
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut lo®> 
la C.C. al P.C.R., joi 28 septem
brie, o consfătuire de lucru cu 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, miniștri, alți 
conducători de organe centrale 
de stat.

Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi și adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai unor organizații 
obștești.

în cadrul ședinței s-a anali
zat modul de realizare a planu
lui de dezvoltare economico- 
socială pe acest an și măsurile 
ce se impun pentru îndeplinirea 
tuturor prevederilor pe urmă
toarele trei luni și în anul vi
itor. O atenție deosebită a fost 
acordată desfășurării activității 
în domeniul investițiilor, măsu
rilor necesare pentru realizarea 
la timp a tuturor obiectivelor 
stabilite. S-au analizat, de ase
menea, rezultatele obținute în 
acest an în agricultură, modul 
de desfășurare a campaniei a- 
gricole de toamnă, pregătirea 
recoltei anului viitor. în timpul 
ședinței de lucru au fost dezbă
tute, de asemenea, problemele 
legate de modul in care se des
fășoară comerțul exterior, re
zultatele și sarcinile de viitor 
în domeniul importului și ex
portului în raport cu cerințele 
dezvoltării economiei noastre 
naționale.

în legătură cu aceste proble
me primii secretari ai comite
telor județene de partid au re
levat realizările obținute în în
deplinirea obiectivelor economi
ce, activitatea desfășurată pen
tru asigurarea producției indus
triale și agricole planificate, 
succesele înregistrate de oame
nii muncii in realizarea angaja
mentelor asumate în întrecere* 
socialistă, in scopul asigurării 
înfăptuirii exemplare a cincina
lului, a programului suplimen
tar de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, a hotăririlor 
Congresului al Xl-Iea si Con
ferinței Naționale ale Partidu
lui.

GABfilELA BEIIJKLll (floretă) Șl IONEL BĂRBOSU (spadă)
CAMPIONI BALCANICI LA JUNIORI

în cea de a doua zi a Cam
pionatelor Balcanice de scrimă 
pentru juniori și-au disputat 
titlurile florctistele și spadasi
nii.

De data aceasta în grupele 
semifinale au pătruns și cițiva 
sportivi din Grecia si Iugosla
via. Dar scrimerii români si 
bulgari și-au impus din nou 
superioritatea. intrînd în fi

Divizia A (masculin) și „Cupa de Loamnă“ (feminin) la handbal

REZULTATE NORMALE ÎN MECIURILE DE IERI

AL P.C.R.
I’articipanții Ia dezbateri au 

prezentat, totodată neajunsu
rile, stările de lucruri negative 
și rămînerile în urmă care «e 
mai manifestă in activitatea e- 
eonomieă. au exprimat critici 
la adresa unor ministere și or
ganisme economice centrale, 
făcînd o seamă de propuneri 
și sugestii pentru îmbunătăți
rea muncii acestora, pentru ri
dicarea eficienței economice in 
toate domeniile de activitate.

Dezbaterile au scos în evi
dență faptul eă prin îmbună
tățirea activității în întreprin
deri, unități agricole, șantiere 
de construcții, în toate colecti
vele de oameni ai muncii sint 
asigurate condiții pentru ca 
sarcinile stabilite în planul e- 
conomie pe acest an, pe anul 
viitor, pe întregul cincinal să 
fie îndeplinite, realizîndu-se si 
angajamentele suplimentare *- 
sumate.

Primii secretari au relevat, 
de asemenea, preocupările co
mitetelor județene în direcția 
perfecționării stilului șl meto
delor muncii de partid, a creș
terii rolului oonducător al or
ganelor șl organizațiilor de 
partid in viața economică și 
socială a țării, • promovării 
consecvente a spiritului revo
luționar in întreaga muncă. S-a 
subliniat Înalta responsabilita
te ou care comuniștii, toți oa
menii muncii, români. ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, acționează în vede
re* transpunerii in viață a ho
tăririlor de partid, a sarcinilor 
ți indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Membri al guvernului au 
răspuns problemelor ridicate 
de primii secretari, au prezen
tat măsurile ee se preconizea
ză a fi întreprinse in perioada 
imediat următoare de către de
partamentele respective, pen
tru înlăturarea grabnică a nea
junsurilor oe mai persistă si 
asigurarea îndeplinirii integrale, 
in cele mai bune condiții, a 
prevederilor planului economi- 
oo-soeial pe acest an si pe în
tregul cincinal.

In încheierea consfătuirii a 
luat cuvintid tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntare* se ▼* da publici
tății.

nale. excepție făcînd doar flo- 
retista iugoslavă Maria Gencel, 
care a reușit să se claseze prin
tre finaliste. Astfel, lupta pen
tru titlul balcanic s-a dat intre 
Gabriela Betuker, Otilia Hoch- 
dorfer. Florentina Munteanu,

Nicoleta ALDEA

(Continuare in pag. a 4-a)
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DECI, SE POATE! FOTBALUL NOSTRU
CALIFICĂRIE CAPABIL SĂ OBȚINĂ 

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
—Că si fotbalul ne poate a- 

duce bucurii (mult așteptate 
bucurii), s-a văzut miercuri 
dună-amiază. Telefoane peste 
telefoane, unele sunind pentru 
a afla chiar și rezultatele de 
la pauză ale partidelor sus
ținute de echipele noastre la 
Atena si Budapesta, altele ne
încrezătoare la început : „Glu
miți T Nu se poate ! A bătut 
Argeșu’ ? ! Pe cuvîntul dum
neavoastră 7*. majoritatea în
cheiate cu un cald „Vă mul
țumim, ne-ați dat cu eitev* 
ceasuri mai devreme vesti 
foarte bune, transmiteți echi
pelor noastre că le urâm moli 
succes în continuare 1“ ele. ele.

Ce poate face fotbalul ! Ce 
resorturi poate el declanșa !

Cronicarul, om si el. a trăit 
din plin, ca toti iubitorii fotba
lului românesc, bucuria celor 
două frumoase reușite, ale echi
pelor F.C. Argeș si Politehnica 
Timisoara, dar el are. printre 
primii. ți obligați* extragerii 
— la rece — a concluziilor, a 
moralei, a diverselor învăță
minte prilejuite de debutul re
prezentantelor noastre de club 
in prestigioasele competiții ale 
Europei.

Dinamoîiaia iMernatională. ediția a XX-a

ATLET» ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI în io probe

Și in ziua a doua a Dinamo- 
viadei internaționale, care și-a 
aniversat acum ediția jubi
liară. a XX-a. atleții români au 
avui o evoluție remarcabilă în 
ansamblul competiției. După ce 
în prima zi, miercuri, câștiga
seră 5 locuri întîi, iată că șl 
ieri, prin eforturi deosebite, 
ei au mai adăugat 5 victorii 
buchetului lor de succese, u- 
nul dintre cele mai impună
toare din istoria participării ro
mânești la Dinamoviadâ inter
națională.

Ieri, au obținut victorii : 
Fița Lovin la 800 m, cu o per

Așadar, ee-am aflat si ce-am 
Înțeles miercuri T

• După o „eclipsă* de eind 
ani. avem. In sflrsit. două e- 
chipe calificate in turul II d 
cupelor continentale. Puteam să 
le avem pe toate patru. dar 
atît Steaua cit si Universitatea 
Craiova (care au dat pini *- 
cum 90 la sută din compooen- 
ții lotului reprezentativ 0 au 
dovedit că nu au valoarea eo» 
petitivă necesară. Liosindu-ie — 
in primul riad — forța morală 
pe care o are. de pildă. F.C. 
Argeș.

• Pentru a fi foarte obiec
tivi cu echipa Ditesteanâ. se 
cade să spunem că lingă Steaua 
si Universitatea Craiova ea este, 
comparativ, cea mai slabă sub 
raportul valorii lotului. al 
mumelor* cu rezonantă si pre
tenții. Ceea ce nu a oorit-o 
să fie ee* mai bună in teren, 
unde s-a impus prin fotbal de 
calitate, printr-un adevărat an
gajament total, prin luptă pină 
la capăt.

• S-a vorbit si s-a scris a- 
deseori despre eapacitalea mo
rală, de luptă, de dăruire a 
jucătorilor noștri, dar nu se 
va vorbi si nu se va scrie ni- 

formantă excelentă 
2:00,0, Ev* ZOrgii- 
Raduly la suliță. 
Virgil Costache la 
săritura in lungi
me, Cornel Fatu- 
șinschi la 20 km 
mars Si Gheorghe 
Ghipu la 1 500 m. 
Deși n-a urcat de- 
cit oe treapta a 
doua a podiumu
lui. si încă de 
două ori. se cuvin 
desigur a-i fi a- 
dresate felicitări 
lui Cătălin An
drew*. Fondistul 
nostru s-a bătut 
realmente pentru victoria care 
i-a fost smulsă, in extremis, de 
un alergător cu puțin mai 
bun !

întrecerile Dinamoviadei a 
XX-a au constituit un frumos 
succes sportiv, aducindu-și

ciodată de ajuns despre aceas
tă importantă temă atît* timp 
cît selecționerii și antrenorii nu 
vor înțelege că între un Dorn 
Nicolae care „moare pe teren*, 
jucător care luptă pînă la ul
tima picătură de energie, si un 
C. Zamfir foarte talentat care 
ne face insă hatirul să se pre
gătească si să joace cum tre
buie doar o dată la două luni 
este o mare eroare si o pro
fundă inechitate să-l preferi pe 
al doilea. Comparație sinonimă 
intre capricios» si foarte talen- 
tații Bălăci ți Dumitru rapor
tați la luptătorul exemplar Io- 
vănescu. E adevărat. Iovănescu 
nu așteaptă să fie rugat să 
joace sau să se pregătească as* 
cum trebuie. Iovănescu nu te 
lasă baltă la jumătatea unui 
meci, amenintînd : „lasă. tot 
voi o să veniti dună mine, tot 
băiatu’ vă scoate din încurcă
tură...*. Iovănescu trage la an
trenamente si la meciuri (ca d 
Doru Nicolae) si așteaptă ea 
oamenii să înțeleagă pină la 
urmă că prin valoarea sa ome
nească adăugată unor incontes
tabile calități fotbalistice el 
contează adeseori în teren mal

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Fi ța Lovin, cea mai bună semifondistă a / 
competiției

contribuția la întărirea priete
niei dintre sportivii țărilor par
ticipante.

