus de 
eficacitate 7 Răspunsul cere ana
liza ambelor părți, fiecare avtad 
plusuri și minusuri. Din acest 
unghi de vedere am urmărit 
marcajul și forma sa superioară
— pressingul — efectuate de cele 
U divizionare A ta jocurile eta
pei a IV-a. Pentru a se ridica 
la parametrii fotbalului modern o 
echipă trebuie să practice un joc 
complet, în care cei 11 jucători 
al ei sint, de fapt, participant!

-activi și la faza de apărare șl la 
cea de atac, dacă avem ta ve
dere că și simpla degajare a 
portarului poate declanșa cel mai 
periculos atac. Cum s-au descur
cat, deci, divizionarele A — In 
ordinea clasamentului — ta. faza 
de marcaj și forma ei superioară
— pressingul 7

STEAUA s-a dovedit remarca
bilă la ambele capitole, fiecare 
jucător cunoscîndu-și bine parti
tura și interpretînd-o Intr-un 
ritm alert. Au excelat la marcaj 
Sameș și Stoica, iar in efectua
rea pressingului M. Răducanu șl 
lordănescu.

F.C. ARGEȘ a oferit spectato
rilor și telespectatorilor un joc 
de marcaj sigur, atent, lntr-un 
meci de un bun nivel tehnic. In 
privința pressingului, constatări 
îmbucurătoare : Dobrin și-a pre
sat și el adversarii în preajma 
careului lor, golul 3 fiind urma
rea firească a jocului modern 
practicat sîmbătă de golgeterul 
din Trivale. Bun și Doru Nicolae 
la acest 
Radu II.

F.C. BAIA 
urmărită în 
foarte mulți pentru ideile ei tac
tice. ..Fundul de sac" al ' 
rel Mateianu a relevat, 
așteptam, un pressing 
nent, în numele jocului 
declarat, dar șl carențe 
de apărare, la marcaj, 
plina tactică a lui Sabău, plecă
rile fundașilor în atac și renun
țarea, după pauză, la un „om" 
pentru Dobrin au privat talentata 
formație maramureșeană de rea
lizări superioare.

A.S.A. TG. MUREȘ a desemnat 
din start un om lipit lîngă Bă
lăci. Și experimentul Bolonl 
l-a stînjenât evident pe craiovean. 
Fundașii laterali Kfirtesl și D. 
Gali au preferat marcajul „om

capitol, restanțier

MARE — o echipă 
mod special de

lui Vio- 
cum ne 
perma- 
ofensiv 

în faza 
In.di.sci-

plan) nuO mostră a ratărilor craiovene : Beldeanu (in prim 
reușește să trimită mingea in plasă

Foto : Dragoș NEAGU

vînd inițiativa, jucătorii ei 
n-au reușit să pericliteze poar
ta apărată de Woyke. Ei au 
deschis, totuși, scorul în min. 
13, prin CĂMĂTARU, care a 
profitat de • greșeală a funda
șului central Zimmermann, a 
pătruns in careu și a șutat sec 
pe sub portar. Erau speranțe 
că Universitatea se va desprin
de și va reuși să mai punc
teze. A fost foarte aproape de 
2—0. în min. 20, dar Beldea
nu a intirziat o fracțiune de 
secundă la mingea centrată de 
Cămătaru în fața porții goale. 
Iată însă că, spre amărăciu
nea tribunelor, in min. 24, oas
peții reușesc să egaleze: ZIM
MERMANN execută o lovitură 
liberă de la 30 m și balonul 
poposește în plasă. Din acest 
moment jocul se echilibrează 
și pinâ la pauză tot Fortuna 
reușește să mai înscrie, în mi
nutul 34, prin FANZ.

La puțin timp după pauză, 
echipa oaspete se detașează, 
înscriind al treilea gol prin 
ALLOFS (min. 49). în conti
nuare, craiovenii prestează un 
joc ceva mai bun, atacurile 
lor sint mai clare și CăMA- 
TARU reușește să reducă din 
handicap (min. 57), profitînd

la om" pe tot terenul, traversând 
adesea timpul de joc pentru a-i 
anihila pe Crișan și Marcu. Nu
mai Korlesi s-a achitat mai bine 
de sarcina tactică primită. La 
capitolul pressing nu am înre
gistrat mai nimic.

