
Turneul din Marca Britanic

RUGBYȘTII ROMÂNI 
ÎN PATRIA 

BALONULUI OVAL
• Parteneri de joc din cluburi 
centenare • Relntllnire cu cuna-
ștințe mai vechi: Swansea, 

Bath, Gloucester
Mîine pleacă în Marea Brita- 

nîe — pentru un lung turneu 
de 7 meciuri — o selecționată a 
cluburilor românești de rugby. 
Turneul acesta este plin de 
semnificații și e punctat — pe 
alocuri — de sugestive coinci
dente calendaristice.

Rugbyștii români vor vizita 
centre care reprezintă leagănul 
jocului cu balonul oval sau 
care și-au înscris numele cu 
litere mari in istoria rugbyului 
britanic. Nu e lipsit de însem
nătate faptul că toate cluburile 
care vor găzdui pe sportivii 
noștri sînt fondate în secolul 
trecut, anul întemeierii fiind 
menționat pe blazoanele lor. 
Să arătăm — ca o curiozitate — 
că partenera de joc din capita
la britanică, London Scottish 
R.F.C., își serbează tocmai a- 
cum centenarul : sînt 100 de ani 

stabiliți la 
propria

noștri jl 
septem- 
exact 63

de cînd scoțienii 
Londra și-au format 
echipă de rugby !

Primul joc, sportivii 
vor susține simbătă 30 
brie, cînd se împlinesc 
de ani de la disputarea primu
lui meci de rugby în România! 
Selecționata română va juca în 
comitatul Glamorganshire din 
sudul Țării Galilor, la Abera- 
von (un port la vărsarea rîului 
Avon în canalul Bristol), cu e- 
chipa unui club fondat în 1876. 
Peste numai două zile, la 2 oc
tombrie, ei vor întîlni un ad
versar mai familiar : Swansea 
R.F.C., primul club britanic de 
rugby care a efectuat un turneu 
în România (în 1954) și cu care 
au maj fost stabilite contacte 
în decursul anilor. Adversarul 
acesta, din portul la canalul 
Bristol (aproape 200.000 de lo
cuitori), va fi dintre cei mai 
redutabili, ținînd seama de con
siderentul că Swansea R.F.C. 
este cotată anul acesta drept 
„echipa nr. 1“ a Țării Galilor. 
Se așteaptă deci, pe celebrul 
St. Helen’s Ground, un meci 
de zile mari.

Din 4 octombrie, turneul se 
mută pe teritoriul Angliei de 
Sud-Vest. In acea zi. în cele
bra stațiune balneo-climaterică

Etapa de fotbal s-a terminat, comentariile continuă

DE CE ACESTE SURPRIZE?
etapă vie, frăminitală și, mai ales, plină 
în campionatele de fotbal. Surprizele au

din Bacău i-au învins pe Învingătorii

din C (Viitorul Scornicești) Învinge o 
echipă din A. chiar pe terenul aces-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Z1AR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIV - Nr. 8973

PRIMA EDIȚIE A ,,DAC IADEI" CU LITERE DE AUR, 
ÎN ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC
Fermă și entuziastă 
și mai însemnate in

angajare pentru obținerea unor succese 
noua ediție a marii competiții naționale

Secvența din grandiosul spectacol festiv organizat cu prilejul încheierii primei ediții a competiției sportive naționale „Daciada

Retrăim cu toată eăldura și 
bucuria inimilor, așa cum o 
vom face multă vreme de-acum 
Înainte, toate acele momente 
care au dat strălucire și pro
funde semnificații spectacolu
lui festiv al ediției 1978 a „Da
ciadei", desfășurat simbătă sea
ra, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, pe imensa scenă 
multicoloră a stadionului „23 
August".

A fost o 
de sugestii 
înregistrat asemenea proporții, incit încep să invite la 
reflecții, impunind parcă un numitor comun.

Steaua a pierdut categoric la Buzău.
Cîțiva liceeni 

lui M.T.K.
O promovată 

recent revenită 
teia.

Dinamo realizează de asemenea o surpriză (prin 
prisma formei sale precare în acest început de cam
pionat), făcînd ca publicul din Tîrgoviște să asiste 
la prima lnfrîngere 
in prima divizie.

Ce demonstrea
ză toate acestea 1

Că fotbalul nos
tru se menține în 
zona subiectivului, 
a bunei (sau proas
tei) dispoziții a
jucătorilor, valoa
rea de ansamblu
a echipelor nea- 
vînd repere solide, 
ci numai premise 
conjuncturale. poa
te chiar sentimen
tale. Intr-o vreme 
in care fotbalul 
internațional se o- 
biectivează, mer- 
gind spre criteriile 
unei întreceri „de 

fără rabaturi, fotba- 
are o blindă ințele-

producție", 
Iul nostru 
gere pentru forfait-ul sentimen
tal al lui Zahiu, care a cerut să 
nu joace împotriva 
echipe. Veți spune, 
gestul lui Zahiu e 
fotbalul nostru are

fostei lui 
poate, că 
frumos, că 
multe alte
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Elena
Prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, a prilejuit zecilor de 
mii de sportivi — reprezentanți 
ai celor peste 6 milioane de par
ticipant! la ediția inaugurală a 
„Daciadei" — și spectatori ex
primarea sentimentelor de dra
goste și recunoștință, a înflăcă
rat ului atașament față de partid 

a echipei sale pe teren propriu, 

metehne, ceea ce e absolut a- 
devărat, dar am amintit acest 
„fapt divers" pentru că el su
gerează un climat de îngăduin
ță, potrivnic oricăror socoteli 
precise, adică acelea care în
registrează marile scurgeri de 
potențial.

De ce a pierdut Steaua ? Pen
tru că a uitat prea repede de 
Monaco — stare subiectivă — 
și a avut în față o echipă cu 
„cuțitul la os", deci tot într-o 
6tare deosebită.

De ce au cîștigat liceenii din 
Bacău ? Pentru că n-au putut 
uita penalty-ul de 
ceasta „frumoasă 
du-le astfel aripi, 
stare de excepție, 
ționează aripi de-o clipă.

De ce a cîștigat Viitorul ? 
Pentru că Petrolul a gîndit 
meciul „de sus", prevăzînd o 
victorie ușoară, ceea ce a creat 
o altă stare subiectivă, perma-

la Vîlcea, a- 
revoltă" dîn- 
deci iarăși o 
care confec-

(Continuare in pag. 2—3)
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și secretarul său general, pă
rinte iubit al tinerei generații 
de constructori aj socialismului 
pe pămintul României.

A fost cea mai mare și emo
ționantă sărbătoare a sportului 
românesc ! Un corolar al am
plei competiții naționale, orga
nizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care — timp 
de doi ani de zile — a făcut c» 
pe toate stadioanele tării, ca și 
pe cele mai mici baze sportive, 
din sate și comune, sa se în- 
tilnească mase largi ale tinere
tului 
răni, 
elevi, 
tineri 
mani

A răsunat peste tot 
„Daciadei"! în acordurile lui ti
neretul patrie} și-a făurit mal 
mult ca oricînd frumusețea 
zică și morală ; sub însemnele 
„Daciadei" și-au perfecționat 
măiestria „tricolorii", cucerind

patriei — muncitori, ță- 
intelectuali, studenți, 

uteciști, pionieri, șoimi, 
români, maghiari, ger- 
si de alte naționalități.

marșul

A XX-a edific a Dinamoviada internaționale

STADIONUL REPUBLICII
găz-Stadionul 

duiește miercuri si joi întrece
rile unui important concurs at
letic, Dinamoviada internațio
nală, care-și aniversează la 
București un frumos jubileu : 
a XX-a ediție. La startul con
cursului vor fi prezenti peste 
300 de atleți și atlete din 8 țări 
socialiste, sportivii făcînd parte 
din cluburile Levski Spartak — 
Bulgaria, Ruda Hvezda — Ce
hoslovacia, Dinamo St. Luis — 
Cuba, Dynamo — R.D. Ger
mană, Gwardia — Polonia, Uj- 
pesti Dozsa — Ungaria, Di
namo — Uniunea Sovietică si 
Dinamo — România.

întrecerile se vor desfășura 
miercuri, de la ora 15.30 (la 
ora 15 va avea loc festivitatea 
de deschidere), si vor continua 
joi. de la ora 15. Aruncarea 
ciocanului se va face pe terenul 
din parcul ,.23 August". iar 
cursa de 20 km marș pe traseul 
tradițional din str. Maior Coravu.

CLASAMENTUL GENERAL
PE JUDEȚE AL „DACIADEI"
PENTRU SPORTUL DE MASA

în paginile 2—3 publicăm 
clasamentul general pe Jude
țe, pentru sportul de masă, 
al competiției sportive națio
nale ..Daciada* * — ediția 1978. 
In acest clasament, primele 
trei locuri stnt ocupate, In 
ordine, de municipiul Bucu
rești, Județul Alba ți județul 
Constanța.

(Continuare in pag. a 2-a)

• Duel pentru minge între 
Grigore și Romi.ă, doi dintre 
jucătorii care au evoluat ceva 
mai bine decît al ti coechipi
eri în meciul Sportul studen
țesc — Politehnica Iași.

Foto : Dragoș NEAGU

in realizări 
obținute in

succese de prestigiu pentru 
gloria sportivă a României so
cialiste. In cadrul numeroase
lor manifestări prilejuite de a- 
ceeași mare și entuziastă com
petiție națională s-a inscris si 
insuflețitorul 
tovarășului 
de „Ștafeta Daciadei", 
străbătut întreaga țară 
a prezenta secretarului 
al partidului raportul 
bogat 
cabiie 
tea de masă si de performanță, 
precum și Iegămintul solemn al 
milioanelor de tineri de a sluji 
cu credință și devotament pa
tria și poporul, de a face totul 
pentru ca scumpa noastră Re
publică să se dezvolte și să în
florească continuu, să urce pe 
trepte tot mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

Dan GÂRLEȘTEANU

Mesaj transmis 
Nicolae Ceaușescu 

care a 
, pentru 

general 
sportiv 
remar- 

activita-

(■Continuare in pag 2—3)

In vederea acestei tradițio
nale competiții, una dintre cele 
mai importante desfășurate a- 
nul acesta pe continent, atletil 
români s-au pregătit cu toată 
seriozitatea si sînt animați de 
dorința unei comportări cit mal 
frumoase, cu rezultate de va
loare și. implicit, cu cît mai 
multe succese. Aruncătoarea de 
disc Argentina Menis, de pildă, 
tine să-și continue șirul de vic
torii la Dinamoviada interna
țională. ea fiind pînă acum 
cîștigătoare la 6 ediții ! Claudiu 
Snșelescu în probele de viteză. 
Bedros Bedrosîan la triplu. 
Cornelia Popa la înălțime sînt 
cîțiva dintre atletii dinamoviști 
care aspiră la locuri fruntașe în 
clasamentele diferitelor probe 
și. prin acestea, la asigurarea 
unei poziții cît mai bune a e- 
chipei lor în clasamentul pe 
națiuni.