Romeo VILARA
(Continuare in pag. 2—3)

Ieri s-au desfășurat ia Capi
tală și în țară meciuri contând 
pentru Divizia A (masculin) si 
„Cupa de toamnă" (feminin).

DIVIZIA A
DINAMO BUCUREȘTI — 

GLORIA ARAD 20—14 (12—6). 
Joc frumos, de mare angaja
ment fizic, în care campions! 
s-au întrebuințat serios pentru 
a se desprinde de dîrzii lor ad
versari. La fazele rapide ți 
palpitante, la bunul nivel teh
nic al partidei a contribuit din 
plin și Gloria Arad. Au mar
cat : Tase 5, Grabovschi 3, 
Cozma 3. Li cu 3, Flangea 3, 
Matei 2, Ștef 1 — pentru Di
namo, Kolleth 5, Buruc 3, Ball 
2, Vojtilă 2, Lincă 1, Miri că L 
Au arbitrat R. Antochi șj L 
Boschner (Brașov).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 25—18 (8—8). Gazdele 
au preluat rapid conducerea cu 
4—0, după care au scăzut dan 
ritm permițând adversarilor lor 
o revenire. Au marcat : Boroș 
6, M. Voinea 6, Mironiuc 4, 
Panțuru 4, Palko 3. N. Voinea 
1, Odae 1 — pentru H.C. Mi- 
naur, respectiv Avram 5, Pe
tru 4, Căldare 3, Jurcă 2, Zam- 
firescu 2, Mircea 2. Au arbitrat

Fazi de atac la poarta echipei 
zati de Bădescu
N. Maghețiu ți V. Iepure (Ti
mișoara). (V. SASARANU-co- 
resp.).

CR.M. BORZEȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
22—15 (8—7). In prima repriză 
ambele echipe au fost preocu
pate mai mult de cele două 
puncte puse în joc, și aceasta 
in dauna fazelor de handbal.

Știința Bacău, care va fi finali- 
Foto : Dragoș NEAGU

Au marcat : A. Berbecaru 8, 
Arsene 7, Blaj 2, Badea 2. G. 
Berbecaru 1, Bucioacă 1, Sme
rea 1 — pentru Borzești, res
pectiv Bako 6, Cristache 3, 
Vărgăluj 3, Dumitrache 1, Mo
canii 1, Marinescu 1. Au arbi-

(Continuare in pag. 2—3)

începînd de azi, la Craiova

BALCANIADA DE LUPTE
Campionul mondial ion Draica la start l

Începînd de azi si pînă du
minică. la Craiova se desfă
șoară Balcaniada de lupte gre- 
co-romane si libere. la care 
participă reprezentative de ti
neret din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia si. evident. 
România. Din tara noastră vor 
fi prezente echipe complete la 
ambele stiluri. Nu vor lipsi cei 
mai în formă luptători, în frun
te cu performerul nr. 1 al ti
nerei generații. Ion Draica, 
proaspătul campion mondial si 
european la stilul greco-roman 
(categ. 82 kg).

Iată echipele românești care 
vor fi aliniate la întrecerile 
balcanice : GRECO-ROMANE
— categ. 48 kg — N. Fasolă. 
52 kg — N. Zamfir. 57 kg — 
M. Zobu, 62 kg — Șt. Negrișan, 
68 kg — M. Lut*. 74 kg —
L. Tipa, 82 kg — L Draica, 90 
kg — L. Răduțeseu, 100 kg —
M. Petrescu si +100 kg — 
L Hanu ; LIBERE (în ordinea 
categoriilor) : V. Vișan, Șt.

Goraș, A. Șuteu, E. Radu. D. 
Chirilă, Cs. Barkolzi, Gh. Fo- 
dore. G. Broșlean. V. Cure- 
laru si A. Janko.

începînd de ieri, toate dele
gațiile se află la Craiova, unde 
au făcut cunoștință cu locul de 
desfășurare a competiției, noua 
Sală a sporturilor. întrecerile 
vor avea loc. concomitent, ne 
trei saltele, la ambele stiluri 
Federația română de lupte. îm
preună cu organele sportive din 
Craiova, asigură Balcaniadei 
cele mai bune condiții de des
fășurare. Din valorosul corp 
de arbitri care vor funcționa 
in cele trei zile de concurs nu 
vor lipsi cei mai buni arbitri 
români : Ion Cernea, Constan
tin Bușoi. Ghcorgbe Marton s a.

Azi, de la ora 7, are loc cîn- 
tarul oficial, urmat de tragerea 
la sorti, iar la ora 11 încep 
meciurile din turul L Dupâ- 
amiază, la ora 17, va avea loc 
festivitatea de deschidere a 
Balcaniadei.



IA STARTUL UNUI NOU CAMPIONAT FEMININ DE VOLEI
Duminică începe un nou campionat național de volei feminin, 

competiție așteptată cu mult interes de iubitorii acestui frumcs 
joc sportiv, care doresc să asiste la partide de o bună valoare 
tehnică și spectaculară.

Dintre participantele la actuala ediție a întrecerii feminine, 
cele mai multe titluri (13) le-a cucerit echipa bucureșteană Di- 
namo. Rapid București a fost învingătoare de 7 ori, iar Penici
lina Iași de 2 ori.

Loturile echipelor participante
(antre-

Mariana 
Alexa n- 

Emilia 
Victoria 
Gabriela 

Hoffman, 
Puiu,

DINAMO BUCUREȘTI 
nor Doina Ivănescu): 
lonescu, Helga Bogdan, 
drina Constar.tinescu, 
Stoian, Irina Petculeț, 
Banciu, paula Cazangiu, 
Popa-Ciocoiu, Venera
Eugenia Milencu, Carmen 
Victoria Georgescu, Carmen Ca- 
dar.

PENICILINA IAȘI (antrenor 
Nicu Roibescu) î Ana Chirițescu, 
Aurelia ichim-Căunei, Carolina 
Hatură-Nan, Nadia Sava-Brumă, 
Georgeta Popescu, Gabriela Co
man, Mariana Raevschi-Zamfir, 
Cristina Drăguș-Popa, Doina Sto
ian, Ileana Dobroschi, Violeta iu- 
lia Moldoveanu, Mihaela Bordei, 
Gabriela Bordei.

FARUL CONSTANȚA (antrenor 
Dorin Jitaru) : Maria Enache, 
Luxa Racovițan, Carmen Mari
nescu, Ștefania idu, Cornelia io- 
nescu, iuliana ~ 
Pîrcălăbescu, 
Gulniza Gelil. 
Stadnic, Vera 
Jitaru.

CHIMPEX CONSTANȚA (antre
nor Lucian Cristescu) : Viorica 
Lutsch, Eugenia Blebea, Adriana 
Ghincu, Doina Săvoiu, Mihaela 
Hoanță, Mariana Ivanov, Liliana

Enescu, Mariana 
Luiza Malezian, 
Ana Mlhu, Maria 
Cercel, Georgiana

Pașca-Văduva, Marta Szekely, 
Angela Moroianu, Tatiana prisă- 
caru, Emilia Cernega-Mănăilă, 
Eugenia Florian, Mariana Focșa, 
Fidelia Margareta Crișan, Elena 
Caradima, Marcela Alnitel.

ȘTIINȚA BACÂU (antrenor 
Vasile Ghenade): Leontina Mateș, 
Marilena Grigoraș, Nicullna Cu- 
ciureanu-Amorăriței, Zoia Lucica 
Mattel, Vanda Nedelcu, Mihaela 
Pricop, Mihaela Stănilescu, Doi
na Zaharia Margareta Pescaru, 
Luminița Bălan, Mioara Bistri- 
ceanu. Kate Tcacenko.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(antrenor Nicolae Mihăilescu): 
Maria Rusu, Anca Gheorghițoiu, 
Cristina Liuba, Marianne Wolf, 
Doinița Popescu, Marioara Popa, 
Daniela Roșea, Rodica Antonescu, 
Maria Cioloca, Monika Joppelt, 
Mariana Pintilie, Viorica Pintl- 
lie.

C.S.U. GALAȚI (antrenor Tra
ian Vilsan) : Fiorentina Itu, Ma
ria Obreja, Doina Rusu, Crina 
Georgescu, Georgeta Busuioc, 
Ileana Bejenaru. Mihaela Cupu, 
Melania Costea, Georgeta Rada, 
Dorina Petruș, Tudora Socol, De
na Sander.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(antrenor Ion Conatantinescu) :

Constanța Dinculiță MUîtaru, Lu- 
creția Mir ea, Mariana Petru, Ma
rilena Dubinciuc, Simona Enescu, 
Margareta Lăluț, Maria Buzatu, 
Aurora Popența, Camelia Ursa- 
che, Corina Crivăț, Elena Drăgă- 
toiu, Elena Nicolae, Maria Miti- 
telu, Camelia Tomecl.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
Davila Plocon): Eugenia Rebac, 
Ruxandra Vraniță, Ortansa io- 
nescu, Maria Roșea, Roxana Cer- 
nat, Ioana Șiclovan, Nadia Maria 
Constantin, Rodica Bulancea, Ele
na Ilie, Narciza Nate, Ileana Tîr- 
noveanu-Teodorescu, Gabriela 
Dogaru, Mariana Ciobotaru, Da
niele Dobrin, Margareta Șorban.