C.S. TÎRGOVIȘTE 
mai ales In primele 
— ta.tr-un exagerat 
In aceste condiții, 
funcționat numai ta

s-a retras — 
45 de minute 
joc defensiv, 
marcajul a 

____w____  ______ _  apropierea 
careului propriu. In anemicul joc 
ofensiv la care au recurs mal 
ales în finalul partidei, pressingul 
a fost deficitar.

UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
preferat marcajul ta zonă, la 
„așteptare", adversarul neridi- 
cîndu-i probleme deosebite. Pre
ssingul a fost aplicat sporadic ta 
jumătatea adversă, Donose reu
șind să-1 anihileze pe Fazekaș. 
Cei trei din față, Crișan, Cămă
taru, Marcu — odată deposedați 
— nu au mai căutat să recupereze 
balonul.

S.C. BACAu a reușit o primă 
repriză foarte bună, de joc o- 
fensiv, în care pressingul a de
venit sufocant pentru adversar. 
Cum atacul tîrgoviștean. nu s-a 
prea văzut, băcăuanii trebuie să 
dea testul marcajului... duminică, 
la Rm. Vîlcea.

U.T.A. a încercat să-i neutra
lizeze pe atacanții stelei Încă din 
preajma careului bucureștean, 
dar pressingul n-a fost realizat 
ta mod corespunzător. A rămas 
o intenție. Marcajul defectuos a 
generat primirea primelor 2 go
luri.

F.C. CORVINUL a efectuat un 
marcaj aproximativ, iar pressin
gul l-a aplicat întîmplător.

SPORTUL STUDENȚESC a cău
tat să efectueze pressing pentru 
ca „Poli" să n-u-și creeze supe
rioritate, dar intenția n-a fost 
realizată ta tntregime. Dovadă : 
incursiunile lui Nadu n-au avut 
replică. Marcaj bun în preajma 
careului, unde s-a remarcat B. 
Grigore. In schimb, Tănăsescu a 
fost deficitar în marcajul la Pe
trescu.

DINAMO n-a respectat din 
Start regula marcajului. Așa in
cit plecările lui Sătmăreanu II șl 
Cheran au creat destule emoții, 
vîrfui buzoian Stan și extrema 
Radu răminînd libere. Trecerea 
lui Dinu la mijloc a schimbat și 
rețeaua tactică, jocul devenind 
mai serios și la marcaj și la 
pressing.

POLITEHNICA iași s-a dus la 
Oradea hotarită să efectueze un 

de o învălmășeală in careu. 
Atacurile echipei craiovene se 
intensifică și în min. 77 este 
ratată egatarea prin Marcu, 
care execută defectuos lovitura 
de la 11 m acordată de arbitru 
la faultul comis de portarul 
Woyke asupra aceluiași Cămă
tarii, în vervă de joc. Cu toate 
acestea. Universitatea egalează 
în min. 80, prin CRIȘAN, la o 
acțiune perpendiculară pe poar
tă a lui Marcu. Cînd nimeni 
nu se mai aștepta, oaspeții au 
reușit să ia din nou conducerea 
prin FANZ (min. 85), care a 
impins mingea în poartă din 
apropiere. Cu această înfrîn- 
gere, Universitatea și-a dimi
nuat foarte mult teoreticele 
șanse de calificare în turul doi.

Arbitrul Ertugrul Dilek (Tur
cia) a condus bine următoarele 
formații : UNIVERSITATEA :
Lung (min. 46 Boldici) — Un- 
gureanu, Tilihoi, Ștefănescu. 
Purima — Donose (min. 74 Ne- 
grilă). Bălăci, Beldeanu — Cri- 
șan CAMÂTARU, Marcu; FOR
TUNA: Woyke — BREI, Zewe, 
ZIMMERMANN, Baltes — 
FANZ, Weike, Allofs (min. 65 
Zimmer) — Gunther (min. 77 
Bomer), LUND, Seel. i

Gheorghe NERTEA

enervant marcaj „om La om-, 
combinat cu cel în zonă. Pressin» 
gul insistent, mai ales din par
tea Iui Doru Ioncscu, a contribuit 
fi el la remiză.