„Cupa României" la h

FAVORITELE S-AU IMPUS CLAR IN
Publicăm astăzi clasamentul 

general pe județe pentru spor
tul de masă al competiției spor
tive naționale „DACIADA" — 
ediția 1978. După cum se vede 
din datele alăturate, clasa
mentul s-a alcătuit prin cumu
larea punctelor acordate pen
tru realizările din ediția de 
vară si din cea de iarnă, ofe
rind o imagine completă a mo
dului cum s-a muncit în fiecare 
județ.

Pentru organele județene cu 
răspunderi și atribuții în miș
carea sportivă, clasamentul în
tocmit de Comisia centrală de 
organizare a competiției sporti
ve naționale „Daciada" consti
tuie nu numai o oglindă a ca
lității muncii depuse în ediția 
1978. ci si un prilej de serioa
să analiză pentru stabilirea mă
surilor necesare amplificării 
realizărilor, extinderii experien
ței dobîndite în cei doi ani de 
la lansarea „Daciadei' 
dării unor 
pliniri din

de organele și organizațiile din 
subordine, mai ales la nivelul 
asociațiilor sportive, unitățile 
de bază unde se hotărăște, de 
fapt, totul.

Cea de a doua ediție a marii 
.Daciada" 

si 
in

competiții sportive 
trebuie să înregistreze noi 
mai substanțiale progrese

desfășurarea unei ample acti
vități sportive, să antreneze 
masele de tineri, de oameni ai 
muncii La practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, spor
tului și turismului, să ducă la 

«i 
toa-

obținerea de noi recorduri 
performanțe superioare 
te ramurile

in

și lichi-
neajunsuri și neim- 
activitatea depusă

1. Mun. Buc.
2. Alba
3. Constanța
4. Brașov
5. Cluj
6. Suceava
7. Prahova
8. Neamț 

7-10. Sibiu
Galați 
Maramureș 
Timiș 
Harghita 
Botoșani 

Teleorman
16. Bihor

11.
12.
13.

14-15.

■o
o o *

■D O UJ *U

2.2
91
97
58
70
62
53
73
68
59
43
45
13
53
47
50

p- 8
41

7
39
20
23
26

3
12 
24
18
46

4
10
5

p- 220
132
104
97
90
85
79
73
71
71
67
63
59
57
57
55

p-

sportului.
17—19. Argeș 49 4 53

Dolj 36 17 53
Ilfov 46 7 53

20. Dîmbovițo 35 17 52
21. Mureș 28 22 50

• 22. Arod 43 4 47
23. Vîlceo 40 5 45
24. Vroncea 41 3 44
25. Ieși 33 9 42
26. Brăila 36 — 36
27. Bacău 23 12 35

28—31. Buzău 27 3 30
Caraș Sev 21 9 30
Hunedoorc 19 11 30
Mehedinți 28 2 30

32. Bistrița N. 20 9 29
33-34. Gorj 26 1 27

Satu Mare 17 10 27
35. Olt 22 — 22
36. Covcsna 12 4 16
37. Tulcea 13 1 14
38. Sălaj 9 3 12
39. lolomito 9 1 10
40. Vaslui 7 — 7

Ca fiecare dintre ultimele se
zoane competitionale interne ale 
hocheiului nostru Si acesta, 
1978—79, a fost inaugurat de 
întrecerile unei dispute tradi
ționale. „Cupa României".

In partida de debut a tur
neului final, ieri dimineață, 
s-au întrecut Sport club din 
Miercurea Ciuc si Sportul stu
dențesc A.S.E. din București. 
Este vorba de cele două forma
ții calificate din grupa de la 
Miercurea Ciuc. Atunci au 
ciștigat hocheiștii din Ciuc cu 
8—3. scor reeditat si în meciul 
de ieri : 8—3 (4—0, 3—0, 1—3) 
pentru Sport club.

Partida nu s-a ridicat la ni
velul calitativ așteptat, dar. cu 
toate acestea, a plăcut prin dir- 
zenia cu care s-a jucat. De 
menționat foarte marele număr 
al ocaziilor ratate la ambele 
porti. Rar ne-a fost dat să a- 
sistăm Ia atîtea ocazii — uria-

se ! — irosite, pur si simplu, 
cu o nonșalanta condamnabilă...

Punctele au fost realizate de : 
Antal (min. 5, 10, 37). Szentes 
(min. 8). Peiras (min. 16), Șan- 
dor (min. 23), A. Gali (min. 33). 
Pali (min. 42), respectiv Vlad 
(min. 50). Andreescu (min. 55) 
Si Grădinara (min. 56). A con
dus FI. Gubernu (Buc.), ajutat 
de A. Dibernardo (Cluj-Napoca) 
și M. Lupașcit (Rădăuți).

Partida Steaua — Dunărea 
Galați s-a încheiat, conform 
așteptărilor, cu victoria hocheiș- 
tilor bucureșteni : 6—1 (0—0,
2—0, 4—1), realizată însă cu 
prețui unor mari eforturi și pe 
fondul unor mari emoții, repli
ca jucătorilor de la Dunărea 
fiind lăudabilă. Intr-adevăr, re
velația primei etape a fost a- 
ceastă tînără echipă gălățeană, 
care a jucat bine, chiar foarte 
bine, dar care a ratat (ca și 
steliștii, de altfel...) cîteva oca-

Turneul echipelor divizionare A la tenis de masă
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CU LITERE DE AUR IN ISTORIA SPORTULUI ROMANESC
PROGRESUL BUCUREȘTI - C.S. ARAB II (f) 5-2!

(Urmare din pag. 1)

Au ascultat, zeci de mii de 
oameni, simbătâ seara, acel Le- 
gămint — ecou în inimi și con
științe — ale cărui versuri cu
prind nemărginita fericire a în
tregului tineret de a trăi într-o 
țară liberă, mereu mai prospe
ră și înfloritoare, de a trăi un 
minunat timp al socialismului, 
Pe care-l datorăm politicii înțe
lepte. clarvăzătoare a partidu
lui. a secretarului său general : 
Trăiască tara și conducătorul 
Căruia visele-i 
S-avem mereu

Din glorii

întruchipăm 
in inimi 

tricolorul 
glorii să-lcătre __  .. --

urmăm — JURAM '
Mesajul de felicitare al to

varășului 
dresat participanților la compe
tiția națională „Daciada" a în
semnat cea mai înaltă apreci?re 
adusă mișcării sportive, tutu
ror celor care, Ia îndemnul secre
tarului general al partidului, 
au muncit cu entuziasm, cu pa
siune si răspundere pentru ex
celenta reușită a acestei acți-

Nicolae Ceaușescu a-

uni sportive de o amploare cu 
totul deosebită, înscrisă printre 
obiectivele de maximă importan
tă in Programul de dezvoltare 
a întregii activități de educație 
fizică și sport
1976—1930, aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. 21 
P.C.R. Din fiecare ruvint al 
Mesajului se desprinde totoda
tă îndemnul, cerința Tundamen- 
tală pentru toți slujitorii miș
cării sportive de a-și sporj e- 
f Ort urile, de a munci cu mai 
multă hărnicie, pricepere și dă
ruire pentru ca în cea de a do
ua ediție a ,.Daciadei44 tineretul 
din întreaga țară să obțină suc
cese și mai mari, noi și cit mai 
prețioase victorii în lupta pen
tru recorduri și performanțe su
perioare în toate disciplinele, 
pentru ridicarea la un nivel și 
mai înalt a prestigiului sportu
lui românesc in arena interna
țională.

înțelegem că* prin întreg con
ținutul său, Mesajul adresat de 
secretarul general al partidului 
participanților la competiția 
sportivă națională „Daciada44 se

pe perioada

pee-

5
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REALIZATORII SPECTACOLULUI
FESTIV DE SIMBATA

DE MILENII SINTEM PE
Sitari (realizatori : It. col. 
Dumitru Ghițâ).

SÎNTEM DIMINEAȚA PATRIEI — repriză orezentotă de șoimi ai patriei 
și pionieri (realizatori : Maria Nedelcu, Roxana Panaitescu» Doina Da- 
nețtu)).

ÎNVĂȚAM $1 MUNCIM PENTRU PATRIE — repriză prezentată de 
elevi (realizatori : Gavrila Rogge, Sabina Macovei, Lucia Călăteanu, 
Nicolae Vînturici)

E PATRIA CEA MAI PROFUNDA CARTE — repriză prezentată de stu- 
de- : —'izatori • Gineta Sto°— -cu, F'->a Ned'P.

UTECIȘTII DE AZI, COMUNIȘTII DE MÎINE — repriza prezentata 
de u.i (realizatori : Victor t.uacj, e.-r.a Saigo)

SERVIM PATRIA — repriză prezentată de militari din unități ale Mi
nisterului Apărării Naționale (reofizatori : col. Alexandru Crăciunescu, 
col. Ion Fâtu, maior Stelian Frâțilâ).

SUIM, IN ZBOR, SUB FLAMURA DE JAR — repriză prezentată de 
studenți ai I.E.F.S. (realizatori : Elena Sima, Viorica Mocioni, Vasile 
Voinea)

PENTRU GLORIA SPORTIVA A PATRIEI - repriză 
tivi din cluburile Capitalei (realizatori : Emil Jecu, 
de specialitate).

. ACTORI-RECITATORI : Gheorghe Cozorici, Ileana Stana lonescu, Sil
viu Stanculescu, Olga Bucâtaru.