MARATEX BAIA MARE (antre
nor Mircea Sterie): carmen Io- 
nescu-Balaș, Virginia stamatopol, 
Doina Florea, Elisabeta Molnar, 
Mariana Duică-Dragoș, Mariana 
Petrescu-Onciu, Georgeta Cloflinc, 
Mariana Anca, Mariana Jurj, Con
stanța Bălășoiu-Iorga, Tania Ma- 
cavei, Silvia Ruță, Aurica Pop, 
Petruța Tache, Viorica Grad, 
Viorica Szekely, Eva Olah.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA (antrenor loan Bînda) : An
gela Maria Sirban, Lucia Santha, 
Iulia Varhegyi, Daniela Ana Mo
rar, Melania Vășcan, Elena Dudu, 
Adriana Farago, Carmen Săvia- 
nu, Valerica Maier, Dana Sînzia- 
na Ni cola eseu, Vochița Boooș. Ga
briela Nicolaescu, Roxana Rotun
da, Li via Crișan, Laura Ruja.

C.S.M. SIBIU (antrenor Florin 
Bralcu): Marilena Țurlea, Mar
cela Dușicag, Angela Hila, Geor
geta Gherman, Suzana ~
Iolanda Popescu. Rosemarie Mai
ler, Carmen Drăgolu. Heana Stei- 
euț. Sanda Mare*.  Elisabeta Oa- 
nâ, Iuliana Răcean.

Frum.

S?

VENIJI CU FRICA DE APĂ, AU PLECAT..
Se părea că, venind in sta

țiunea Costinești, pe litoralul 
Mării Negre, miile de tineri și 
tinere nu »e mai gîndeau să 
facă sport, înotul zilnic și mer
sul pe plaja Însorită Cindu-le 
suficiente. Dar lucrurile nu au 
stat așa. „Comandamentul ac
țiunilor sportive", al cărui 
principal animator a fost, de-a 
lungul Întregului sezon, profe
sorul de educație fizică Gheor
ghe Oprescu, a ’ 
mărate acțiuni, 
mai interesante, 
tractive, ne-au 
numai studenții _ _
discutat, ci însăți prezența lor, 
zi de zi. la concursurile din 
tabără. Desigur, cel mal atrac-

însemnări despre activitățile sporii'

Stațiunea tineretului de I

L

inițiat nenu- 
care de care 
Că au fost a- 

confirmat nu 
cu care am

tiv a fost campionatul de mini- 
fotbal, alcătuit, în fiecare 
serie, din cîte 32 de echipe de 
băieți și fete, formației cam
pioane fiindu-i dedicată, drept 
premiu, o... seară de dans, pre
cum și melodii la cerere și in
spirate reportaje la stația de 
radioficare a stațiunii. Profe
sorul Oprescu, recemt absolvent 
al I.E.F.S. (terminînd institu
tul cu medie foarte mare, 
fi avut dreptul să solicite 
partiția într-un oraș, dar

Inițiative doljene 
„ZIUA ABSOLVENTULUI

ar
re-

a

experiență. In această zi, reu
niți tn aula liceului „Nicolae 
Băicescu" din municipiul de 
pe Jiu. absolvenții fostei 
SJd.T.C.F. crai o vene lșl vor 
depăna amintirile, vor Înfă
țișă realizările lor In activita
tea profesională ți tn cea ob
ștească.

Consemnăm această inițiati
vă pentru că ea reprezintă o 
nouă dovadă a pasiunii unor 
profesori de ' ~
pentru Îndeletnicirea 
Șl, poate, mai mult...

educație fiztefi 
aleasă.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
SURPRIZE IN

DE OINACAMPIONATUL
Di-
S»-

ale campio- 
olnă au con- 
și Cîmpulung 
echipe expe- 

formațll

Întrecerile zonale 
natului național de 
tinuat la Drăgășani 
Muscel, alături de 
rimentate concurind și 
mai puțin cunoscute. Dornici de 
afirmare, tinerii oiniști au dat o 
replică neașteptat de puternică 
rutinaților lor adversari, produ- 
dnd noi surprize.

La Cîmpulung Muscel, A.S.A. 
Constanța (alcătuită din militari 
in termen, dintre care unii și-au 
aflat vocația sportivă în timpul 
stagiului), temeinic pregătită de 
apreciatul antrenor Gh. Sălceanu, 
• cîștigat toate meciurile, între- 
dnd detașat fosta campioană A- 
vintul Curcani (jud. Ilfov) cu 
10—o și 0—2. învingătorii au de
monstrat o excelentă disciplină 
de joc atît la „prindere- cit și 
la „bătaia- mingii, avînd în N. 
Nădrag, N. Nițu, A. Corsei, V. 
Păun și R. Chelu cei mai eficace 
realizatori.

Cu o superioară pregătire teh
nică, fizică și tactică, Metalul 
Tirgoviște (antrenor M. lordaehe) 
a reușit să se mențină în cursa 
pentru titlu în dauna cunoscutei 
formații Viață Nouă Olteni (jud. 
Teleorman). principalii adversari 
ai câștigătorilor au fost oiniștii 
tinerei echipe Dinamo Drăgășani, 
care, dacă nu au putut trece de 
metalurgiști, și-au înscris în 
schimb în palmares două frumoa
se victorii asupra formației din 
Olteni cu 3—0 și 12—10.

CLASAMENTE ; Cîmpulung: 1. 
A.S.A. Constanța 12 p, 2. Avlntul 
Curcani 8 p, 3. Dacia Pitești 4 p; 
Drăgășani : 1. Metalul Tirgoviște 

% 10 p, 2. Dinamo Drăgășani 8 p,
3. Viață nouă Olteni 6 p. Pri
mele clasate s-au calificat pentru 
finala pe țară programată Intre 
I si 8 octombrie la Brăila.

tat la cele două linii de A. 
bernardo (Cluj-Napoca) si 
Enciu (București).

Programul de dupâ-amiază 
oferit, în deschidere, cea 
echilibrată confruntare a 
aceea dintre Unirea 8f. Gheorghe 
și Dunărea GalațL Victoria a 
revenit formației din SL Gheor
ghe, care, mai omogenă și mai 
sigură în apărare, s-a detașat în 
ultima parte a jocului obținînd 
o victorie pe care rutina jucăto
rilor săi o anticipa. Tinerii ho- 
cheiști gâlățeni au rezistat numai 
o jumătate de meci (min. 31 scor
1— 1). Scor final : 4—1 (0—0, 2—1,
2— 0) obținut prin punctele mar
cate de Kemenesi, Baka, Csedd. 
Lucaci (Unirea) șl, respectiv, 
Chiriță. A arbitrat M. Presneanu 
(București) ‘ ~
(București) 
reș).

în ultimul 
București a 
curea Ciuc
3— 1).

Astăzi au loc meciurile : Unirea 
Sf. Gheorghe — Steaua (ora 11), 
A.S.E. Sportul studențesc — Di
namo (ora 16), Dunărea Galați — 
S.C. Miercurea Ciuc (ora 18,3Q). 
Mîine este zi de odihnă, compe
tiția urmînd să se încheie dumi
nică, cînd sînt programate jocuri
le finale.

a 
mal 

zilei.

ajutat de O. Barbu 
șl A. Biro (Tg. Mu-
meci al zilei Dinamo 
Învins pe S.C. Mier- 
cu 9-3 (4—0, 2—2,

• Anulat de F.R.O., campiona
tul municipiului București a fost 
reprogramat in aceste zile pe 
Stadionul tineretului din Capita
lă. Sîmbătă și duminică va avea 
loc faza de zonă din București, 
după care se 
mele finaliste 
republican.

Nici nu au început bine compe
tițiile și — iată — au șl tost dic
tate primele sancțiuni disciplina
re. Jucătorul Arpad Kercsd (A- 
vîntul Gheorghleni) a lost sus
pendat pe 3 etape pentru Insulte 
aduse arbitrului, Iar Doru Turea- 
nu (Dinamo) a lost sancționat cu 
un sever avertisment pentru com
portarea avută In meciul cu Du
nărea Galați. Au fost sancționați 
șl arbitrii A. Balint, T. Szabo 
(Miercurea Ciuc) și M. Lupațcu 
(Rădăuți) cu suspendarea pe o 
etapă pentru că nu au acționat 
prompt la abateri sfivîrșite pe 
gheață.

Călin ANTONESCU

vor cunoaște ultl- 
ale campionatului

Tr. 1OANIȚESCU

RAPID ȘI DINAMO 
ÎNVINGĂTOARE ÎNAINTEA 

DERBY-ULUI LA POLO

REZULTATE SCONTATE 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA HOCHEI

IN

Turneul final al „Cupei Româ
niei “ la hochei s-a reluat ieri, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală. cu jocurile etapei a m-a, 
care •— cu excepția partidei pro
gramată dimineața — au oferit 
tntîlniri interesante, punctate cu 
multe și atractive faze de poartă, 
în general, rezultatele s-au în
scris în limita pronosticurilor, 
așa că — în cele din urmă — și 
această a treia rundă a întrecerii 
nu ne-a putut oferi vreo surpriză.

tn primul joc, disputat dimi
neața. Steaua, deși lipsită de a- 
portul a două .piese" de bază 
(nortarul Netedu și atacantul Va
sile Eluțanu — ambii accidentați), 
s-a detașat ușor, mai ales în 
primele două reprize, de A.S.E. 
Sportul studențesc. Scor final : 
12-4 (4—1, 6—1, 2—2). Cu excep
ția ultimei reprize, cînd steliștii 
evoluînd relaxat și permițînd ad
versarilor să iasă mal mult m 
atac, în rest meciul a fost la 
discreția lor. Au marcat : Hălău- 
că 6. Cazacu 2, Prakap 2, Popa, 
Nistor — Steaua, Molnar 2, Stein
berg, Mihăiescu — A.S E. Spor
tul studențesc. A condus la cen
tru Lazăr Enciu (București), aju-

Toate cele trei partide ale pe
nultimei etape din turul IV al 
Diviziei A (seria I) la polo »-au 
desfășurat ieri după-amlază ta 
Ștrandul tineretului din Capi
tală.

In primul Joc, Voința Cluj-Na
poca a evoluat excelent o singu
ră repriză șl a obținut o victorie 
logică in fata formației bucureș
tene CN A.S.E. s 5—5 (1—5, 1—X 
5—<i. 2—2). Exceptind al 3-lea 
„sfert- al Întrecerii, in care ciu- 
Jenii au dovedit adevărata va
loare a echipei lor, celelalte re
prize au fost echilibraie, oferind 
un spectacol atrăgător. Au mar
cat : Gyarfas X Sebok z, B. Rusu 
2. EL Pop, CL Rusu, Coi ceriu de 
la învingători, Angelescu X Colan, 
Frincu, Nicolau de la Învinși. Au 
condus Fr. Simon șl N. Nicolaes
cu.