F.C. OLIMPIA nu și-a făcut din. 
marcaj și pressing o regulă, ci 
un joc al. întâmplării. Un singur 
Jucător a răspuns bine la aceste 
sarcini : Bathori li.

„POLI* TIMIȘOARA a realizat 
un marcaj corespunzător, evi-den- 
țiindu-se Păltinișan și Bama. In 
față, Petrescu, Volaru și Cotec 
au aplicat bine pressingul, con
form indicației : „adversarul să 
nu se dezvolte*.

CHIMIA RM. V1LCEA a reu$it 
un bun marcaj la Dumitrache 
(prin Stanca) și pe flancuri, prin 
Lepădata și Cincă. în duelul cu 
Mulțescu. Savu a pierdut, nea- 
vînd jocul de cap al petroșănea- 
nului. Fără pressing.

JIUL n-a avut probleme la 
marcajul efectuat de Rusu și P. 
Grigore, dar a cunoscut emoții 
pe ,,culoarul* iui Bădin care l-a 
scăpat de două ori pe Coca. Ab
sentă ideea de pressing.

GLORIA BUZĂU s-a remarcat 
în marcaj atâta timp cât a rezis
tat fizic. După care carențele 
s-au relevat suficient, Simion 
greșind cel mai des. Ideea de 
pressing, destul de rară.

F.C. BIHOR a încercat primul 
marcaj la internaționalul Romilă, 
dar ieșeanul l-a ,,plimbat* mult 
pe M. Marian, și „umbra* a de
zarmat. în preajma propriului 
careu, marcajul inexistent, în 
fața buturilor ieșene, pressingul 
absent.

Această scurtă „radiografie" a 
marcajului și pressingului divi
zionarelor A reprezintă, într-un 
fel, cheia multor întrebări. Admi
țând excepțiile, care confirmă re
gula, observăm că echpele care 
au cunoscut bucurii în ultima 
rundă s*nt adeptele unui joc în 
care valențele fizice și tehnice 
s-au împlinit și printr-un joc 
tactic bine pus Ia punct, marcajul 
și pejrssingul reprezentând ele
mente de bază. E cazul campio
nilor, al piteștenilor, al ieșenilor, 
al revenirii dinamoviștilor după 
pauză. Cum tot atît de conclu
dentă este și reciproca. F.C. Bi
hor, Gloria Buzău. Jiul n-au a- 
juns chiar întâmplător pe ultimele 
trei locuri. Erorile lor de marcaj 
și renunțarea la arma pressingu- 
lui sînt. slăbiciuni manifestate <!• 
la începutul campionatului.



rr CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 13 (prin 

telefon). Cea de-a doua etapă 
a grupei preliminare din „Cu
pa României" la hochei, a ofe
rit două jocuri de calitate. Me
talul Rădăuți, care se află la 
primul contact cu elita hoche
iului nostru, s-a comportat mai 
mult decît meritoriu; debutul 
său a coincis cu o surprinză
toare, dar meritată, victorie în 
dauna formației Avîntul Gheor
ghieni: 6—5 (2—2, 4—2, 0—1). 
Hocheiștii din Gheorghieni, 
care porneau favoriți, au evo
luat sub valoarea ]or.

A condus mai întîi Avîntul, 
apoi Metalul a egalat și s-a 
detașat (6—3 min. 37 de la 
2—3 min. 22 !) pentru ca în ulti
ma repriză asaltul furibund, 
dar neorganizat, al echipei din 
Gheorghieni să nu-i aducă a- 
cestcia decît o reducere a sco-

rului și cîteva... eliminări. Au 
marcat t Firici 2, Kiprianov, 
Halus, Coca și Curelaru — Me
talul; Gyorgy 2, Barabaș 2, 
Kocsis — Avîntul. A arbitrat: 
M. Presneanu la centru.