VERSURI : Mihai Negufescu, Nicolae Drcgoș.
MUZICA : Dinu Stelian, George Grigoriu, Temistocle Popa, Paul Ur- 

muzescu, Aurel Giroveanu, Vasile Vasiloche jr.
REGIA MUZICALA : Lucian lonescu. Paul Enigărescu
REGIA TEHNICA : Ermin Grossu, Emil Jscu, Gheorghe Dumitrescu, 

Dan lonescu.
SONORIZARE : Râzvan Bîzonșanu
LUMINI • Ion Coțîrlă.
SCENOGRAFIA : Radu Dan.
SCENARIUL Șl REGIA ARTISTICA : HERO LUPESCU.

ACEST PAMÎNT — repriza prezentata de mi- 
Neagu Mazslu, It. col. Cornel Neaga, maior

constituie ca un iztor de__
țioase indicații, program de lu
cru, de acțiuni practice, cu efi
cientă sporită, pentru Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport și ceilalți factori cu a- 
tribuții in domeniul educației 
fizice și sportului.

Aceasta înseamnă, desigur, a- 
tragerea mai multor tineri pe 
stadioane, organizarea perma
nentă a unor acțiuni și mani
festări sportive simple, atracti
ve, care să vitalizeze în conti
nuare întreaga activitate din a- 
sociațiile sportive dc Pe întreg 
cuprinsul tării. Această înseam
nă, deopotrivă, perfecționarea 
neîntreruptă a muncii în spor
tul de performanță, pentru ca 
cei mai buni sportivi români 
să cucerească un număr mai 
mare de titluri si medalii la 
campionatele europene, mon
diale și, mai ales, Ia Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Simbătă seara, cu sentimen
tul răspunderilor încredințate, 
al patriotismului fierbinte care-i 
însuflețește, purtătorii „Ștafetei 
Daciadei" s-au angajat in fața 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Vom răspunde prin fapte gri
jii Pe care nc-o purtați".

Gînduri și sentimente de pro- 
îundă dragoste, prețuire și re
cunoștință, 
re fermă 
exemplară 
dințate de 
său general. Așa începe noua 
ediție a „Daciadei"!

De muncă si angaja- 
pcnlru îndeplinirea 

a sarcinilor încre- 
partid, de secretarul

BRAȘOV, 25 (prin telefon), 
tn Sala sparturilor din locali
tate au început duminică Între
cerile primului turneu al echi
pelor divizionare A din cadrul 
campionatului republican pe 
echipe la tenis de masă. Mă
sura luată de federație de in
troducere a acestui turneu in
tre turul ți returul campiona
tului este salutară, fiindcă se 
completează întrecerile pe eta
pe — absolut necesare pregăti
rii sistematice, permanente — 
cu o formă apropiată campio
natelor europene și mondiale, 
unde se joacă mai multe me
ciuri pe zi, pe o durată de 
cîteva zile, solicitînd intens e- 
forturile sportivilor. Turneul 
este organizat in cinci reuniuni 
pe fiecare din cele două serii, 
atit pentru echipele feminine, 
cit și pentru cele masculine.

Dacă rezultatele înregistrate 
în primele două zile de con
curs sînt in general cele scon
tate. a surprins victoria echipei 
feminine Progresul București 
(Maria Alexandru, Viorica I- 
van, Camelia Filimon-Dascaliu) 
asupra primei garnituri arăde- 
ne (C.S. Arad II : Liana Mi- 
huț. Magdalena Leszay, Eva 
Ferenczi) cu 5—2 ! Iată și re
zultatele : Ivan — Mihuț 2—1, 
Alexandru — Leszay 2—0. Da?- 
caliu — Ferenczi 2—1, Alexan
dru — Mihuț 1—2, Ivan — Fe
renczi 0—2, Dascaliu — Leszay 
2—1, Alexandru 
2—0.

Alte rezultate 
feminin : C.S.

Buc. 5—2 și 5—1 cu C.S.M. 
Cluj-Naipoca ; masculin : Glo
ria Buzău — Progresul Buc. 
9- 8, Progresul Buc. — Politeh
nica Buc. 9—2, Universitatea 
Oraiova — Comerțul Tg. Mu
reș 9—1 și tot cu 9—1 Politeh
nica Buc., C.S.M. Cluj-Napoca 
— Gloria Buzău 9—2 și 9—1 cu 
Comerțul Tg. Mureș.

Mircea COSTEA

Ferenczi

din seria I, 
Arad II — 

C.S. Arad I 5—0, Progresul
Buc. — C.S.M. Cluj-Napoca
5—2, C.S.Ș. Craiova — Spartac

zv

prezentotă de spor- 
federațiile sportive

IN
O

DECOR
EXCURSIE

• un
București
Vodă — Vlad Țepeș — Călă
rași - Ostrov - Adamclisi.
• un popas pe malul Du
nării
• un dejun pescăresc
• o vizită emoționantă la 
monumentul 
iani.

traseu atrăgător : 
- Lehliu — Radu

Tropaeum Tra

roate aceste
sînt oferite în ______ ____
nică de întreprinderea de tu
rism ho’eluri și restaurante 
București.

Plecarea la ora 6,30, de pe 
olatoul din fata hotelului In- 
te rcontin ental.
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PATINAJUL ARTISTIC DIN N
• Patinoarul acoperit din Mier

curea duc și-a redeschis porțile 
încă din luna iulie, fiind asiduu 
frecventat și de către practican- 
ții patinajului artistic.
• Concursul internațional „Pri

etenia44 rezervat juniorilor, se va 
desfășura anul acesta la Bucu
rești și sportivii români vor să-l 
întimpine cft mai bine pregătiți. 
Aceasta este și dorința noului 
cuplu de antrenori ai lotului de 
juniori, Victor Neagu și Nicolae 
Gliga, care au pornit la lucru 
animați de dorința de a realiza 
în actualul sezon — cu sportivii 
pe care-i pregătesc — cel mai 
bun bilanț obținut vreodată de 
patinatorii români in competiția 
amintită.

• De la 1 septembrie și-a des
chis porțile și patinoarul acope
rit din parcul sportiv „23 August* 
din Capitală. Pe gheața acestuia 
se antrenează în prezent lotul 
lărgit al patinatorilor (29 de spor
tivi și sportive). în afara grupu
lui selecționat pentru conc rsul 
„Prietenia44, ceilalți patinatori din 
lot se pregătesc sub îndrumarea 
antrenorilor de la cluburile că
rora le aparțin. Este o măsură 
bună, menită să stimuleze simțul
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RUGBYSTII ROMÂNI IN PATRIA BALONULUI OVAL
(Urmare din pag. 1)

Bath, va avea loc reintilnirea 
cu o formație care ne-a vizitat 
nu de mult, unul dintre pri
mele cluburi britanice care au 
adoptat jocul de rugby : _ Bath 
Overseas Sports Association 
(BOSA — cu o vechime de 123 
de ani !). Apoi, la 7 octombrie, 
este rîndul meciului din capi
tala comitatului Gloucester-; 
shire, împotriva unei formații 
care a mai intilnit selecționata 
Bucureștiului in 1956 și care 
este aureolată astăzi eu titlul 
de cea mai bună echipă engleză 
a momentului : Gloucester
R.F.C.

Miercuri 11 octombrie, rug- 
byștii români vor fi oaspeții 
Londrei. La Richmond Athle
tic Ground, ei vor juca împo
triva unei puternice formații :

Scottish R.F.C., din 
vor lipsi internaționali

London 
care nu 
cunoscuți.

La 14 octombrie, 
noștri vor avea în față 
purtătorii tricourilor mov 
echipei din Clifton (o stațiune 
balneară, pe valea Avonului, în 
suburbia Bristolului), pentru ca 
la 17 octombrie, în ultima par
tidă a turneului, ei să întil- 
nească pe Memorial Ground, 
formația unui club întemeiat în 
1388 : Bristol R.F.C., dintr-unul 
din cele mai mari orașe ale 
Marii Britanii, port la canalul 
cu același nume, avind peste 
400.000 de locuitori : Bristol.

La dificultățile unui 
cu jocuri la intervale 
se adaugă faptul că, în majo
ritatea lor. meciurile se vor 
disputa la lumina reflectoarelor 
(condiție mai puțin obișnuită

sportivii 
pe 
ale

pentru sportivii noștri). Avem 
totuși convingerea că la 18 oc
tombrie ei se vor întoarce in 
patrie cu bune aprecieri și un 
bilanț fructuos, demn de pal
maresul frumos al rugbyului 
romanesc.
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PRONOSPORT
MliNE, MIERCURI 27 septembrie 

are Ioc un nou concurs
axat 
prim, 
pene

SEZON

turneu 
scurte
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ALERGĂRI SPECTACULOASE
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bilete 
expre 
brie <

, 3.
19, 

727.

s-a ridicat la suma de 
lei și a fost cîștigat

Desfășurată pe un timp nu 
tocmai favorabil (vint, frig pă
trunzător) și în prezența unui 
public sub cifra cu care ne-am 
obișnuit, reuniunea de duminică 
dimineață a reușit, datorită dîr- 
zeniei cu care majoritatea con- 
curenților au înțeles să lupte 
pentru victorie, să-i „încălzeas
că44 pe cei aflați în tribunele 
hipodromului. Că au fost aler
gări disputate, o atestă și fap
tul că în două din ele (premiile 
„Racoviță44 și ,,Recas“) a fost 
necesară consultarea fotografi
ei pentru a putea fi cunoscut 
cîștigătoru’l. Dintre „laureați44, am 
reținut pe Olteanca (din ce în 
ce mai bună), Gascon (benefi
ciar al felului dezordonat în care 
Tr. Marinescu l-a susținut pe 
Otilian), Frîu și Zmerit, dar 
valorile- marcate de aceștia 
(1:28,9 și respectiv. 1:36,3) sînt 
in totală contradicție cu ultime-

le lor evoluții, cînd au fugit mai 
mult decit modest. O notă ine
dită a constituit-o duminică pro
gramarea (pentru prima oară în 
acest an) unei probe pe 2 210 m 
rezervată conducătorilor ama
tori și cîștigată destul de ușor 
de Hebron, M. Leontopol consoli- 
dîndu-și în acest fel poziția de 
lider în clasamentul respectiv.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 — 1. Olteanca (I. Nicolae), rec. 
1:33,2, 2. Jitaru, 3. Vizuina. Sim
plu 39, ordinea 53, ordinea triplă 
1.821 lei. Cursa a ll-a i. Re
forma (I. Bănică), rec; 1:34,3, 2. 
Banjo. Simplu 5, ordinea 69, e- 
vent 193. Cursa a III-a — 1. Frîu 
(Gr. Nica), rec. 1:28 9, 2. Silicia, 
3. Satirica. Simplu 17, ordinea 
68, event 290, ordinea triplă 3 678. 
Cursa a IV-a —- 1. Gascon (G. 
Avram), rec. 1:31,5, 2. Artizan.
Simplu 3, ordinea 44, event 897.