In ciuda scorului — 3—3 
(1—0 2—2, 2—0. 3—3) — eu cere 
Rapid s-a impus tn fata forma
ției Progresul, meciul dintre cele 
două echipe bucureștene a fost 
plăcut și echilibrat. După 3 re
prize, Rapid conducea cu 5—2, mal 
mult datorită unor acțiuni indivi
duale ale lui C. Rusu, dar scorul nu 
reflecta echilibrul de forțe din ba
zin. Pololștil de la Progresul au 
acționat in *ot  acest timp cu 
mult curaj șl dacă nu ar fi ratat 
din poziții ideale, situația putea 
fi alta tn min. 18 Teodorescu a 
fost eliminat definitiv, fără drept 
d« Inlocuiie, pentru lovirea ad
versarului cu mingea șl Progre-

a jucat toată ultime repriză 
în infer, or. ta te. Cu toate acectca. 
ferovAru nu au fost capabili sâ 
se detașeze. FI. Slăvei primind 
cel puțin două goluri parabile. 
Au arbitrat R. Schiliia și V. Bur
ii ea.

Ultimul joc al zilei a oferit di- 
namoviștilor bucureșteni un suc
ces confortabil în fața echipei 
Crișul : 10—4 (3—4). 2—2, 3—C,
3—2). Principalii realizatori ai în
vingătorilor : Nastasiu 3 și D. 
Popescu 3. Au arbitrat R. Tîmoc 
și D. Paraschivescu.

Duminică dimineața (ora 12), 
în ultima etapă este programat 
derby-ul Dinamo —- Rapid, (a. v.)

CONSTRUCTORUL IAȘI 
PROMOVAT IN DIVIZIA 

DE TENIS

A 
A

Pe două baze sportive din Ca
pitală — la Progresul și T.C.B. — 
con ti nu ă întreceri le echipelo r 
masculine și feminine care parti
cipă la turneul de baraj pentru 
promovarea în prima divizie de 
tenis a țării. O frumoasă surpri
ză a produs formația feminină 
Sănătatea Satu Mare care, dispu- 
nînd de o foarte tinără (14 ani) 
țd talentată jucătoare, & reușit 
câteva victorii prețioase ce-i per
mit să candideze (cu șanse a- 
proape sigure) la un loc printre 
formațiile care vor lua viitorul 
start în Divizia A. Este vorba de 
Franciska Koșa (ea și-a făcut o 
bună ucenicie în ale tenisului în 
populara competiție „Cupa Scîn- 
teii tineretului" la tenis). într-o 
situație foarte bună se găsește și 
echipa masculină a sâtmăremlor. 
Echipa Constructorul Iași (m) și-a 
încheiat socotelile, ea promovînd 
în Divizia A. Este pentru prima 
dată, de multi ani, cînd o repre
zentantă a Moldovei ajunge să 
activeze în eșalonul valoric supe
rior al tenisului. REZULTATE. 
Masculin • Sănătatea Satu Mare
— Mureșul Tg. Mureș 10—0 (Vizi- 
ru — Ovits 6—2^ 6—1 ; Bukarestl
— Szabo 6—3, 6—3), Constructorul 
Iași — Metalul Tirgoviște 6—4, 
Sănătatea București — Construc
torul Hunedoara 8—2 ; feminin : 
Electrica Timișoara — Sănătatea 
Satu Mare 3—2, Cimentul Deva — 
Sănătatea București 4—1. întrece
rile continuă. (S. IONESCU — 
coresp.).

DIVIZIA A (masculin) 
Șl „CUPA DE TOAMNA 

(feminin) LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

trat D. Purică și V. Erhan 
(Ploiești). (I. IANCU-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— STEAUA 19—25 (10—12). Joc 
foarte disputat, de-a lungul că
ruia craiovenii au fost destul 
de aproape de nivelul valoro
șilor lor adversari. în min. 26 
gazdele au reușit să egaleze : 
10—10. Printre marcatori : Cor
nea 6. Stuparu 5, Rădulescu 5
— pentru „U“, respectiv Stin
gă 6, Birtalan 5, Kicsid 5.. Au 
arbitrat V. Ciucă și T. Șchiopu 
(Timișoara). (ȘT. GURGUI-co- 
resp.).

ȘTIINȚA BACĂU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 24—20 
(11—7). Meci desfășurat in li
mitele unui total fair-play. Au 
marcat : Deacu 7, Vasilaehe 4,

□ornez 4, Nicolescu 3, Szemeț 
X V«silea X Baican 1, Alexan
dru 1
pectiv
Funk 
Suket
Th. Curelea ți
(București). (S.
resp).

res-— pentru Știința ,
Bucățea 0, Diliți 5, 

3, Oprescn X Rupert 1, 
1, Andrei 1. Au arbitrat 

S. Păunescu
NENIȚA-co-

L Marian Kralik (Ceh.) S .31, L 
8. Lathan (R.D.G.) 21,35. 3. 8.
Vladimirțov (U.R.S.S.) 21,39, 4.
VL BriMiikov (U.R.SJS.) 31,50 ; 
1500 m : 1. Gheorghe Ghipu (Ko-

L. Zaubez
3. D. Wegenk-
2.

„Cupa de toamnă'
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BACĂU 11—6 (5—5). 
Meci anost, care a prilejuit o 
luptă oarbă, fără orizont, cu 
atacuri sterile și apărări dure, 
obstrucționiste — iată princi
palele caracteristici ale acestei 
confruntări din „Cupa de toam
nă". Firește, victoria echipei 
Progresul nu poate fi pusă la 
Îndoială, dar Știința Bacău a 
fost o decepție prin jocul său 
încîlcit, lipsit de elementele 
handbalului modern. Ă u mar
cat : Popa 4, Constantin 3, Ște
fan 2, Florca 1, Achim 1 — 
pentru Progresul, Amarandei 4, 
Floarea 1, Vieru 1 — pentru 
Știința. Au arbitrat N. Andrea 
și I. Radulescu (Craiova).

RU LMENTUL BRAȘOV—HI- 
DROTEHNICA CONSTANȚA 
13—14 (7—6). Joc deosebit de 
palpitant în care eonstănțence- 
le, cu un final debordant, au 
reuțit să Întoarcă în favoarea 
lor un rezultat ce le părea 
defavorabil, la un moment dat. 
Au marcat : Oance» X Drăgu
ței 2, Furtună 2, Nan X Pro- 
dănescu 1 — pentru Rulmentul; 
Cotirlă 6. Frincu 5, Lăcustă X 
Negru 1 — pentru Hidrotehni
ca. Au arbitrat P. Radvani ți 
A. Covaci (Cluj-Napoca). (Carol 
GRUIA — coresp.).

mânia) 3:42,84, 
(R.D.G.) 3:43,23, 
nectlt (R.D.G.) 3:43,93, 4. VI. BO- 
ruvka (Ceh.) 3:44,47 ; 10 ooo m : 1. 
Valentin Zotov (U.R.S.S.) 28:41,0, 
X C. Andreica (România) 29:42,0, 
3. 1st. Kerekgyarto (Ung.) »:»,<; 
400 mg : 1. Ladislav Karschl
(Ceh.) 50.78, 2. R. Szparak (Fol.) 
M.ll, 3. P. Garcia (Cuba) 51,67 ; 
20 km marț : 1. Corne) Patuțins- 
ehi (România) ' ‘
Meyer (R.D.G.)
Milller (R.D.G ) 1.31:23,6 
•bsc. : 1. Vladimir
(U.R.S.S.) 8:28,24, X D. 
(Ceh.) 8:29,32, 3. M.
(Ceh.) 8:40.49 ;lungime : 
Costache (România) 7,73 
Bedrosian (România) 7,62 m, 3. 
I. Karlson (U.R.S.S.) 7,50 m ;
greutate : 1. Anatoli Jaros
(U.R.S.S.) 19. M m, 2. K. HOhne 
(R.D.G.) 19,71 m, 3. D. vasicek
(Ceh.) 18,10 m ; 4X400 tn : L
Cehoslovacia 3:10,38, X R.D. Ger
mană 3:11,01, 3. U.R.S.S. 3:ll,ox

FEMEI 30e m : 1. Iolanta Stal- 
macb (Pol.) 23,57, X Iren Orosz 
(Ung.) 23,87, 3. Elzbieta Tomacz- 
ka (Pol.) 2419, 4. Maria Samungi 
(România) 24,20 ; 800 m : L Fița 
Lovin (România) 2:00,0, X Elz
bieta Katolik (Pol.) 2:01,37, 3. Re
gine SabUlzkl (R.D.G.) 2:02,45, 4. 
Josefina Cereblanova ' ‘
2313,15 ; 100 mg : 1. Nina 
na (U.R.S.S.) 13.10, 2.
Dumitrescu (România) 
Elzbieta Rabsztyn ~ 
Înălțime : - —-
(U.R.S.S.» 1.31
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CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — MUREȘUL TG. MUREȘ 
19—16 (11—8). Bâimărencele au 
jucat bine, reușind la tm mo
ment dat să se distanțeze la 6 
goluri. Au marcat : Tuțnea 6, 
Elena Pop 5, Sa.su 5, Bartha X 
Corban 1 — pentru Construc
torul, Fejer 7, Dorgo 4. Duruș 
X Sava 1, Kiț 1, Gergelfi 1 — 
pentru Mureșul. Au arbitrat 
Fr. Lakomesik si L Cadaru (O- 
radea). (V. SĂSĂRANU-co- 
resp.)