în partida vedetă: S.f_____  C.
Miercurea Ciuc — A.S.E. Spor- 
tul studențesc București 8—3 
(2—1, 2—0, 4—2). Programul de 
joi: Agronomia Cluj-Napoca — 
Avîntul Gheorghieni și Meta
lul Rădăuți — S. C. Miercurea 
Ciuc. (Călin ANTONESCU).

Partidele seriei a II-3 încep 
de astăzi în Capitală. Iau parte 
echipele Unirea Sf. Gheorghe, 
Dunărea Galați. CI. Sp. Se 
Miercurea Ciuc și Tîrnava O- 
dorhei. Astăzi, de la ora ÎS 
la patinoarul ,.23 August" av 
loc meciurile : Unirea — Tîrna
va și CI. Sp. Șc. Miercurea 
Ciuc — Dunărea.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE
DE GIMNASTICA - JUNIORI

ECHIPA MASCULINĂ DE BAS
CHET UNIVERSITATEA CLUJ- 

NAPOCA LA CRACOVIA
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

La Cracovia. în turneul inter
național masculin studențesc 
de baschet, echipa Universita
tea Cluj-Napoca a învins cu 
81—79 (44—44) echipa bulgară 
Akademik din Varna. Alte re
zultate : Atletas Kaunas-Slavia 
Kosice 97—47 (48—23) ; A.Z.S. 
Cracovia — A.Z.S. Lublin 
64—58.

MECI INTERNATIONAL 
DE BOX, LA BRAȘOV

Vineri seara, în Sala sportu
rilor din Brașov, este progra
mată întîlnirea internațională 
amicală de box dintre pugiliștii 
de la Steagul roșu Brașov și

cei de la G.K.S. Katowice (Po
lonia). Dezvoltarea sportului cu 
mănuși in Polonia fiind bine 
cunoscută, reuniunea este aș
teptată cu mult interes in ora
șul de la poalele Timpei.

MILANO, 13 (prin telefon). — 
In organizarea Federației ita
liene de specialitate și a orga
nismelor Federației internațio
nale, marți-seară a început în 
localitate prima ediție a Cam
pionatelor europene de gim
nastică, întrecere care reunește 
tinere speranțe din țările con
tinentului nostru. Prima zi a 
fost rezervată concursului mas
culin, în care au luat startul 
sportivi din 17 țări europene, 
între care și trei gimnaști din 
țara noastră: Octavian Ionașiu, 
Aurel Ghergu și Dan Odor
hean. Dintre țările cu gimnas
tică bine cotată pe plan conti
nental au absentat doar R. D. 
Germană și Bulgaria.

Sau detașat din nou, prin e- 
voluții de bun nivel tehnic, bine 
apreciate de brigăzile de arbi
traj. gimnaștii sovietici, clasați, 
dealtfel, pe primele trei locuri 
ale clasamentului general la 
individual compus și deținind 
poziții fruntașe și la toata cele 
șase aparate.

Gimnaștii români participant

In concurs nu s-au dovedit în 
cea mai bună formă, ocupînd 
— în general — ' 
te. Primul clasat 
tivii noștri se află 
(Octavian Ionașiu), 
gu s-a situat pe 
Dan Odorhean — 
Pentru finalele pe 
calificat Dan Odorhean — la sol, 
aflîndu-se la o zecime de punct 
de poziția a treia, precum și 
Octavian Ionașiu — la cal cu 
minere. Primul clasat la indi
vidual compus — 
kut (U.R.S.S.).

In ziua a doua 
a fost programat 
neral feminin.

locuri modes- 
dintre spor- 
pe locul 16 
Aurel Gher- 

locul 20, iar 
pe locul 28. 
aparate s-au

Bogdan Ma-

a cam peticei 
concursul ge-

CAMPIONATELE
MONDIALE DE ȘAH
MANILA, 13 (Agerpres). — Par

tida a 21-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah de la Ba
guio (Filipine), dintre marii 
maeștri Anatoli Karpov și Victor 
Korcinoi, a fost ciștigată de Kor- 
cinol la mutarea a 60-a. scorul 
a devenit acum 4—2 In favoarea 
Iui Karpov.