Cursa a V-a — 1. Hebron (M. 
Leontopol). 2. Oran. 3. Fiesta.Sim
plu 3, ordinea 3, event 8, ordinea 
triplă 32. Cursa a VI-a — 1. He- 
lia (G. Solcan), rec. 1:28,5, 2.
Hertz. Simplu 8, ordinea 24, event 
24, triplu cîștigător 345. Cursa a 
VH-a — 1. Harțag (G. Vasile), 
rec. 1:29,7, 2. Palicar, 3. Diva. 
Simplu 11, ordinea 43, event 97, 
ordinea triplă 322. Cursa a VIII-a 

Recurs (R. Arsene), rec.
‘ ‘ ’ Silistraru.

event 17, 
Cursa a 

(Tr. Dinu).

— 1-1:29,0. 2. Haiducel, 
Simplu 4, ordinea 
triplu cîștigător : 
IX-a — 1. Zmerit 
rec. 1:36,3, 2. Săbădău. Simplu 9, 
ordinea 27, event 14. Pariul aus
triac
37 674 __ _ ___
(50%) de două tichete cu două 
combinații cu 6 c^i a 9 418 lei 
fiecare. Report : ' .338 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

Catd 
8.715 
2.944 j 
643 le 
247 lei 
40 lei 
lei ; C

REP
55.830
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IN AJUNUL MECIURILOR - RETUR DIN CUPELE EUROPENE
F. C. ARGEȘ SE DEPLASEAZĂ AST AZI LA ATENA

O lovânescu și-a reluat antrenamentele

IERI 
studențesc 
1-3)

-1 (0—0,
I

(1—0, 1—0, I
AZI

-inamo
: A.S.E.

■

în vederea meciului retur cu Panathinaikos, 
din Cupa U.E.F.A., partidă care va avea lo<; 
miercuri la Atena, F.C. Argeș s-a înapoiat de 
la Tg. Mureș simbătă scara, venind, cu avionul, 
In Capitală, de unde a plecat la Snagov. Aici, 
echipa piteșteană și-a continuat pregătirile du
minică, jucătorii luînd parte la un program de 
recuperare și la un antrenament de menținere, 
după care luni au efectuat un nou antrenament. 
Afectați, desigur, de înfrîngerea de la Tg. Mu
reș, îndeosebi pentru golul stupid pe care l-au 
primit, jucătorii doresc și mai mult să obțină 
un rezultat bun la Atena. „Modestia după acel 
3—0 din tur și încrederea în forțele lor, ne spu
nea antrenorul FI. Halagian, trebuie să-i carac
terizeze pe toți jucătorii. Sînt încrezător că vor 
face o treabă bună. La Tg. Mureș m-a mulțumit 
jocul în apărare, dar s-a ieșit prea timid in

fazele de atac, capitol asupra căruia trebuie să 
insistăm".

F.C. Argeș are insă unele dificultăți în alcă
tuirea liniei de mijlocași. Ni s-a spus că e 
aproape sigură reintrarea lui Iovănescu, care și-a 
reluat antrenamentele după accidentul suferit în 
meciul tur de la Pitești. în schimb, este destul 
de probabilă indisponibilitatea lui Toma, care se 
dovedise a fi unul dintre 
cători. Simbătă, el a fost 
entorsă la gleznă. Totuși, 
recuperarea lui. în rest, 
apți pentru partida de miercuri, 
Radu n ne spunea următoarele : , 
greu, fără îndoială, dar totul depinde de felul 
cum ne vom mobiliza. Noi nu trebuie să jucăm 
la Atena doar pe cartea apărării".

Constantin ALEXE

cei mai în formă ju- 
accidentat, suferind o 
se fac eforturi pentru 

ceilalți jucători 
’, despre 

„Va fi un

sînt 
care 
meci

,C. Miercu- I

Gloria cine î Cu autorii unor asemenea 
„performanțe" I Firește, aceste 
considerații vizează in cel moi 
mic grad pe Gloria Buzău, care 
e „mică ți trebuie să mai creas
că, să mai invețe". Dar A.SA. 
și, mai ales,

LANȚUL SLĂBICIUNILOR
A.S.A. Tg. Mureș

Buzău 4—1
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 4—1 
Gloria Buzău — Steaua 4—1 
Trei rezultate ca trei „versuri*  

pe care se poate cînta melodia 
(ne) seriozității echipelor ncestre 
de fotbal și a ju
cătorilor lor. Con
cepție î Pregătire? 
Respect pentru pu
blic ? Respect pentru fotbal ? 
Angajamente luate ? Cit cre
dit poate acorda generosul și 
mereu naivul nostru iubitor de 
fotbal care crede mereu și sperâ 
mereu câ va fi mai bine și care 
la toate întrebările de mai sus 
a aflat - și a citit - răspun
suri patetice, solemne, cum 
se poete mai convingătoare...

Vrem să ne impunem și 
fotbalul internațional I Pâi

ETAPA S-A

nu

în 
cu

Steaua I
Cit o sâ ne mai 

jucăm cu răbda
rea ți înțelegerea 
oamenilor ? 
luate — In sfîrșit ICînd vor (i

— măsuri reale, eficiente, de în
dreptare a condiției submedio
cre, de neacceptat, sub raportul 
obligațiilor a echipelor și 
tori lor ? Pină cînd această 
ta te unicâ în perimetrul 
noastre sociale : primii la 
tenții, ultimii la obligații ?
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UNIVERSITATEA CRAIOVA A PLECAT IERI LA DUSSELDORF
Universitatea Craiova va 

ține — cum se știe — mîine, 
Dilsseldorf, meciul retur 
drul „Cupei cupelor*  cu 
ția locală Fortuna, una 
fruntașele campionatului 
german. Prima întilnire, 
Craiova, s-a încheiat (vă____ _
tim) cu un scor defavorabil jucă
torilor craioveni (3—4), care a 
diminuat într-o mare proporție 
șansele de calificare ale Univer-

sus- 
la 

din ca- 
forma- 
dintre 
vest- 

de la 
reamin-

al U-lea al com- 
din aceste moti-

(Urmare din pag 1)
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I

sității în turul 
petiției. Tocmai _____ _____
ve, jucătorii craioveni — ...despo
vărați în bună măsură de miza 
meciului — au obligația ca mîine 
seară, pe Rheinstadion din DUs- 
seldorf, să se comporte onorabil, 
să facă totul pentru a obține un 
rezultat pe măsura valorii lor 
reale.

Universitatea Craiova a plecat 
ieri dimineață, cu avionul, plnă

la Frankfurt, conținulndu-și apoi 
drumul, cu autocarul, pini la 
Ddsseldort. Antrenorii Bie Oanâ 
,1 Constantin Deliu au deplasat 
următorul lot de jucători : Lung, 
Boldid, Negrilă, Șlefănescu, Pu- 
rima, Bumbescu, Bemeanu, Un- 
gureanu, Donose, Beldeanu, Iri- 
mescu, Crițan, Ctrțu, CAmAtaru, 
Marcu.

Gheorghe NERTEA

nent inamic al echilibrului, 
constanței și seriozității in fot
bal.

In sCrșit, Dinamo a decis să 
rezolve intr-un singur joc difi
cultățile startului, probabil ți 
sub influența unor critici sub 
semnul lui „așa nu mai mer
ge".

Fotbalul nostru este la dis
creția jocului care urmează, a

reprizei care urmează, a scoru
lui de pe tabelă. Din toate a- 
cestea se ajunge la acea „tem
peratură de tranziție**,  care 
face din fotbalul nostru un joc 
de tranziție, un joc de la care 
așteptăm mereu un plus de 
botârire. de angajament, dar 
care sfirșește prin a ne demon
stra că stăpinește în 
rînd tehnica mimării , 
duminică la alta**,  o , 
evident insuficientă 
internațională...

primul 
„de la o 
„tehnică* 4 
în arena

POLITEHNICA TIMIȘOARA A SOSIT LA BUDAPESTA
Elanul Gloriei, „sistemul" Stelei
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La Timișoara încă nu s-au stins ecourile in- 
frîngerii ps care Politehnica a suferit-o simbătă 
în fata echipei S.C. Bacău. în aceste condiții, 
pregătirile pentru partida retur, de la Budapesta, 
de miercuri, în. compania formației M.T.K., au 
debutat mai puțin favorabil. Studenții au depășit 
însă repede aceste momente dificile — mai ales 
din punct de vedere psihic — si privesc acum 
cu toată seriozitatea întîlnirea de la Budapesta, 
unde au de apărat avantajul luat la Timișoara, 
cînd au obținut victoria cu 2—0.'

Politehnica a plecat ieri la amiază cu auto
carul spre Budapesta, unde a sosit în_____
serii. Lotul, însoțit de antrenorii Angelo Nicu- 
lescu și Constantin Rădulescu, cuprinde urmă
torii jucători : Catona, Moldovan, Nadu, "

cursul

Fălii -

nișan, Mehedin|u, Barna. Floare?. Dembrovschi, 
Vișan, . Cotee, Boțea, Șerbănoiu, Anghel, Volant. 
Petrescu și Iu ga.

După cum se vede, și pentru această partidă 
echipa timișoreană Intimpină dificultăți in alcă
tuirea celui mai bun „11“, vechii accidentați ne- 
putind fi recuperați. Ne referim, In special, la 
portanil Bathori I. dar și la vîrful de atac Nucă, 
înlocuitorul său, Volaru, nedînd pină in prezent 
randamentul scontat. în privința randamentului 
general al echipei, mai puțin convingător în ul
tima vreme, se anticipează că mîine, la Buda
pesta. acesta va creste în eficientă, convertin- 
du-se astfel Intr-un joc bun, care să ducă la 
calificarea în turul doi.

mai

Mircea TUDORAN

Care ar fi argumentele tehnice ele 
marii surprize de ia Buzău ?