DINAMOVIADA 
INTERNAȚIONALĂ 

DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

Mai înainte de a vă oferi 
rezultatele pe probe iată cum 
se prezintă clasamentul general 
pe echipe : L DINAMO — 
U.R.S.S. 174 p, X Dinamo — 
România 154 p, X Ruda Hvezda 
— Cehoslovacia 104 p, 4. 
Gwardia — Polonia 99 p. 5. 
Dynamo — R.D. Germană 86 p, 
6. Ujpesti Dozsa — Ungaria 
50 p, 7. Icvskj Spartak — 
Bulgaria 494 P, 8. Dinamo Cpt. 
St. Luis — Cuba 25,5 p.

Cîteva dintre rezultatele din 
ziua a do-uă : bArbați : 300 m :
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3.
1.29:26,8, 2. ’ W.

1.29:48,2, 3. S.
‘ ; 3 000 m

Filonov 
Moravcik 
Sisovschl 
L Virgil 
m, X B.

(Ceh.) 
Morguli- 
Mihaela 

13,29, 3.
_____ (Poi.) 13,20 ; 
L Nadejda Oskolok 

. ~ m, 2. Cornelia Po
pa (România) 1,81 m, 3. Elzbieta 
Chludzinska (Po»l.) 1,75 m ; suli
ță : 1. Eva Zorgâ-Raduly (Româ
nia) 56,20 m, x Ioana Pecec (Ro
mânia) 53,08 tn, 3. Viktoria Fe- 
kete (Ung.) 52,30 m ; disc t 1. Ta- 
tiana Bcrejnaia (U.R.S.S.) 64,40 m, 
L Svetlana Petrova (U.R.S.S.) 
61.88 tn, 3. Svetla Bițk^Va (Bulg.) 
61,30 m. 4. Jitka Prouzova (Oh.) 
60,04 m, - ________ -------- —
mânia) 
U.R.S.S.

5. Argentina Menis (Ro
ss.co tn ; 4X400 m : 1.
3:37.8, 2. Polonia 3:30A 

3. R.D. Germană 3:40,2.
2.

CONCURSUL DE MARE 
FOND LA CAIAC-CANOE

Astăzi, pe Dunăre, din drep
tul hotelului „Lebăda" din lo
calitatea Crișan se va da star
tul in Concursul republican de 
mare fond la caiac-canoe. 
Populara întrecere — care în
cheie un bogat sezon eompeti- 
țional, cu rezultate remarca
bile în arena internațională — 
programează curse pe distanța 
de 10 km (K 1, K 2 — fete) și 
20 Iun (K 1, K 2, C 1, C 2 - 
băieți). Concursul se desfășoară 
timp de două zile și rîunește 
la start caiaciști și canoiști ain 
mai toate secțiile nautice 
țară.

START IN SEZONUL
CICLOCROS

In București, tnceplnd de 
octombrie. In fiecare duminică $1 
Joi, timp de patru s-ăptămîni, ba
ia sportivă Metalul din cartierul 
Pantelimon va fi gazda cicliștilor: 
se Inaugurează sezonul ddocro- 
surilor

Prima cursă de cdclocros se va 
desfășura duminică, In organiza
rea clubului sportiv Voința. În
trecerile vor Începe la ora 3,30, 
In program figurînd alergări pen
tru toate categoriile de cicliști.
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calIcâri în competițiile europenea

Pe stadionul
AUTORUL VICTORIEI

ATENA, 28 (prin telefon). Mi
nutul 91. E. Karadinos, vicepre
ședintele clubului Panathinaikos, 
felicită echipa piteșteană și de
clară : «Fără îndoială, ati fost 
mai buni. E adevărat, noi am a- 
vut citeva ocazii mari, dar aces
tea au fost ratate. Ce să facem, a- 
eesta este fotbalul. Vă urăm sin
cer succes în continuare în Cupa 
U.E.F.A. și vă dorim să ajungeți 
chiar în finală". Adevărul este că 
un Întreg stadion a aplaudat e- 
chipa română la ieșirea de pe te
ren. Gazdele, era șl normal, au 
mizat In acest meci totul pe ar
ma atacului șl au dominat (ra
portul cornerelor : 16—3 ; șuturi 
la poartă : 15—9 ; pe poartă :
8—4), dar superioritatea aceasta 
cifrică a fost In contradicție cu 
aspectul general al jocului. De 
ee 1 Pentru că la 4—5 atacuri In 
trombă, precipitate, ale jucători
lor greci, F.C. Argeș a răspuns 
cu cite un contraatac deosebit de 
tăios, care semăna a... goL Așa 
s-au petrecut lucrurile în prima 
repriză șl după pauză, pînă la 
eliminarea lui Wagner. Din acel 
moment, F.C. Argeș a trecut la 
clrma jocului șl nu numai că a 
dominat, dar unii dintre jucătorii 
ei țl-au permis chiar .dantelări
ile" de care fotbalul nostru nu 
duce, din păcate, lipsă. Sintett- 
zînd, putem apune, deci, că F.C. 
Argeș Iși datorează succesul ur
mătorilor factori : 1. o excelenta 
mobilizare a tuturor Jucătorilor; 
2. o disciplină de Joc remarcabi
lă ; 8. plteștenll nu s-au angre
nat In jocul dur al adversarului, 
nu au răspuns la provocările par
tenerilor (Îndeosebi Kefteriadis 
și Constantinou, cei mal duri din 
echipa gazdă); 4. argeșenii s-au 
grupat excelent In apărare, unde 
dublajul s-a făcut prompt, și au 
pasat cu inteligență la mijlocul 
terenului (atrăgtndu-șl ta cursă 
ndvenarul), zonă din care au

DEPĂȘIND CONDIȚIA DIN 
DEPĂȘIT

. J
Panathinaikos
SPIRITUL DE ECHIPA
lansat, cu o mare dibăcie, contra
atacuri iuți, care au făcut șah- 
mat apărarea adversă.

Desigur, au fost și unele defi
ciențe în Jocul echipei. De pildă, 
la faza golului primit. Gonios nu 
era marcat de nimeni, iar inter
venția portarului Speriatu a fost 
nelnspirată. (Nu trebuie uitat în
să că portarul piteștenilor a in
tervenit salutar in alte cîteva o- 
cazii). Nu este mal puțin adevă
rat că, la rlndul lor, Florin Ha- 
laglan și Constantin Oțet, antre
norii echipei, precum și medicul 
Paul Tomescu au reușit să aducă 
»ll“-le piteștean lntr-o condiție 
flzlco-tehnlcă foarte bună.

Cele două victorii ale lui F.C. 
Argeș In fața lui Panathinaikos 
sint meritorii, dar echipa trebuie 
să înțeleagă că greul abia înce
pe. Luînd exemplul de dăruire al 
lui Stancu, Cîrstea și Dorn Ni- 
colae, ceilalți Jucători — cu me
rite deosebite în calificare — tre
buie să se mobilizeze mal mult 
pentru a obține rezultate la fel 
de frumoase. Așa gîndește șl an
trenorul Fl. Halaglan care, cu 
modestia care îl caracterizează, 
ne declara : .Desigur, succesul 
nostru, care este și al fotbalului 
românesc, ne bucură. “ 
este că această echipă 
atîția debutanți lntr-o 
a cluburilor europene, 
depășească momentul nathinalkos. - - -
avem mult de lucrat, pentru că 
tint atltea de făcut, insă am con
vingerea că dacă jucătorii se vor 
Încadra fără rezerve ta programul 
de pregătire vom reuși să facem și 
pasul următor ta Cupa U.E.F.A. 
In meciul de la Atena ml-e greu 
Bă remarc pe vreunul dintre ei. 
pentru 
primul

Important 
tînără, cu 
competiție 
a știut să 
dificil Pa- 

Fără Îndoială, mal

ta aici a-a evidențiat 
rind ECHIPA".

Constantin ALEXE

M.T.K

DECI, SE POATE!
(Urmare din pag. 1)

După partidele cu 
CAMPIONAT, „POLI" S-A 

PE SINE
Așadar, Politehnica Timișoara 

șl-*  împlinit la Budapesta speran
țele de oaliUcare In turul n *1  
Cupei U.E.F.A., pe care le-a țe
sut acasă, ehmtaind pe M.TJC. 
eu scorul general de 3—2. Echipă 
fără experiență internațională, cu 
carențe In ceea ce privește saltul 
de la condiția campionatului ta 
aceea de debutantă intr-o Între
cere de anvergură europeană, Po- 
ntehnlca a trecut cu bine primul 
mare examen al acestei toamne. 
Șl aceasta pentru că ea a benefi
ciat de aportul unul tehnician — 
l-am numit pe antrenorul Angelo 
Nlculescu — care a știut să vadă 
dincolo de ceea ce am numit con
diția campionatului, care a țthn 
șl a reușit să Imprime Jucătorilor 
• altă stare de concurs.

Ce elemente au stat ța baza 
succesului T în primul rind, neo
bosita activitate In atae și ta a- 
părare a celor zece jucători de 
eimp, merite speciale revenind 
lui Petrescu, Floareș și Anghd, a 
căror misiune, Îndeplinită in bu
nă măsură, a fost nu numai ani
hilarea adversarilor dlrecți, d și 
inițierea unor surprinzătoare ac
țiuni pe contraatac. DoaltteJ așa 
s-a născut golul calificării. In al 
doilea rlnd trebuie evidențiată 
pregătirea tactică fără reproș a- 
slgurată de cci doi antrenori, An
gelo Nlculescu și Constantin Ră- 
dulescu. Ne referim Îndeosebi la 
apărarea agresivă adoptată de ti
mișoreni care, in ciuda aspectu
lui general de dominare a gazde
lor, nu șl-ati lăsat partenerii să 
ocupe poziții bune, dare, de șut 
— cele două goluri primite fiind, 
după cum se știe, urmarea unor 
greșeli individuale comise ta a- 
părare. în sfirșit, al treilea ele
ment determinant In calificare a 
lost pregătirea psihică a jucăto
rilor timișoreni, cărora antrenorul 
Angelo Nlculescu a știut să le 
transmită foarte mult din calmul

ți stăpizurea ta de siae. Armați- 
dln acest punct de vedere * 
simțind ct pot mal muK rmden- 
țn timișoreni au reușit tâ treacă 
peste momentul psihologic atft 
de greu (primirea cehul de al doi
lea gol, tn cond.tme cunoscute). 
punind In eontmuare adversarului 
uruite probleme.