La campionatul mondial de racbctomodclc

MODELISTII NOȘTRI S AU CLASAT SUB AȘTEPTĂRI> » »

MOSCOVA, 
Partida a t-a

TURNEUL INTERNATIONAL
DE TENIS

Turneul internațional de te
nis din Capitală a continuat 
cu disputarea meciurilor din 
turul 2. Rezultate : Volkov — 
Dragun (ambii de la 
Moscova) 6—2, 6—3 ;
(Ț.S.K.A.) — Leonte 
7—5. 6—4 ; turul 3 : 
(Ț.S.K.A.) — Dîrzu
sul) 6—2, 6—1 ; M.

Recent s-au înapoiat de la 
Iambol (Bulgaria) sportivii ro
mâni participant! la campiona
tul mondial de racket omodcle. 
Din păcate, met unul dintre cei 
opt rachetocxxiehști nu a rea
lizat ceva deosebit la această 
întrecere. Ia care s-au prezen
tat cei mai buni specialiști din 
Cehoslovacia, Bulgaria, Iugo
slavia, Uniunea Sovietică și alte 
țări cu tradiție în această dis
ciplină tehnico-sportivă. Docul 
6 în clasamentul individual la 
categoria S34 (durată cu pără

șuia), ocupat de Ion Botoșanu, 
ca și celelalte locuri mediocre 
și chiar codașe pe care s-au 
clasat ceilalți participant!, nu 
pot mulțumi pe iubitorii aces
tui sport la care, pină nu de 
mult, ne număram printre pri
mii în lume. Este necesar, 
după cum constata antre
norul Silvestru Morara, condu
cătorul lotului Ia această com
petiție, să se acorde mai multă 
atenție antrenamentelor rache- 
tomodeliștilor.

13 
a 

tru titlul mondial 
de la Pițunda, 
maestre sovietice ____ ____ r__
da$vm șl Ma-'a Ciburdanidze s-a 
terminat remiză. Scorul este
4’î — în favoarea Mai ei Ci-
b urdanidze.

(Agerpres) — 
meciului pen- 

feminln de șah 
dintre marele 
Nona Gaprin-

VIENA, 13 (Agerpres). — în 
campionatul mondial de șah pen
tru juniori de la Graz, " * 
runde conduce Dolmatov 
cu 7,5 puncte, urmat de 
Nielssen — 7 puncte, în 
tînărul maestru român 
Foișor ocupă locul șase, cu 5,5 
puncte.

FIȘIER

după 9 
(URSS), 
danezul 
timp ce 

Ovidiu

T.S.K.A. 
Egorov 

(Steaua) 
Pugaev 

(Progre- 
Mirza 

(Steaua) — Korotkov (Ț.S.K.A.) 
6—3, 6—3. Pugaev și Mirza
s-au calificat pentru semifinale. 
Azi. programul începe la ora 
8,30, pe terenurile clubului 
Steaua.

JAMES GILKES [GUYANA] - 20,14 PE 200 m !
MtNCHEN, 13 (Agerpres) — 

Cu prilejul concursului inter
național de atletism desfășurat 
la Ingelheim (R.F.G.) sprinte
rul James Gilkes (Guyana) a 
realizat in proba de 200 m plat 
timpul de 20,14 (cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui). Tot el a terminat învingă-

tor și In cursa de 100 m plat 
cu rezultatul de 10.19. Alte 
rezultate mai importante : 1000 m 
plat — Mike Boit (Kenia) 2:17, 
15; lungime — Stekici (Iugo
slavia) 8,04 m ; 3 000 m — Nono 
(Kenya) 7 : 49.28 ; înălțime — 
Stanfield (S.U.A.) 2,1« m.