GLORIA
1. A alergat de două ori 

mutt decit in meciul cu Dinamo.
2. A reolizat un marcaj strict la 

„cheile" echipei bucureștene, Ghiz- 
deanu la Dumitru, Toma la lordă- 
nescu, Nicolae la M. Răducarfu, pa- 
ralizînd astfel „actul de creoție*  
oaspeților, cu atît mal mult cu 
apărarea 
Constantin nu , 
moment riscul de 
care sâ depășească dificultățile ce
lor trei.

3. A avut în Stan un virf mereu 
periculos, in ciuda durerii musculare 
pe care a resimțit-o încă din pri
mul minut, ia un șoc cu Someș.

I
I
I
I
I

REZULTATELE ETAPEI
• Flacăra 

reni din nou 
bune echipe : 
etape • Fosta 
durii Tg. Jiu

Automecanica Mo- 
prinxre cele mal 
10 puncte In cinci 
divizionară B Pan- 

_ __  in ascensiune de
formă : 5—1 In deplasare și i p 
in clasament • Prahova Ploiești 
(scor record in deplasare) ș—1 
cu Petrolul Berea.

SERIA 1

Rădăuți — Unirea Să- 
(2—0), Zimbrul Suceava 
Cîmpulung Moldovenesc 
*. Foresta Fălticeni —
Iași 1—0 (0—0),

I
I

tul Medgidia — Granitul Babadag
2— 1 (0—1), Chimpex
Unirea Eforie — nu s-a disputat. 
Electrica Constanța ...„
Tăndărei 2—0 (0—0), Șoimii Cer
navodă — Dacia Unirea Brăila
3— 0 (1—0). Pescărușul Tulcea — 
Voința Constanța 4—2 (4—1), Azo
tul Slobozia — I.M.U. Medgidia
4— 1 (1—1), Tractorul Viziru —
Marina Mangalia 0—0.

Constanța —

— Victoria

Metalul 
veni 7—0
— A.S.A.
»-2 (0—1),
Nlcolina lași 1—o (0—0), c.F.R. 
Pașcani — Laminorul Roman 1—0 
(1—0), Danubiana Roman — Me
talul Botoșani l—o (0—0), Avintul 
Frasin — Șiretul Bucecea 4—0 
(2—0). TEPRO Iași — Cristalul 
Donohoi 0—1 (0—0), C.S. Botoșani
— Dorna Vatra Domei 3—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a V-a : 1. C.F.R. PAȘ
CANI s p (golaveraj 7—3), 2. Me
talul Rădăuți 7 p (14—3), 
Botoșani 7 p (11—1)... pe ultimele: 
ÎS. Unirea Săveni 2 p (1—26), 16. 
TEPRO lași 1 p (2—8).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TRICOLOR B RAI LA 8 p (15—5), 
2. Pescărușul Tulcea 8 p (12—7), 
X Cimentul Medgidia 7 p (6—3)...

— pe ultimele : 15. Chimpex con
stanța 2 p (1—4) — 4 jocuri, * 
Arrublum Mă cin 6 p (2—13).

1.

16.

3. C.S.

SERIA A V-a
■ Vîscoza 
Abatorul 

București

SERLti A U-a

Bradul Roznov — Letea Bacău 
3—0 (1—0), Rulmentul Birlad —
Cetatea Tg. Neamț 1—0 (1—0), 
C.S.M. Boxzești — DEMAR Mă- 
rășești 4—2 (2—1), constructorul 
Vaslui — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 1—2 (0—2), Oituz Tg. Ocna 
— Petrolul Moinești 1—2 (1—1), 
Hușana Huși — Aripile ~ '
2-1 (1-1) ~ -----

___ Bacău 
Cimentul Bicaz — Mi

nerul Comănești 1—0 (0—0), Par
tizanul Bacău — I.M. _ ”
4—0 (2—0).

P. Neamț

PARTI-
- - - - - --------- X.Gh. Gheorghiu-Dej I p 

P
Oituz 

Ocina 2 p (3—8), 16. Cetatea 
Neamț 2 p (1—8).

Pe primele locuri
ZANUL ----------- ‘
Energia
(19-4),
(10—5)...
Tg. -
Tg.

BACAU S p
1. 
(11-D,

3. Letea Bacău 8 
pe ultimele : 15.

SERIA A m-a
Petrolul Berea — Prahova Plo

iești 1—6 (1—3), Olimpia Rm. Să
rat — Petrolul Băicoi 1—0 (0—0), 
Metalosport Galați — Oțelul Ga
lați 1—0 (0—0), Unirea Focșani
— Carpați Nehoiu 2—0 (1—0),
Ancora Galați — C.S.U. Galați 
1—1 (1—0), Petrolistul Boldești
— Avintul Urzi cerni 1 (1—0),
Chimia Buzău — Dinamo- 
c.P.L. Focșani 3—2 (1—0), Lucea
fărul Adj ud — Foresta “ 
1—0 (1—0).

Gugești

1.Pe primele locuri : 
GALATI 8 p (10—4), 2. 
C.P.L. ” , ' ' ‘ '
mia Buzău 
mele : 
(2—11). 
(5—16)

C.S.U. 
Dinam-o- 

Focșani 8 p (9—4), 3.
8 p (8—4)... pe 
Carpați Nehoiu 
Petrolul Berea

15.
16.

Chi- 
ulti-
1
0 P 

P

SERIA A IV-a

Unirea Tricolor Brăila — Arru- 
bium Măcin 4—0 (0—0). Cimen-

I.C.S.I.M. București 
București 3—2 (1—0),
București — Sirena 
0—0, Victoria Lehliu — Tehnome- 
tal București 0—0, Automecanica 
București — Mecanică fină Bucu
rești. C—0, ”
Electronica București 2—0 (1—0), 
Luceafărul n București 
căra roșie București 2—3 
TJd. București — Voința 
rești 1—1 (0—0), Automatica
București — Celuloza Călărași 
1—2 (0—0), Unirea Tricolor Bucu
rești — Luceafărul I București s-a 
aminat pentru 4 octombrie.

Unirea Bolintin.
- Fla
il-1), 
Bujcu-

Pe primele locuri : 1. VOINȚA 
BUCUREȘTI 8 p (10—4), 2. T.M.B. 
I p (9—4), 3. I.C.S.I.M. 8 p (11— 
7) ... pe ......................................
n 2 p
P (3—9)

17. Luceafărul
I 1

ultimele :
(5—12), 18. Luceafărul 
— din 4 jocuri.

SERIA A Vl-a

Flacăra Automecanica Moreni 
— Constructorul Pitești 6—0
(2—0), Progresul Pucioasa — Re
colta Stoicănești 6—1
I.O.B. Balș — Răsăritul Caracâi 
2—2 (0—2), Cimentul Fieni — Chi
mia Găeștl 2—1 (1—1), Dacia Pi
tești — Petrolul Videle 3—0 (1—0), 
Dinamo Alexandria — ROVA Ro
șiori 1—1 (0—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Progresul Co
rabia 1—1 (0—1), Metalul Mija — 
Cetatea Tr. Măgurele 6—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 10 p (12— Z), 2—3. ROVA 
Roșiori 7 p (11—3), I.O.B. Balș 
7 p (13—5), 4. Metalul Mija 7 p 
(9—3)... pe ultimele : 15. Construc
torul Pitești 3 p (6—14), 16. Pe
trolul Videle 1 p (3—11).

SERIA A vn-a.

(t-0),

— Unirea Drăgă- 
Chimistul Rm.

Dierna Orșova 
șani 3—0 (1—0), 
Vîlcea — Progresul Băilești 1—0 
(0—0), C.F.R. Craiova — Gloria 
Drobeta Tr. Sev. 5—2 (1—1). Con
structorul Tg. Jiu — Construc
torul Craiova 4—2 (3—0), Lotru 
Brezoi — Minerul Motru 1—0 
(1—0), Minerul Vulcan — Pandu
rii Tg. Jiu 1—5 (0—1), Minerul 
Lupeni — Bistrița Băbeni 3—0

4. A avut în publicul buzoian 
sprijin permanent. Să facem 
mențiunea că tinerețea acestui 
blic se manifestă în faptul că gustă 
mult mai mult frumusețile. chiar 
puține, ale fotbalului, neresimțind 
blazarea care se constată uneori pe 
alte terenuri.

STEAUA
1. A luat meciul prea ușor, acest 

fapt fiind evident chiar și in super*  
ficialitatea încălzirii.

2. Apărarea, in frunte cu N. 
ducanu, a comis greșeli grave 
trei din golurile primite.

3. A renunțat încă _ din start 
ofensiva așteptata de toți cei 
vedeau in

un 
aici 
pu-

ol 
cit 
lui 
un

Imediată a echipei 
asumat nici 
a iniția acțiuni

fi-a Ra
ia

A V-a A DIVIZIEI C
(2—0), Metalurgistul Sadu — Me
talul Kovinari 2—0 (1—0),

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 3 p (14—5), 2. C.F.R. 
Cnaiova 1 p (13—5), 3. Construc
torul Craiova 7 p (12—7), 4. Chi
mistul Km. Vîlcea 7 p (7—3)... pe

............................    * P
P

ultimele : 15. Bistrița Băbeni 3 
(2—11), 16. Minerul Vulcan 2 
($-»).

SERIA A VlII-â

Metalul Bocșa — C.F.R. Sime- 
ria 2—0 (0—0), Gloria Reșița — 
Unirea Tomnatic 1—0 (1—0), Mi
nerul Oravița — Laminorul Nă
drag 3—1 (1—0), știința Petro
șani — Vulturii textila Lugoj 1—1 
(1—0), Metalul Hunedoara — 
C.I.L. Blaj 2—1 (2-1), Unirea
Alba Iulia — Minerul Ghelar 2—1 
(2—1), Unirea Slnnicolau — Me
talul Oțelu Roșu 2—0 (0—0),
IU.R.A.L. Timișoara — Electro
motor Timișoara 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TOMNATIC 7 p (13—4), 2. Uni
rea Sînnicolau 7 p (8—3), 3. 
nirea Alba Iulia 7 p (7—3)... pe ----------- ---- - p

P

— Minerul Eăiuț 3—0 (1—0), Mi
nerul Ilba-Seini — Minerul 
Rodna 2—1 (1—1), Bradul Vișeu
— Viitorul Z’ ' " “ "
(1—0), Hebe Singeorz Băi — Oașul 
Negrești 1—1 (0—1), CUP”™ 
Bala Mare — Someșul Satu Mare 
3—6 (2—0), Rapid Jibou — Victo
ria Cărei 2—1 (1—1).