Euforia succesului considertad-e 
trecută. Politehnica trebuie ta pri
vească foarte seriot penpectlva 
turului următor ai competiției, 
rind tonii 11 vor rezerva, proba
bil, un adversar *1  mal dificil. 
Spunem aceasta deoarece echipa 
arv de rezolvat unde probleme 
un numai ta compartimentul de
fensiv. dar șl ta privința organi
zării fazei de atac, unde realmen
te există tacă multe resurse de 
valorificat. Tot atit de acut apare 
ți aspectul urgentării recuperării 
jucătorilor accidentați șl, firește, 
aducerea lor la o formă sportivă 
corespunzătoare. Dar despre a- 
eeste deziderate ale timișorenilor 
vom mal vorbi la timpul cuvenit.

In Încheiere. două declarații 
semnificative. Angelo Nlculescu 
— antrenorul principal al studen
ților timișoreni : ,,Echipa s-a
comportat așa cum aș vrea l-o 
văd ți ta campionat, unde ar fl 
putut să urce cu siguranță pe un 
loc fruntaș dacă ar fi evoluat ca 
ta partidele cu M.T.K. N-am ve
nit la Budapesta doar ta ne apă
răm, ci să ți atacăm cu energie 
ori de cite ori ni se va fl Ivit 
prilejul. Și am reușit. Acum, 
Mlgațille noastre, după trecerea 
primului examen, stat, cum e șl 
firesc, in creștere". Setănyl Caa
ba — responsabilul tehnic al efe
bului M.T.K. : „Politehnica a me
ritat calificarea pentru că a reu
șit ta finalizeze la Budapesta tma 
din ocaziile avute, ta timp ee noi, 
la Timișoara, le-am ratat".

Mircea TUDORAN

mult decît un Dumitru sau un 
Bălăci plini de ei. de ifosele 
si de capriciile lor. Evident, nu 
vrem să se înțeleagă din aceste 
rînduri că Dumitru sau Bă
lăci trebuie respinși ab-initio. 
Chiar și semnatarul acestui 
articol a scris numeroase pagini 
despre cei doi valoroși jucători 
In perioada cînd „mîncau foc“ 
pe teren si se dăruiau cu a- 
devărat 
nimeni, 
viată în 
trăi din 
Si toate 
permanent jnuncă. 
Angajare.
Aceste atribute dau acoperire 
oricărui nume după cum lipsa 
lor .descoperă" orice nume.

Am insistat asupra acestui 
aspect pentru că ziua de 
miercuri a servit, după părerea 
noastră, fotbalului românesc ta 
primul rind o 
omenie. F.C. 
s-au calificat 
pentru că au 
ele și jucătorii lor — mai multă 
patere de caracter, pentru că 
au luptat ptaă la capăt pentru 
victoria fotbalului nostru.

• In această ordine de idei 
— a temeiului care trebuie pus 
ta munca de selecție pe mo
ralul. pe omenia, pe patriotis
mul (demonstrate tn fapte) ju
cătorilor noștri — vrem să 
credem că Federația de fotbal 
va ține seama de acest cri
teriu hotăritor ta rampanta 
campionatului european eare 
bete la usă.

• Citeva cuvinte despre an
trenorii Floria Hatagian. An
gele Niculescu si Gestică Bă- 
doJesen. Primal a dovedit &n 
aou. ea si in campionatul tre
cut. că este unul dintre cei mai 
eapabil. tehnicieni români. E- 
peryir ferm, muncitor, cm eu 
idei ne eare le aduce la tade- 
panire eu o echipă căruia ii 
«DOces'.e valoarea Prin activita
tea sa. Hala z. a- râm ine un an
trenor remarcabil. pe eare 
au-ntelegem de ee federația Q 
ocolește mereu de la diferite 
loturi reprezentative, unde sint 
ebemati invariabil numai tehni- 
etenii .caselor mari" ale fot
balului nostru. Numele Înlo
cuiesc si ta acest caz acoperi
rea lor. eare trebuie să fie 
munca ți rezultatele ei. La rtn- 
dul său, Angelo Niculescu, stra
tegul . dintotdeauna, a demon- 
strat — împreună cu bătăiosul 
Coetică Rădulescu — cum se 
poate menține in deplasare un 
avantaj subțire. Nu e deloc pu
țin lucru.

• Păcat de Universitatea, 
eare s-a trezit la Ddsseldorf 
după ee a dormit la Craiova. 
Jocul rezultatelor sr evoluțiile 
ei dovedesc cu prisosință re
sursele Tarei — atît în sens po
zitiv, cit ți In tens negativ I — 
pe care le are această 
atit de dotată si atit de 
toorc.

• Steaua trebuia — 
toate posibilitățile — să

CLUBUL LUCEAFĂRUL

Șl CITEVA DIN PROBLEMELE LUI VIIALE...

Remiză pe Rheinstadion
CE PĂCAT DE „SCURT-CIRCUITUL" DE LA CRAIOVA I

DUSSELDORF, 28 (prin telefon). 
Acum, cînd Universitatea Craiova 
a înregistrat un meritoriu rezul
tat de egalitate la DUsseldorf, cu 
atît mai mare ©ste regretul pen
tru înfrîngerea sa de la 13 sep
tembrie, pe terenul propriu. »Jo- 
cul de la Craiova ne-a trezit la 
realitate șl, iată, partida-retur 
ne-a demonstrat că puteam trece 
de Fortuna DUsseldorf..." — ne 
declara antrenorul llîe O ană la 
puține minute după terminarea 
jocului de pe Rheinstadion. Da, 
păcat că — din motive care au 
ținut mai cu seamă de lipsa de 
disciplină a unor jucători — U- 
niversitatea Craiova nu s-a putut 
exprima in meciul-tur la adevă
rata ei valoare. La Dusseldorf a 
jucat mult mai aproape de po
tențialul său real. în special prin 
modul cum s-a grupat în defen
sivă și cum a știut să acționeze
— variat și inventiv — la mijlocul 
terenului formația craioveană a 
reușit să dea o ripostă bună va
lorosului adversar. O mențiune 
specială merită linia de mijlocași 
eare în alcătuirea Cîrțu — Bel- 
deanu — Ungureanu, s-a dovedit 
cel mai bun compartiment al e- 
chipei șl promite să devină, în 
această formulă, titulară pentru 
viitoarele jocuri ale formației u- 
niversitare. Atacul care a avut 
destule mingi, putea dovedi o și 
mai mare insistență în acțiuni. 
Cel care s-a zbătut cel mai mult 
și cu cele mai bune rezultate a 
fost Crișan Cămătaru (șut în ba
ră în min. 20 de la numai 6 m
— situație care, transformată, pu
tea da eventual, o turnură și mai 
favorabilă eohinei craiovene) n-a 
mai avut inspirația și reușitele

dta partlda-tur, Iar Marcu a ju- 
eat cu intermitențe.

Fortuna a evoluat cu destulă 
teamă, a pierdut duelurile de ta 
mijlocul terenului și. astfel, s-s 
văzut In postura de a căuta să 
speculeze, pe terenul ei, orice si
tuație favorabilă. Să notăm a- 
plauzele pe care spectatorii de pe 
Rhelnstadlon le-au adresat cralo- 
venilor la sfirșitul jocului ta semn 
de apreciere a comportării aces
tora. în acele momente simțeam 
eu atit mal mult regretul că U- 
nlversltatea n-a fost aceeași șl ta 
meciul-tur !

Gheorghe NERTEA

pe

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 SEPTEM
BRIE 1978. Categoria 1 (12 rezul
tate) : 1,25 variante (autoturism 
.Dacia 1300“); categoria a 2-a (11 
rezultate) : 38,50 variante a 1.488 
lei ; categoria a 3-a (10 rezulta
te) : 534,25 variante a 161 lei. RE
PORT LA CATEGORIA 1 S 22.602 
lei. Autoturismul «Dacia 13M“, 
realizat pe o variantă 100%, a 
revenit participantului GHEOR- 
GHIU-ENESCU CONSTANTIN 
din București.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 22 SEPTEMBRIE 1978. Cate
goria 1 : 2 variante (autoturism 
«Dacia 1300") ; cat. 2:4a 20.490 
lei; cat. 3 : 23 a 3.564 lei ; cat. 4: 
33,75 a 2.428 lei; cat. 5 : 97,75 a 
838 lei ; cat. 6 : 260,75 a 314 lei ; 
cat. X : 1.651,25 a 100 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 410.554 lei.
Autoturismul „Dacia 1300", reali-

fotbalului. Din păcate, 
în nici un sector de 
tara noastră, nu poate 
amintiri ! Fotbalul, ca 

activitățile sociale, cere 
Disciplină. 

Seriozitate. Dăruire.

lecție morali, de 
Argeș si «Poli" 
in nrimul rind 
dovedit că au —

echipă 
risipi

avea 
____ ____ _____ fie azi 
în turul n, alături de F.C. Ar
geș si „Poli-. Din păcate, a- 
eeăstâ echipă ne-a... explicat la 
Buzău cum a pierdut la Mo- 
aaco. Va reuși oare Constantin 
să facă din Steaua de azi • 
echipă de oameni modești. ®e- 
rioși. muncitori, angajați. Iu
bitori cu adevărat de fotbal 
cum era C.C.A.-ul Iui Constan
tin de-alUdntă ?

• Rodnică, după cum s-a
văzut pregătirea comună ini
țiată de-------
echipele 
ropene.

• Cu 
vor scoate din căciulă o par
tidă... F.C. Argeș — Politeh
nica Timișoara In Cupa U.E.F.A.. 
să le urăm celor două meri
tuoase echipe ale noastre mult 
succes și un drum cît mai lung 
în Europa.