,CREIERUL ELECTRONIC*
AL J. O DIN 1980

CUBANEZII 
IN FRUNTE

„Pelota**, cunoscu
tă pe scară interna
țională sub denumi
rea oficială de base
ball, rămîne incon
testabil sportul nr. 
1 în Cuba. Ca întot
deauna, entuziaști în 
a apăra prestigiul 
sportului lor națio
nal, echipierii re
prezentativei cuba
neze au confirmat 
din nou înalta ior 
clasă, cucerind tit
lul de campioni 
mondiali, în ultima 
ediție a întrecerii, 
desfășurată în Ita
lia. tn 
final. 
Cubei a totalizat 11 
victorii. 
toate mec4urile. De

subliniat
derbyul competiției, 
formația campioană 
a dispus de prind- 

e- 
cu

pala sa rivală, 
chipa S.U.A., 
5-3.

HAVELANGE 
MARCHEAZĂ I

re-

cLasamentul 
selecționata

cîștigînd

Nu numai în 
zolvarea probleme
lor generale ale 
fotbalului, ci și în 
practicarea lui, se 
remarcă Joao Have- 
lange, președintele 
F.I.F.A. El a fost 
unul din golgeterii 
echipei alcătuită 
din tehnicienii fo
rurilor sportive in
ternaționale, care a 
întîlnit — în meci, 
bineînțeles, amical 
— formația similară

a U.E.F.A. Mal pu
țin bine s-a achitat 
însă Thomas Keller, 
președintele A.G.F.I. 
(Adunarea generală 
a federațiilor inter
naționale) , de sar
cina avută de a 
păzi buturile „se
lecționatei mondia
le", primind nu mai 
puțin de șapte go
luri... La sfîrșitul 
celor 90 de minute, 
echipa U.E.F.A. a 
terminat învingă
toare cu scorul de 
7—6 (3—3). Ceea ce, 
oricum, dovedește o 
deosebită incisivi
tate în atac a tu
turor echipierilor 
puși față în față.

MINGE-COȘ

MOSCOVA, (Agerpres). — La 
Jocurile Olimpice de vară din 
1900, de ia Moscova, va funcționa 
un sistem informațional compute
rizat prin, intermediul căruia vor 
fi colectate și apoi retransmise 
rezultatele Întrecerilor la cele 21 
de discipline înscrise în pro
gram. De asemenea „Creierul e- 
lectronlc" va fi în măsură să 
furnizeze date biografice ale celor 
circa 12 000 ooncurenți și oficiali 
ce vor lua parte la jocuri. Sis
temul electronic informațional 
(care a șl intrat în funcțiune și 
controlează termenele de con
strucție a bazelor olimpice) va 
fi conectat în timpul Jocurilor cu 
120 de dispozitive amplasate în 
toate, obiectivele olimpice.

CICLISM a Disputată pe tra
seul st. Trivler-Divonne les Bains 
(168 km) etapa a 8-a a competi
ției ,-,Tour de l’Avenir" a fost 
ciștigată de rutierul soviedc Alek
sandr Averin în 4h 26:30. In cla
samentul general se menține li
der S. Suhurucenko (U.R.S.S.) • 
După 4 etape, în Turul Irlandei, 
pe primul loc se află John Scho- 
rtt (Anglia) urmat la 1 :10 de co
echipierul său Kerr. • Cea de-a 
5-a etapă a Turului Cataloniei 
(Ribas — Freser. 206 km) a fost 
ciștigată de spaniolul Francisco 
Galdos, cronometrat In 6h 39:06. 
In clasamentul general se menți
ne lider italianul Francesco Mo
ser. • Cursa desfășurată eontra- 
cronometru individual la Forli 
(Italia) a revenit suedezului Bemt 
Johansson — 65,250 km in Ih 33 :08 
(medie orară 42 km).

FOTBAL , Aflată în turneu In 
Europa echipa americană „Cos
mos" din New York a evoluat la 
Munchen în oompania formației 
locale Bayern, de care a fost în
vinsă cu 7—1 (3—0) 
marcate de Muller 
nige (2) și Jansen 
Beckenbauer. * 
S.U.A. a tntîlnit la 
chipa locală Borussia de care a 
fost întrecută cu 4—0 (2—0), prin 
punctele înscrise de Wagner, Hu
ber, Runge și Vogts..

prin punctele 
(3), Rummen- 
(2), respectiv 
Selecționata 

Dortmund e-

HANDBAL • în orașul ceho
slovac Tmava au continuat nitîl- 
nirile turneului internațional mas
culin. Iată rezultatele înregistra
te : Ungaria-Franța 24—16 (10—9) ; 
U.R.S.S.—Cehoslovacia 
(15—9) ; Cehoslovacia 
ria 20—16 (11—7). în
pe primul loc se află 
cia și Ungaria cu

(B) 21—1»
(A)-Bulga- 
clasament 

Cehoslova
cie 6 p. 