Pe primele jocuri : 1. ‘ 
BODNA 7 p (11—3), 2. 
Zalău 7 p (11—4), 3.
Băița 7 p (12—6)... pe
15. Lăpușul Tg. Lăpuș 3 _
16. Gloria Șimleu 2 p (3—12).

Gloria Șimleu 3—0
CUPROM

MINERUL
Armătura 

Minerul 
ultimele : 

l P (&—11),

SERIA A Xl-a
Automecanica 
Sticla Tîrnă- 

Făgăraș 2—1
— Construcții 
Metalul Si- 

Cisnădie

u-
ultimele : 
(1-5), 16. 
(3-9).

15. C.F.R. Simeria 2 
Minerul Ghelar 2

SERIA A IX-a
Constructorul Arad — Victoria 

Incu 2—0 (2—0), C.M. Cluj-Napoca
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
2—0 (1—0), Tricolorul Beiuș — 
Rapid Arad 1—1 (0—0), Unirea
Dej — Metalul Aiud 3—1 (2—0), 
Minerul Suncuiuș — Strungul 
Arad 0—1 (0—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Voința Oradea 3—0 (1—0), 
Minerul Bihor — Sticla Arieșul 
Turda 0—4 (0—2), Recolta Salonta
— Tehnofrig Cluj-Napoca 2—2 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. TRICO
LORUL BEIUȘ 8 p (6—2), 2. Bi
horeana Marghita 7 p (10—4), 
Strungul Arad 7 p (9—5)... 
ultimele : 
3 p (2—5), 16.
3 p (4-11).

Carpați Mîrșa — 
Mediaș 3—0 (2—0), 
veni — Utilajul 
(0—1), I.P.A. Sibiu 
Sibiu 0—2 (0—0).
ghisoara — Textila 
3—1 (1*1),  INTER Sibiu — Oțelul 
Reghin 
Chimia 
Metalul 
Bistrița 
nlla —

Pe primele locuri : L META
LUL SIGHIȘOARA 8 p (10—3), 2. 
Oțelul Reghin 7 p (6—1), 3. Car
pați Mînșa 7 p (8—3)... Pe ulti
mele : 11. “rrcț’il • -
(7—10), 16. Automecanica Mediaș 
3 P (2-7).

0—0, Avintul Reghin 
Or. Victoria - - -• 
Copșa Mică

2—0 (1—0), 
____ — Foresta

3—1’ (1—0), I.M.I.X. Ag- 
Mureșul Luduș 3—2 (2—1).

15. Mureșul Luduș 3 p

SERIA A xn-a

1.

15.

3.
....... P<>

Minerul Su ncuiu ș
Recolta Salon ta

SERIA A X-a

Minerul Băl ta — Lăpușul Tg. 
Lăpu® 3—0 (0—0), Silvicultorul 
Măieru-Anieș — Armătura Zalău 
0—2 (0—0), Minerul Baia Sprie

ACTUALITĂȚI
• AZI, SPORTUL STUDEN

ȚESC — SELECȚIONATA R.P.D. 
COREENE. Continuîndu-și turneul 
în țara noastră, selecționata 
R.P.D. Coreene va susține astăzi 
o nouă partidă amicală. Parte
neră va fi echipa bucureșteană 
Sportul studen.esc. Meciul va a- 
vea loc pe stadionul Dinamo, 
începind de Ia ora 16.

C» TURNEU AL ECHIPEI CER- 
NOMOBE. BURGAS (UULGA-

Minerul Bălan — C.S.U. Brașov 
i—i (2—0), Progresul Odorhei — 
Minerul Baraolt 4—0 (0—0), Avin
tul Minedu — Caraimanul Buș
teni 6—0, Măgura Codlea — Me- 
trom Brasov 0—0, Carpați Sinaia 
— I.R.A, Clmpina 3—0 (3—0).
Carpați Brașov — Tractorul M. 
Ciuc 1—1 (0—1), Viitorul Gheor- 
gheni — Torpedo Zămești 2—0 
(0—0), Precizia Săcele — izvorul 
Tg. Secuiesc 0—1 (6—1).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 8 p (16—4), 2. Viitorul
Gheorgheni 7 p (10—3), 3. Metrom 
Brașov 7 p (7—3)... 
15. I.R.A Cimpina 2 
Minerul Baraolt 2 p

pe ultimele : 
p (3—12), 16. 
(4—14).

Rezultatele ne-au 
mise de către 
noștri voluntari din 
respective.

fost trans- 
corespondenții 

localitățile

actualități
RIA). Una dintre fruntașele cam
pionatului primei divizii din Bul
garia, echipa Cernomoreț Bu gas, 
va întreprinde un turneu de 
două jocuri în țara noastră. Oas
peții vor Intilni la București, la 
10 octombrie, lotul reprezentativ 
de tineret, care se pregătește pen
tru partidele ce le va susține 
in această toamnă în campiona
tul european. Al doilea adversar 
al echipei Cernomoreț Burgas ur
mează să fie desemnat ulterior.

la 
r care
liderul clasamentului o 

echipă cu un potențial net superior 
gazdelor. A preferat desenul contra
atacului, adică speranța comoda în 
sprintul lui Troi și driblingul lui M. 
Ră duca nu.

4. Steaua se confirma mereu ca o 
echipă care joaca după sistemul 
2 4-9, adică lordânescu — Dumitru 
4- ceilalți, 
formanțele 
rești, totul 
milor doi...

Fârâ să 
tei echipe ______ , ______
iâm că duminică, la Buzău, 
cu cel mai bun lot din țară 
dut, așa cum a pierdut, In primui 
rînd ca urmare a ATITUDINII sale de 
subestimare a adversarului și, în 
egală măsură, a fotbalului. Acest 
lucru l-a regretat chiar publicul bu- 
zoian, care ar fi preferat sâ-și vadă 
echipa ciștigînd in fața unui lider 
hotârit sâ-și apere prestigiul. (I. Ch.)

In aceste condiții, per- 
contradictorii devin fi- 

deplnzînd de forma pri-

micșorăm meritele 
buzoiene, trebuie

a vin to- 
sâ ară- 

echipa 
a pier- 

In primul

„Să-i mai dăm o șansă, tovarăși !*•
(Dar plnă clnd ?...)

De la o 
purtă torul 
chipei U.T.A., 
lurile pozitive' . _ .
promis acest atacant, 
puse să bage spaima 
cu necruțătoarele sale 
cap I... Ștefan Covaci, 
reprezentativelor naționale, puse
se și el ochii pe Nedelcu. „Este 
tipul de jucător care ne trebuie. 
Sper că Nedelcu va înțelege că, 
interesîndu-ne de el, îi revine 
marea obligație a unei înalte și 
conștiincioase pregătiri**  — de
clara, la un trial, vicepreședin
tele F.R.F. Ei bine, nu știm cum 
a apreciat Nedelcu II convocările 
la loturi dar, din vară, jucătorul 
cuminte și respectuos de ieri a 
zbughit-o 
U.T.A. — 
schimba 
destul de 
lamentare 
o vară pe 
care s-a 
cu o zi 
campionatului !?! _ .
și-a luat un... angajament 
rios, clubul se pare că l-ar fi 
muștruluit ea pe cel mai drag 
copil și... l-a introdus la joc în 
partidele de acasă cu Olimpia 
Satu Mare și cu Steaua. Dumi
nică, la Hunedoara. înaintea me
ciului cu Corvin ul, antrenorul
ion ionescu ne făcea următoarea 
destăinuire : „Nedelcu II a dis
părut iar de Ia echipă, lăsîndu-ne 
descoperiți. . Neavînd vîrf de a- 

trimite în fa ă pe 
improvizație, care a 
sine o alta în com- 
defensiv.
vaită din nou, deși

vreme, lui Nedelcu II, 
tricoului nr. 9 al e- 

nu-i mai plac „ro- 
‘. Șl cit de mu.lt a 

care înce- 
in portari 
lovituri de 
antrenorul

de la echipa sa — 
cu gîndul de a-și 

clubul. Deși cunoștea 
bine prevederile regu- 
în vigoare. A petrecut 
alte... meleaguri, după 
reîntors pocăit acasă, 
înainte
un...

de începerea 
Sigur, atunci 

se-

tac, îl voi 
Kukla“. O 
atras după 
partimentul

Clubul se .. - . ,
are la îndemînă destu.e mijloace 
educative pentru ' x““
lui Nedelcu n că 
tișor se joacă cu 
lor din jurul său. 
probabil, încă un 
jucătorul rătăcitor 
jamente tot atît 
pentru ca cei d.n

a-i demonstra 
prea de mal- 
încrederea ce- 

Se așteaptă, 
prilej în care 
să-și ia anga- 
de... serioase, 

_ ___ ____ jur, înduioșați 
pînă la lacrimi, să poată deci
de : „Să-i mai dăm o șansă, to
varăși

Stelian TRANDAFiRLX J



0 NOUĂ VICTORIE A HANDBALISTELOR
NOASTRE: 12-11 CU ECHIPA R.S.E.S. RUSĂ

Al doilea meci, disputat a- 
seară în sala Floreasca. dintre 
Selecționata noastră divizionară 
Si formația R.S.F.S. Rusă s-a 
încheiat ca si primul (duminică 
seara. 1*0—9). cu victoria la li
mită a handbalistelor noastre : 
12—11 (7—5). Echipa noastră a 
fost evident mai bună, a acțio
nat tactic mai bine, a creat 
faze frumoase si a avut în 
Angela Ciubotă (care a înlo
cuit-o pe Lidia Stan) un portar 
inspirat, în formă. Dacă suc
cesul nu s-a materializat asa 
cum s-ar fi cuvenit pe tabela 
de marcaj, aceasta este urma
rea marelui număr de ratări. 
Asa s-a ajuns ca oaspetele să 
reducă din handicap si să ter-

în Divizia A ia handbal masculin

FRUNTAȘELE AU ClȘTIGAT iN DEPLASARE
Ieri s-au disputat celelalte 

partide (primele au avut loc 
duminică) ale etapei a TV-a a 
Diviziei A (m) și ale etapei 
a V-a a „Cupei de toamnă“ (f).