U.R.S.S, 4 p. Bulgaria 2 p. Ce
hoslovacia (B) și Franța 0 p.

TENIS ■ In primul tur al tur
neului feminin de la San An
tealo au fost înregistrate rezul
tatele : Kloss-Frommholtz 
6—4 ; Teeguarden-Margelin
5— 7, 6—3 : Kruger-Collins
6— 2, Vermaak-Bostrom S—3,

VOLEI • Turneul masculin de 
la Gent (Belgia) a fost cîștigat 
de echipa Mexicului, urmată de 
cele ale Japoniei. Braziliei. Bel
giei șl Argentinei. In ultima zi 
au fost programate două partide : 
Belgia-Japonia 3—0 ; Brazilla-Ar- 
gentina 3—0.

7—6
7—5,
6—1,
6—2.

A7£Er/SAf

PIETRO MENNEA (Italia)
Ținut multă vreme tn um

bră de performantele Iul Va
leri Borzov, italianul Pietro 
Msmea reușește să dovedeas
că — la crepusculul adversa
rului său — că este, la aceas
tă oră. cei mai bun sprinter 
de pe continent. A cucerit 
la Praga Ode două titluri eu
ropene la IM și 2M m, impu- 
nindu-se ca o ușurință nebă- 
nuită la fața Întregii elite, 
din care n-au lipsit nici Ray, 
nici Wells, nici Petrov și nici 
Borzov. „Pietro 
cum l-au numit compatrioții 
săi. este, dealtfel, singurul du
blu Învingător — in probe 
individuale — de la Praga și. 
in același timp, singurul cam
pion de la Roma care iși a- 
pără titlul cucerit cu patru 
ani în urmă.

A început atletismul relativ 
tîrziu, — dar a progresat ra
pid, datorită calităților înnăs
cute. In 1979, la 18 ani (s-a 
născut la 28 iunie 1952 in o- 
rașul Barletta, are 1,7» m i- 
nălțlme șl 69 kg) aleargă 100 
m tn 10,5. După numai un 
an. este finalist la C.E. de la 
Helsinki la 200 m (locul 6), 
iar după un alt sezon cu
cerește medalia de bronz la 
J.O. de la Mtlnchen, pe ace
eași distanță, care este șl azi 
proba sa favorită (șl pe care 
l-a învins de multe ori pe cei 
mai buni specialiști de peste 
Ocean). La 23 de ani, marea

Nazlonale*,

ambiție a studentului în edu
cație fizică din Barletta ră
ni ine aceea de a coborî recor
dul Europei pe distanța fur
long-ului sub 20 de secunde, 
de care îl despart acum 12 
sutimi de secundă.

PRIMELE REZULTATE IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Etemenf tehnic neprevăzut...
(din „Sportowiec“-Varșovia)

Cinlon (..coșul ro
tund**) este numele 
sportului național 
birmanez, răspîn- 
dit de asemenea în 
Tailanda și Mala- 
?zia. Nu este un 
sport destinat în
trecerii. deoarece 
nu se fixează vreun 
scor, ci mai degra
bă un exercițiu fî- 
ric zilnic, practicat 
în grup. Un coș 
Împletit din’ nuiele, 
în formă sferică, a- 
vînd un diametru 
de 12—13 cm.
buie menținut per
manent în aer 
un grup de 3

tre-
de 

_ . —7
partlc: pan țL Aceas
tă mnge-coș nu 
trebuie atinsă cu 
mina, d numai cu 
picioarele, 
sau capul, 
țiul dă naștere 
faze extrem 
spectaculoase 
caracter pur acro
batic, jucătorii pu- 
tîndu-se schimba 
mereu cită vreme 
coșul se află tn 
aer.

umerii 
Exerd- 

la 
de 
cu

In cupele europene la fotbal s-au desfășurat me
ciurile din prima etapă (jocuri tur). Iată rezulta
tele care ne-au sosit pină la Închiderea ediției.