DIVIZIA A
UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI — H.C. MINAUR BALA 
MARE 17—23 (7—13). Superiori, 
.oaspeții au condus tot timpul și 
și-au adjudecat o meritată vic
torie. In partea a doua a întil- 
nirii, studenții au ținut mai 

bine cadența, fiind mai aproape 
de băimăreni. Au marcat Cris- 
tache 8, Micle 6, Vărgălui 3, 
Marinescu 2 — pentru Univer
sitatea, Mironiuc 8 (dintre care 
5 din aruncări de la 7 m), Pan- 
țîru 6, M. Voinea 4. Palko 1, N. 
Voinea 1, Odaie 1. Oros 1 și 
Tărniceru 1 — pentru H. C. 
Minaur. Au arbitrat bine VL 
Cojocaru și I. Mihăilescu (Cra
iova).

DINAMO BUCUREȘTI — 
C-S.M. BORZEȘTI 25—16 (13-5). 
Decalajul valoric dintre cele 
două formații a fost evident 
nu numai pe tabela de marcaj, 
ci și prin faptul că toți jucă
torii dinamoviști prezenți în 
teren (mai puțin portarii) au 
înscris. în repriza a doua, an
trenorul emerit Oprea Vlase
l-a  înlocuit pe Cornel Penu cu 
tînărul Cornel Ionescu, desi
gur pentru a-1 roda. Au înscris 
Flangea 6, Bedivan 3, Matei 
3, Durau 3, Tase 2, Grabovschi 
2, Cosma 2, Licu 2, Oprea 1 și 
Stef 1 — pentru Dinamo,
Badea 4, Arsene 3, Bucioa- 
că 3, Smerea 2, A. Berbecaru 2, 
G. Berbecaru 1 și Lozneanu 1. 
Au arbitrat bine C. Cristea și 
Gh. Dumitrescu (Constanța).

GLORIA ARAD — STEAUA 
15—20 (10—10). Gloria a făcut 
o primă repriză foarte bună, re
ușind chiar să conducă cu 9—7 
în întîlnirea cu foștii campioni 
ai țării. în repriza a doua, Steaua

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul organizat 

In fiecare an la Praga de ziarul 
„Rude Pravo" a revenit la ac
tuala ediție sovieticului Serghei 
Osipov (11,400 km — 33:39,6).
Probz feminină a fost ciștigată 
de norvegiana Grete Waitz (2 850 
m — 8:26,8) • tn cadrul concursu
lui internațional de la Tokio, re
cordmanul mondial Vladimir Iaș- 
cenko (U.R.S.S.) a terminat în
vingător în proba de săritură in 
înălțime, cu performanța de 2.23 
m. Coechipierul său Viktor Sa- 
neev a cîștigat proba de triplu- 
salt cu 17,02 m, iar Sara Simeonl 
(Italia) s-a clasat pe locul întîl 
în proba feminină de săritură în 
înălțime, cu rezultatul de 1,93 m. 
Alte rezultate : masculin : 10 000
m : Ortiz (Italia) — 29:14,9 ; 290 
m : Dunecki (Polonia) — 20,78 ;
400 m garduri : Arhipenko
(U.R.S.S.) — 49,45 ; feminin : 400 
m : Irena Szewinska (Polonia) 
— 50,97 : 1500 m : SveUana Ul-
masova (U.R.S.S.) — 4,10.8.

BASCHET e Turneul feminin 
de la Miskolc a fost cîștigat de 
M.T.K. Budapesta, care a învins 
în finală cu 76—70 (37—39) pe
Slovan Bratislava. în partida 
pentru locul III: Diosgyor — U- 
niversitatea Bmo 77—75 (42—46).

CICLISM « Cea de a 43-a edi
ție a ..Premiului Națiun'lor” s-a 
desfășurat la Cannes șl a fost 
cîștigată de francezul B'mard 
Hinault (90 km în 2 h 06:3'0). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat italianul Francesco Moser — 
la 56 sec. și olandezul Hennie 
Ku'ners — la 1 :2O.0.

HANDBAL * Competiția femi- 
irnă de la Vilnius s-a înche'at 
cu victoria reprezentativei R.D. 

mine în apropierea învingătoa- 
relor. Evident, capitolul atacu- 
lui (ca si altele, dealtfel) tre
buie să se afle. în atenția an
trenorilor Francisc Spier și Ion 
Bota.

Au marcat : Mikloș 4. Avă- 
danei 3, Răducu 1. Torok 1, 
Bosl 1, Peres 1 si A. Ceavda- 
ridis 1 — pentru Selecționata 
noastră divizionară. Ivanova 3. 
Bareeva 2. Prokofieva 2. Podo- 
gova 1, Mehoviei 1. Koroste- 
lova 1 si Sagitova 1 — pentru 
R.S.F.S. Rusă.

Al treilea meci dintre aceste 
două formații se va disputa 
miercuri, de la ora 18.15. în sala 
Floreasca din Capitală.

Pe semicercul foarte aglomerat, Adrian Cosma (Dinamo) a găs-.t 
un culoar, pe care l-a folosit cu dibăcie ți a înscris.

Foto : Dragoș NEAGU

se impune și reușește să se 
detașeze. Au înscris : Euea 5, 
Kolleth 3, Ionescu 2. Ball 2, 
Lincă 1, Dima 1 și Vojtilă. 1
— pentru Gloria, Kicsid 7, Bir- 
talan 4, Croitoru 2, Stingă 2,

„CUPA DE
ȘTIINȚA BACĂU — CON

FECȚIA BUCUREȘTI 13—13 
(8—9). Gazdele n-au fost în zi 
bună. Ele au fost conduse de 
Confecția (9—11 și 10—13), reu
șind ca prin minune să egaleze 
in extremis. Au marcat : Amă
nuntei 8, Cătineanu 3, Lucșor 
2, Florea 1, Popescu 1 — pen
tru Știința, Serediuc 9, Pițigoi 
2, Iovan 1 și Constantinescu 1. 
Au arbitrat D. Gherghișan și 
C. Drăgaa (Iași). (V. NENIȚĂ 
— coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 19—10 (10—6). Am asis
tat la un meci frumos, rapid,

Germane, care a întiecut în me
dul decisiv cu 16—14 (9—7) se
lecționata U.R.S.S. în celelalte 
două jocuri din ultima zi a tur
neului s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : Iugoslavia — Ce
hoslovacia 27—19 (13—8) ; R.S.S.
Lituaniană — Danemarca 15—10 
(8—3). Clasament final : 1. R.D. 
Germană — 10 p, 2. U.R.S.S. — 
8 p, 3. Iugoslavia — 6 p, 4. Ce
hoslovacia — 4 p, 5. R.S.S. Litua
niană — 1 p, 6. Danemarca — 
0 p.

HOCHEI • Peste 10 000 de 
spectatori au urmărit la Praga 
cel de-al treilea meci amical 
dintre selecționatele Cehoslova
ciei și U.R.S.S. Hocheiștii sovie
tici au obținut pentru a treia 
oară victoria, de această dată cu 
scorul de 5—4 (0—2, 2—0, 3—2).

PENTATLON MODERN a După 
disputarea a patru probe, in 
concursul de la Jelenia Gora 
(Polonia) conduce Derl (Unga
ria) cu 4 202 p, urmat de polo
nezul Bajan — 4 130 p.

TENIS • Finala turneului de 
la Los Angeles se va disputa 
între Arthur Ashe și Brian Got
tfried. In semifinale : Ashe — 
Solomon 6—7, 6—1, 6—0 ; Got-
fried — Peter Fleming 6—3, 6—7, 
6—3. • Jose Higueras a termi
nat învingător în turneul de la 
Bournemouth, în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—2, 6—1. 6—3 pe 
Paolo Bertolucci. Rezultatele ce
lorlalte finale : simplu femei : 
Iris Riedel — Belinda Thompson 
6—2, 6—2 ; dublu femei : Durrie, 
Hobbs — Charles, Mappin 6—2, 
9—8 ; dublu bărbați : Sanders,
Thung — Carter, Frawley 6—3. 
6—4.

Campionatul mondial de volei masculin

REZULTATE NORMALE ÎN PRIMELE PARTIDE 
DIN GRUPELE SEMIFINALE

VENEȚIA, 25 (prin telefon). 
Ziua de duminică a fost difi
cilă pentru majoritatea partici
pantelor la grupele semifinale 
ale campionatului mondial 
masculin de volei, care se des
fășoară la Roma (locurile 1— 
12) și Veneția (locurile 13—24). 
Jumătate din cele 12 meciuri 
programate s-au terminat în 
cinci seturi, favoritele reușind 
totuși să se impună în cele 
din urmă. în schimb, celelalte 
partide au luat sfirsit in numai 
trei seturi 1

în grupa de la Veneția, ie
rarhia valorică a fost. în ge
neral. respectată, patru meciuri

Tudosie 2, Neagu 1. Stockl 1 și 
Cheli 1 — pentru Steaua.

Au arbitrat bine : M. Grebe- 
nișan (Tg. Mureș) și P. Rad- 
vani (Cluj-Napoca). (I. IOANA 
— coresp.)

TOAMNĂ"

cu nenumărate faze care au 
meritat cu prisosință aplauzele 
spectatorilor. Băimărencele au 
fost evident mai bune, detașin- 
du-se cu ușurință în învingă
toare. Remarcabil a fost însăși 
jocul Simonei Sandu, handba- 
listă cu mari resurse.

Au înscris: Bartha 5, Sasu 
5, Tușnea 5, Carban 1, Macov- 
schi 1, Pop 1 și Mihai 1 — 
pentru Constructoral, Sandu 5, 
Andronache 1, Caramalău 1, 
Bazarincă 1, Grecu 1 și Oanea 
1 — pentru Universitatea.

Au arbitrat bine — calificati
vul avînd în vedere faptul că 
sînt începători pe prima scenă 
a handbalului — Șt. Marin 
(Șimleul Silvaniei) și C. Petrea 
(Zalău). (V. SĂSĂRANU — co
resp J.