Reamintim că partidele retur sint programate la 
24 septembrie (o parte din ele) și ' ~la 27 septembrie.

CUPA CAMPIONILOR
Real Madrid
A. E.K. Atena 
Fenerbache 
F.C. Bruges 
Vlaznia (Albania)
Zbrojovka Brao
F.C. Koln
Juventus Torino 
Nottingham Forest 
Grasshoppers Zurich 
Haka Valkeakovskl 
F.F. Malmo
Omonia Nicosia
B. K. Odense 
Linfield Belfast 
Partizan Belgrad

CUPA
C.F. Barcelona
Valur Reykjavik
Marek Stanke Dimitrov 
Ferencvăros Budapesta 
S.K. Beveren
P.A.O.K. Salonic
Univ. Craiova
Zaglebie Sosnowlec 
A.Z. 67 Alkmaar 
Shamrock Rovers (Ir)

EUROPENI
— Progress Luxemburg 5—0
— F.C. Porto €—1
— P.S.V. Eindhoven 2—1
— Wisla Cracovia 3—1
— Austria Viena 2—0
— Ujpesti Dozsa 2—2
— Akranes (IsL) 4—1
— Glasgow Rangers 1—«
— F.C. Liverpool 2—0
— F.C. la Valletta 8—0
— Dinamo Kiev 0—1
— A S. Monaco 0—0
— Bohemians Dublin 2—1
— Lokomotiv Sofia 2—2
— Llllestrom (Norv.) 0—0
— Dynamo Dresda 2—0

CUPELOR
— Șahtior Donețk 3-0
— F.C. Magdeburg 1—1
— Aberdeen 3—2
— Kalmaar F.F. 2—0
— Ballymena (Irl. N.) 3—0
— Servette Geneva 2—0
— Fortuna Dusseldorf 3—4
— S.W. Innsbruck 2—3
— Ipswich Town 0—0
— Apoel Nicosia 2-6

Rijeka
Floriana la Valletta 
Frem Copenhaga

Echipa norvegiană

— F.C. Wrexham
— Intemazionale
— Nancy

Bodo Glimt a susținut

3—#
1—1
2—»

_____  - ____ ______ ,____cele do
uă partide cu U.S. Luxemburg : 4—0 și o—1, 
cindu-se pentru turul următor.

CUPA U.E.F.A.
Dukla Praga
Ț.S.K.A. Sofia 
Borussia Mbnch.
F.C. Argeș Pitești 
Athletic Bilbao 
Everton
Jeunesse Luxemburg 
Nantes
Real Gljon 
Galatasaray 
Dynamo Berlin 
Palloseura
Basel
Torpedo Moscova
I.F. Ellsborg
M.S.V. Duisburg 
Standard Liege
Start Kristiansand 
Arsenal
Carl Zeiss Jena 
Vestmanaeyjar (IsL) 
Twente Enschede 
Hibernian Edinburgh 
Politehnica Tim.
A.C. Milan
Dynamo Tbilisi
Hajduk Split
Hertha B.S.C.

califi.-

— Lanerossi Vicenza
— F.C. Valencia
— Sturm Graz
— Panathinaikos Atena
— Ajax Amsterdam
— Finn Harps (Rial.)
— Lausanne
— Benfica Lisabona
— A.C. Torino
— West Bromwich
— Steaua roșie Belgrad
— B. 1303 Copenhaga
— VXB. Stuttgart
— F.C. Molde (Norv.)
— Racing Strasbourg
— Lech Poznan
— Dundee United
— Esbjerg (Dan.)
— Lokomotive Leipzig
— Llerse S.K. (Belg.)
— Glentoran Belfast
— Manchester city
— I.F.K. NorrkoPing
— M.T.K.
— Lokomotiv Kosice
— Napoli
— Rapid Vlena

— Trakia Plovdiv
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