F
MIINE, RETURUL IN CUPELE EUROPENE

Mime, cu prilejul desfășurării 
partidelor retur din prima etapă 
a cupelor europene vor fi cu
noscute echipele care se vor 
califica in etapa a doua, progra
mată la 18 octombrie (tur) și 1 
noiembrie (retur). Tragerea la 
sorți a meciurilor din etapa a 
doua se va efectua vineri la 
Zdrich.

CAMPIONATE,
BULGARIA (etapa a 7-a) : Pirin 

Biagoevgiad — S..ven 2—0 ; Ma
rek Stanke Dimitrov — Slavia 
Sofia 2—1 ; Lokomotiv Plovdiv — 
Spartak Pleven 2—0 ; Beroe Sta- 
ra Zagora — Cerno More Varna
2— 1 ; Haskovo — T.S.K.A. 1—2 ; 
Botev Vrața — Trakia Plovdiv
3— 1 ; Lokomotiv Sofia — Cemo- 
moret Burgas 1—0 : Akademik 
Sofia — Levski Spartak Sofia 
1—4. Clasament : 1. Lokomotiv 
Sofia 10 p ; 2. Ț.S.KA. 10 p 1 
3. Cernomoreț 8 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 8-a): 
O.F.K. — Haj due Split 0—0; Osijek
— Partizan Belgrad 1—1 ; Borac 
Banja Luka — steaua Roșie 2—1; 
Zelezniciar Sarajevo — Olimpia 
Btubliana 2—0 ; Dynamo Zagreb
— Napredak 4—0 ; Vojvodina No
vi Sad — F.C. Zagreb 0—0. Cla
sament : 1. Steaua roșie 11 p ; 2. 
Buducnost 11 p ; 3. Hajduk 10 p. 

fiind cîștigate în trei seturi. 
Surpriza a fost furnizată de 
echipa Finlandei, care a reușit 
să termine învingătoare, după 
ce a fost condusă cu 2-M). în 
fata selecționatei S.U.A. în 
primul meci de la Veneția — 
susținut în compania uneia din
tre echipele slab cotate. Argen
tina, care se află de abia la a 
doua participare la campiona
tele mondiale — reprezentativa 
României a avut, din nou, o 
prestație care nu a mulțumit, 
ea reușind să obțină greu vic
toria. cu 3—2 (7, —11. 8, —ÎL 
8). Și de această dată, antre
norii au efectuat schimbări 
peste schimbări, incit pînă la 
urmă nici un jucător din sexte
tul de bază n-a putut rămine 
în teren tot meciul ! A fost o 
partidă in care doar Oros si 
Dumănoiu au dat satisfacție și. 
partial. Chifu și MacaveL Prin 
urmare, jucători care au fost 
(cu excepția lui Chifu) ținuți 
in rindul rezervelor pină la 
campionatul mondial!

La Roma, surpriza serii de 
duminică a fost oferită de vic
toria italienilor in fata brazi
lienilor, ultimii pierzind în 
prelungiri un set (al cincilea) 
în care au condus cu 14—10. 
Trebuie să menționăm si vic
toriile dificile ale Cubei in 
fata Cehoslovaciei si Bulgariei 
in fata R-P. Chineze.

Ziua de luni, a doua a gru
pelor semifinale, a programat 
cîteva partide interesante si 
atractive, urmărite de un nu
meros public. Le-am menționa 
pe cele dintre Brazilia si ILP.

SPORTIVI ROMÂNI
• In cadrul concursului atletic 

de la Baku, Fița Lovin a cisti- 
gat cursa de 1 500 m, in 4:19.0. 
îmbunătățind eu sase secunde 
recordul competiției la această 
probă.
• Turneul de șah de la Rzeszow 

(Polonia) a continuat cu runda 
a 6-a, in care maestrul român 
V. Vaisman a remizat cu ju
cătorul cehoslovac Fichtl. re
zultat consemnat și în partida 
Pokojewicz-Dobosz. Alte re
zultate : Klarici-Szajna 1—0 ;

ÎN TURUL DOI AL C.C.E. 
LA HOCHEI STEAUA ÎNTÎLNTȘTE 

PE H. C. BIEL
După cum se știe, echipa de 

hochei Steaua a întrecut în 
primul tur al C.C.E. pe cam
pioana Bulgariei. Levski Spar
tak Sofia. în etapa următoare 
a competiției. Steaua urmează 
să joace cu H. C. Biel, cam
pioana Elveției, care a eliminat 
pe H. C. Jesenice, campioana 
Iugoslaviei. cîștigînd ambele 
jocuri : 15—1 (6—0, 7—1. 2—0) 
la Biel și 7—6 (3—1, 3—4, 1—1) 
la Jesenice.

Pînă în prezent se cunosc ci- 
teva formații calificate în turul 
secund : S.C. Anderlecht — de
ținătoarea trofeului în Cupa cu
pelor — calificată direct și Bodo 
Glimt (Norvegia) în aceeași com
petiție. precum ți echipa islan
deză I.B.V. Veștmanaeyjar.

CAMPIONATE
GRECIA (etapa a 3-a) : Echipe 

Panathinaikos Atena, adversara 
de miercuri a formației F.C. 
Argeș, Pitești în „C&pa 
U.E.F.A.", a cîștigat cu 2—0 
meciul susținut în deplasare cu 
echipa Yannina. Alte rezultate : 
Paniondos — Larissa 1—1 ; Olym- 
Diakos Pireu — A.E.K. 0—1 ; 
Kastoria — Apollon 1—1 ; Hera- 
klis — Kavala 3—0; PAOK — 
Aegaleo 4—0 ; Rodos — Pana- 
haiki 3—0 ; Ofl — Ans 1—1. Cla
sament : 1. A.E K. 6 p ; 2. Ethni- 
kos 6 P : 3. Aris 5 p ; 4. Pana- 
thmaikos 5 p.

SPANIA (etapa a 4-a) : Espanol
— He-c^.es 2—i ; R:al Soc.edad
— Sporting 2—0 ; Sevilla — 
Huelva 6—1 ; Valencia — Athletic 
Bilbao o—0 : Real Madrid — C.F. 
Barcelona 3—1 ; Zaragoza — A- 
tletico Madrid 4—3. Clasament : 
1. Real Madrid 7 p ; 2. Athletic 
Bilbao 6 p ; 3. Las Palmas 6 p. 

Chineză. Cehoslovacia și Po
lonia, în care au evoluat cîteva 
echipe cu justificate pretenții 
la titlul mondial. La Veneția.

REZULTATE 
DIN SEMIFINALE

ROMA : Italia — Brazilia 3—2, 
Polonia — Japonia 3—2 (meciuri 
desfășurate duminică) ; U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—1, Brazilia — R. P. 
Chineza 1—3, Cehoslovacia — 
Polonia 1—3, Japonia — Mexic 
3-0,

VENEȚIA : Hnlanda — S.U.A 
3—2 (med desfășurat duminica) ; 
Olanda — Tunisia 3-0, Canada 
Egipt 3-2.

PROGRAMUL DE AZI

ROMA : R. P. Chineză 
U.R.S.S., Brazilia — R. D. Ger
mană, Japonia — Cehoslovacia, 
Mexic - Cuba, Italia — Bulga
ria, Polonia — Coreea de Sud.

VENEȚIA : Frartta — Egipt, To
ni sia — Canada, Belgia - Olan
da, S.U.A. — Ungaria, România 
— Finlanda, Argentina - Vene
zuela.

ierarhiile nu au fost tulburate, 
astfel că rezultatele consemnate 
pînă în momentul convorbirii, 
sînt normale.

AureTxm BREB EA NU

Rezultatul partidei Romania- 
Venezuela. programată la o oră 
tîrzie, nu ne-a sosit pînă la în
chiderea ediției.

PESTE HOTARE
Novak-Szumilo 1—0 ; Macie- 
jewski-Lucinowicz 1—0. In cla
sament conduc Jlarici (Iu
goslavia) si Dobosz (Polonia), 
cu cite 41/, d. urmați de V. Vais
man (România). Fichtl (Ceho
slovacia). Szumîlo si Poko- 
jewicz (ambii Polonia) — cite 
3V, p.

• în ziua a doua a turneului de 
tenis de 1* Buenos Aires s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Jimmy Connors — Die 
N is la se 6—4, 6—0 ; Bjorn Borg 
— J ode Luis Clerc 6—1. 6—L 
în nartida centru desemnarea 
cîștigătorului se vor întîlni 
Jimmy Connors si Bjorn Borg.

...VALOARE
ȘI BURSA 

VALORILOR
In timp ce o revista italia

nă de specialitate publicâ 
pronosticul jucătorului iugo
slav Drazen Da li pag ici - co
tat drept cel mai bun bas
chetbalist european al anului
— pentru apropiatele campio
nate mondiale de baschet, de 
la Manila (1—14 octombrie), 
acesta acordînd șanse ia titlu, 
în ordine. Iugoslaviei. State
lor Unite, Uniunii Sovietice, 
Italiei și Cehoslovaciei, con
frații revistei, cei de la „La 
Gazzetta Sportiva", evaluează 
squadra azzurra nu după cri
teriile sportive, a în... bani : 
3 miliarde de lire I

Cum s-a ajuns la această 
estimare ? Punind semnul e- 
galitâții între flecare compo
nent al lotului (numai titula
rii, rezervele nefiind luate în 
seama I) și suma reprezen- 
tînd cota la bursa valorilor, 
apoi făcînd, negustorește, to
talul. .. Cap de coloană, pivo
tul nr. 1 al italiei, Meneghii* 
=» 350 de milioane, urmat de 
ceilalți doi pivoți, Villalta 
(300) *șl Vecchiato (230) - 
cu penuria de pivoți din bas
chetul profesionist european, 
prețul lor a crescut, după 
cum se vede... —, încheietor 
de pluton fiind lellini care, 
deși mai este căpitanul echi
pei, aaare mult mal slab co
tat (80 milioane), din cauza
— spune gazeta citată — ce
lor 31 de ani ai sâi.

Nu știm încă daca la cam
pionatele mondiale din FiîT- 
pine cele trei miliarde de 
lire itnîîene se vor dovedi 
,.monedă forte", dar știm că 
în lumea capitalului valoarea 
SDortivă este, din păcate, re
dusă la expresia sa bă
nească. Ca în cazul de față.

Paul SLAVESCU
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