F.R.F. la Brasov 
angajate in canele

eu 
eu-

speranța că sortii nu

Clubul Luceafărul funcționează 
pe lingă Liceul industrial Bec- 
troaparataj, unitate condusă de 
an director (ing. Ea du Ene) care 
se zbate să facă tot ce e ome
nește posibil pentru ca procesul 
de Lnvățămint in care tint incluși 
cei 11C componenți ai clubului să 
se desfășoare fără sincope, dar 
in așa fel incit să se creeze po
sibilitatea ca și pregătirea fotba
listică ta na sufere. Un alt bun 
pas înainte făcut de centrul na
țional : încadrarea tuturor jucă
torilor în competiții adecvate. Cel 
IM au fest impărpți în opt loturi. 
Luceafărul l (fără antrenor) fi 
Luceafărul n (antrenor M. C5«r- 
noavâ) joacă In Divizia c, ser.a 
bocureșteană. Luceafărul m (an
trenor C. Tonui — in .Onoare", 
iar Luceafărul IV (antrenor A. 
Măudoic) — in „Promoție", cam
pionatele de seniori ale Capita
lei. In competiția republicană a 
juniorilor participă echipele pre
gătite de M. Xieoiae $1 E. Mlădia, 
iar în întrecenle de juniori ale 
Capitalei joacă forrrațiSe antre
nate de AL Laxăr <.Ocoare-) fi 
Gh_ Cnnotovraca (.Promoție-), 
care «Sol de fapt. echipele 
UXTA t- pini m prezent, cele 
mai bune rezultate le-a obținut 
seieeț>ocata U1LF A_ V. (Kiafco- 

Bogdaa.uc, L Cornel, Boi- 
» Cojocaru, 
Server, ca-

■sstreratl de prof. Mihai N'.colae, 
nefnv_nsă în campionatul repu- 
Mlcan. Foarte bme a evoluat fl 
■deepenata UJLF.A. t3 (Al. La- 
zăr care deși joacă împotriva ■- 
nor adversari cu trei ani mai mari, 
a obținut lf puncte din 12 po- 
Mbile. lată componenți! el : Cîr- 
lan, Hidulrscu, Tone, Gheorghiu, 
M|n, Pieătureanu, Chigu, Bigv, 
Hambaraș, Ackermann, Bog heart, 
Ctdriac, Drăjan, Colceriu, Ghioa- 
d, Mileulescu. instruire adecvată 
(ae efectuează cite două antrena
mente pe zi), competiții solici
tante, cadru corespunzător pen
tru desfășurarea procesului de 
tavățămint. acestea sini PRIMELE 
BRAȚ rzARl ale clubului Lucea
fărul, de ia care se așteaptă .roa
de" bogate in cei mai scurt timp. 
SI pentru că se așteaptă MULTE 
este absolut necesar ca de pe 
drumul său să Ce înlăturate toa
te OBSTACOLELE peste eare este 
obligat acum să treacă. Despre a- 
eeste dificultăți ne-au vorbit C. 
Ardeleana, directorul centrului, 
medicul clubului (E. Cristea), cei
lalți antrenori. Interlocutorii noș
tri le-au numit probleme vitale. 
Clubul are la dispoziție numai 
un teren cu iarbă. Pe terenul nr. 
2, cu gazon, afectat centrului 
prin hotărî rea Biroului C.N.E.F.S., 

- — de 
o 

fost 
trei
ma- 
«a- 

pe magazionerul!), din care lipsesc 
ghetele. Există doar 60 de pe
rechi pentru 116 jucători ! Unele 
cluburi n-au lăsat jucătorii să 
vină la centru, bombardează fe
derația cu memorii, caută să-și

nu se poate juca. Este plin 
tropi. neaducindu-!-se nici 
Îmbunătățire. Centrului l-au 
rezervate deocamdată doar 
cămăruțe. dintre care una e 
gazle, o magazie Improvizată 
rectorul centrului iâcind și

motiveze în fel și chip atitudinea. 
F.C. Corvlnul și s.C. Bacău se 
află în această situație. Unii ju
cători au venit la club, au plecat, 
Iar au venit, iar au plecat — mo
tiv pentru care au fost excluși 
din activitatea competițională. 
Este vorba de Gh. Cean (Aurul 
Brad), I. Opaiț și D. Antohe (Po- 
litehnica Iași), Al. Jucan (F.C.M. 
Galati). In sfirșit, ultima, dar nu 
cea mai puțin importantă pro
blemă : sarabanda antrenorilor la 
prima echipă a Luceafărului, se
lecționata U.E.F.A. ’"9, cea pe 
agenda căreia se află destule o- 
biective de reprezentare, unul 
dintre cele mai importante fiind 
calificarea pentru faza finală a 
turneului U.E.F.A., din care echi
pa României absentează de pa
tru ani. în tabăra din vară, de la 
Bistrița, de selecționată s-a ocu
pat Eugen Mladin. Apoi, vreo 
două săptămîni, „hățurile" au tre
cut in mîinilo lui Marcel Pigu- 
lea, după care au revenit din nou 
lui E. Mladin. Echipa a plecat tn 
RJD. Germană, la „Turneul Prie- 
•eaia", ca antrenorul Eugen Măn- 
doio, a jucat slab și s-a clasat 
pe un loc necorespunzător. Ah 
mai trecut cîteva săptămini și 
laxă că in presă a apărut un cc- 
■tunieat al Biroului federal prin 
eare se anunța că antrenorii e- 
cbipei de juniori sint Titus Ozon 
fi M. Ciomoavă. Numai că in 
Turcia echipa a plecat fără Ozon, 
la care s-a renunțat. în locul lui 
se anunță venirea Iui Robert 
Cosmoc... uite antrenorul, nu e 
antrenorul î Așa a trecut vara, 
a trecut și „Turneul Prietenia", 
a venit toamna, a venit și , 
caniada- și REZULTATELE 
SÎNT CELE AȘTEPTATE, 
pierdut mult timp, s-au 
dut lunile în care trebuia 
se pună bazele echipei naționale.

„Bal- 
NU 
s-n 

pier- 
să

jccul ei să fie ordonat după o 
anumită idee tactică, după o a- 
numită concepție, coneepțla an
trenorului ei. Dar concepția că
rui antrenor ?

în cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A., selecționata de 
juniori va avea ca adversare e- 
ehlpele U.R.S.S. și Ungariei. Ori
ce săptămină pierdută acum va 
efntări enorm Ia ora confruntări
lor cu clștigătoarea „Turneului 
Prietenia- (U.R.S.S.) și cu Invin- 
gixoarea turneului de la Split 
(echipa Ungariei)...

Laurențiu DUMITRESCU c

„TROFEUL PETSCHOVSCHI-
Situația fn «Trofeul Petschov- 

■chi*  (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public), 
dupS « etape desfășurate tn ca
drul Diviziei A, este următoarea:

1—2 TSrgoviște ;i Buzău S,GS ;
i—4. Rm. vilcea șl satu Mare 
»,23 : 5. București S.lt ; S—11. 
Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, 
Petroșani șl oradea S.00 ; 12—13, 
Arad și Pitești S.CC ; 14. Hune
doara 8,50 ; 15. Tg. Mureș 8,00 ;
16. Timișoara 7.66.

LOTURILE REPREZENTATIVE
SINT CONVOCATE DUMINICA SEARA

în vederea apropiatelor acțiuni 
Internaționale programate taptă- 
mtni viitoare. la 4 octombrie 
(Lotul A — Union Topllce, Lotul 
olimpic cu formația similară a 
Cehoslovaciei — in localitatea 
Kutna Hora, Lotul de tineret cu 
reprezentativa de tineret a B. D. 
Germane — in deplasare), Ște
fan Covaci, antrenorul echipelor 
reprezentative, a convocat pentru 
duminică seara la București pe 
următorii jucători :
• LOTUL A (antrenori — C. 

Cernii ano șl Gh. Constantin, me
dic — D. Tomescu, masor — L 
Parcea): Râducanu, Bucu ■ —
portari ; 14. Zamfir, Ștefănescu, 
Mehedlâțu, Sameș, Koller, Vigu 
— fundași ; Dumitru, Romilă, 
BClăni, iordănescu — mijlocași ; 
Sepi, Crișan. Cămătaru, M. Ră- 
ducanu, Marcu — Înaintași. Au 
mal fost In vederile selecției D. 
Georgescu, Mulțescu, Biro I *1

Dragomirescu. Primii doi nu pot 
participa la acțiuni din cauza 
accidentărilor, ultimii su fost ce
dați loturilor olimpic sau de ti
neret.
• LOTUL OLIMPIC (antrenori 

— C. Drăgușin și I. Nunweiller, 
medic — M. Clortea, masor — A. 
Tudose) : Speriatu, Lung — por
tari ; Anghelini, Fl. Marin, Con- 
druc, Nicolae. Barna, Purima — 
fundași ; Stoica, Zahiu, Custov, 
A. Rădulescu — mijlocași ; Fl. 
Grigore, Troi, rorgulescu, Drago
mirescu, D. Nicolae — Înaintași.
• LOTUL DE TINERET (antre

nori — I. voica și V. Kraus, me
dic — Fl. Brălilă, masor — Gh. 
Marinescu): Mîndrilă, Lazăr — 
portari ; Andreicuț, I. Marin, 
Stancu, Vlad, Gh. Ion, Gali — 
fundași ; Florean, Vamanu, Mu- 
reșan, St. popa — mijlocași ; 
Chitaru, Terheș, Biro I. Mușat, 
Ad. Ionescu — înaintași.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
zat pe o variantâ 100%, a revenit 
participantului MALIC EMER1C 
din Deva.

CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES-OLIMPIC 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1978. FAZA 
I. Cat. H : j variante 25% * 8-250 
lei ; cat. I : 14 a 2.000 lei ; cat. 
J : 21,75 a 1.000 lei ; cat. K : 
55,75 a 500 lei ; cat. L : 413 75 a 
100 lei ; cat. M : 6 724,50 a 40 lei. 
FAZA a Il-a. Categoria 1 : 2 va
riante 100% (autoturisme Dacia 
1 300 sau la alegere, Skoda 105 
L, sau o excursie de două locuri 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova și diferența în numerar 
pînă la 70.000 lei în obiecte e- 
xistente în magazinele comercia
le) : cat. 2 : 8 variante 25% a 
2.500 lei ; cat 3 : 14,50 a 3.000

lei ; cat. 4 : 43,75 a 1.000 lei ; 
cat. 5 : 104.50 a 500 id ; cat. 8 : 
461,50 a 200 lei ; cat. 7 : 9.973 a 
40 lei ; cat. 8 : 585,25 a 100 iei ; 
cat 9 : 5.630,50 a 40 lei. FAZA a 
111-a. Cal. A : 1 variantă 25% 
a 12.500 lei ; cat. B : 10,75 a 2.000 
lei : cat. c : 39,50 a 1.000 lei ; 
cat. D : 1.973 a 40 lei. Cîștigu- 
rile de la categoria 1. realizate 
pe variante 100° au revenit par- 
ticipanților : ZOLTAN MARINEL 
din Cluj-Napoca și ILIESCU M. 
VICTOR din constanța.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 SEPTEM
BRIE. I. Fortuna Ddsseldorf — 
Univ Cv X ; II. M.T.K. Buda
pesta — Poli Tim. 1 ; HL Pa- 
nathir.a.'kos — F C. Argeș 2 ; IV. 
Lanercssi — Dultla Praga X 1 V.

Glasgow Rangers — Juventus 1 ; 
VI. Torino — Real Gijon 1 ; VII. 
Lokomotiv Kosice — Milan 1 ; 
Vni. Napoli — Dinamo Tbilisi 

___Liverpool — Not- 
X. Dynamo Dresda 

; XI. Ajax — Athle- 
_ __ , XII Wisla Cracovia 

Bruges 1 ; XIII. Sturm 
Borussia Monchen. 3. 

TOTAL DE CISTIGURI : 
LEI. din care 62.358 lei,

x : ix. f.c. 
tingham X ;
— Partizan 1 
tic Bilbao 1 î
— F.C. - 
Graz — 
FOND 
253.031 
report la

LOZ «
ÎN



I. Bărbosu (dreapta) atacă in asaltul de baraj cu 3. Kazakov 
(Bulgaria) Foto : Dragoș NEAGU

GABRiELA BETUKER (floretă) 
Șl IONEL BĂRBOSU (spadă) 

CAMPIONI BALCANICI LA JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Rozalia Oros — toate din Româ
nia. Maria Gencel — Iugoslavia 
si Mariana Dimova — Bulgaria, 
la floretă fete. Ionel Bărbosu. 
Nicolae Bodoezi, Dacian Tu
narii, Rudolf Szabo (ultimii doi 
calificați greu, la tușaveraj) — 
România. Ivan Ilcev. Jivko Ka
zakov — Bulgaria, la spadă.

Finala la spadă a avut o 
'desfășurare pasionantă, tinîn- 
du-ne în suspans pină la ul
tima tușă. Ionel Bărbosu, cu 
toate că a pornit din start cu 
o înfringere la Dacian Tunarii, 
se mobilizează exemplar si 
reușește să acumuleze 4 v. A- 
saltul dintre Nicolae Bodoezi 
Si Jivko Kazakov (Bulgaria) — 
ambii în acel moment cu 3 v 
Si o înfringere — este decisiv 
pentru stabilirea celui de al 
doilea concurent care avea să 
tragă în baraj. Spadasinul bul
gar (care pierduse cu 5—1 la 
Bărbosu) a evoluat foarte bine 
si a cîstigat cu 5—2. în asal
tul de baraj, Bărbosu și Kaza
kov au mers „cap la cap" (1—1, 

RUGBY INTERNAȚIONAL
r Sezonul internațional de rug
by este în plină desfășurare. 
Deocamdată el se menține în 
sfera partidelor amicale din 
care spicuim citeva amănunte.

• La Hong-Kong, rugbyștil 
francezi s-au produs într-o 
premieră. „Cocoșii galici" care, 
după cum se știe, se află la 
ora de față în Japonia, unde 
întreprind un mai lung turneu, 
au făcut o escală în marele 
port asiatic încercîndu-și pu
terile cu o selecționată locală 
pe care au învins-o cu un scor 
relativ confortabil : 25—6.

• Rugbyștii Wallabies (de
numire sub care îi recunoaș
tem pe australieni) au produs 
la Auckland (Noua Zeelandă)

...BANCA ACUZAȚILOR
După moartea pilotului suedez Ronnie Peterson in „Marele Premie 

al Italiei**, criticile împotriva organizatorilor, a serviciului de salvare, 
a proprietarilor de mărci, au proliferat, punind din nou pe banca 
acuzării neglijența criminală față de piloți. nevoiți să alerge sub con
tinua amenințare a morții. Justiția italiană, prin substitutul de procuror 
din Milano Armando Spataro, a convocat pe Gianni Resteli. directorul 
circuitului de la Monza, fi o serie de automobiliști (printre care Hunt 
și Regazzoni), pentru a lămuri împrejurările accidentului. La rindul 
lor. piloții critică circuitul, vechi de citeva decenii, cerind modificarea 
lui. pentru a se evita porțiunile extrem de periculoase și deloc justi
ficate pe plan sportiv. De pildă, linia dreapta din fața standurilor se 
îngustează de la 24 m la start la 11 m cu puțin înaintea primei „șk 
conc", locul unde a avut loc telescoparea căreia i-au căzut victimă 
Peterson. Brambilla (fractură craniană) și Stuck (traumatism cranian), 
ultimii doi, din fericire, scăpa ți cu viață. Accente critice vehemente 
are fostul campion mondial Niki Lauda, care știe (pe propria piele I) 
ce înseamnă un accident in F 1. EI acuza serviciile de protecție, ară- 
tînd că „ambulantei, aflată la 30 m de locul accidentului, i-au trebuit 
două minute și 50 de secunde pentm a reni in ajutorul lui Peterson*. 
Sînt puși la index, de asemenea, proprietarii de firme, care „ou dove
dit e lipsă totală de solidaritate cu pilotH, decizi nd un nou start, după 
ce mulți dintre noi cerusem sâ na mai continuăm cursa*.

In acest timp, responsab curselor de F 1 caută sâ abată atenția 
opiniei publice, deplasînd discuția asupra unor aspecte minore, mici 
detalii tehnice, consurrind multă energie ia a determina federația tae 
ternațîonclâ sâ cedare regulamentare „fustele* laterale cu care slat 
echipate noile ,,Lctus*-u»  ̂—

Lucian OPREA

ATLETISM • Proba de 3 000 m 
plat de la Jablonec (Cehoslova
cia) a revenit belgianului Henry 
Schoofs 8:22.4. 9 în concursul de 
la Plsen: înălțime — Lauterbach 
(R.D.G.) 2,21 m; 5 000 m — Jaro
siewicz (Polonia) 14 :16,9 ; 800 m 
femei — Schmidt (R.D. Germană) 
2:06,8.

AUTO • .Raliul Quebec", con- 
tînd pentru C.M. de raliuri, s-a 
desfășurat pe un traseu însu- 
mînd 1 800 km și a fost cîștigat 
de echipajul vest-german Walter 
Rohrl—Christian Geitdorfer 
Abarth“).

BASCHET e La Sofia, în med 

2—2. 2—3. 3—4. 4—4. 5—5). dar 
românul are o sclipire și dâ 
tusa decisivă, cucerind astfel 
titlul de campion balcanic.

Clasament spadă: L L Băr
bosu (România) 4 v d.b„ 2. 
J. Kazakov (Bulgaria) 4 v d-K. 
X N. Bodoezi (România) 3 v, 
4. R. Szabo (România) 2 V 
(—3), 5. D. Tunaru (România) 
2 v (—6). 6. L Ilcev (Bulga
ria) 0 v.

In finala de floretă feminin, 
titlul a fort decis de asaltul di
rect dintre Gabriela Betuker 
(România) și Mariana Dimova 
(Bulgaria). Floretista noastră a 
ciștigat cu 5—X adjudeeîndu-ji 
titlul balcanic.

Clasament, floretă fete : L 
G. Betuker (România) 5 v, X 
M. Dimova (Bulgaria) 4 V, X 
F. Munteanu (România) 2 v 
(-)-2), 4. O. Hochdorfer (Româ
nia) 2 v (—5), 5. R. Oros 
(România) 1 v (—6), 6. M. Gen
cel (Iugoslavia) 1 v (—7).

Azi e zi liberă ; sîmbătă se 
dispută probele pe echipe la 
floretă masculin ți sabie, de la 
ora 8,30, în sala Floreasca IX

„surpriza anului*. în cel de al 
treilea (și ultimul) test-meci ei 
au cîștigat în fața neozeelande
zilor cu 30—16 (I 1), fapt fără 
precedent în ultimele decenii. 
Sâ-i fi detronat australienii pe 
rugbyștii all-blacks de pe cvasl- 
intangibilul lor soclu de li
deri ai sportului cu mingea o- 
vală 7
• Italia prepară viitorul se

zon internațional cu deosebită 
grijă. Oarecum nemulțumiți de 
îndrumările antrenorilor galezi 
Bish și Evans, peninsularii au 
apelat pentru sezonul care bate 
la ușă la serviciile cunoscutu
lui internațional francez Pier
re Villepreux, fostul fundaș de 
excepție. Revine Italia la mat
ca școlii franceze de rugby 7

TELEX
masculin. Levslc SparuJt a între
cut cu 93—37 (5*—3«) formația 
Besiktas Istanbul.

CICLISM • Cursa de șase zile 
desfășurată pe velodromul din 
Berlinul Occidental s-a încheiat 
cu victoria cuplului Dietrich 
Thurau-Patrick Sercu.

RUGBY • Echipa Argentinei a 
jucat la Oxford cu o selecționată 
britanică pe care a învins-o cu 
39—9 (14—9). Cel mal bun jucă
tor al oaspeților a fost Hugo 
Porta, autorul a 19 puncte.

In cea de a treia Campionatul mondial de voie - masculin

întîlnire, la Constanța

ROMÂNIA —S.U. A.

7-3 LA BOX
CONSTANȚA, 28 (prin tele

fon). Cea de a treia întîlnire 
dintre boxerii români șt ame
ricani, desfășurată de astă da
tă în Sala sporturilor din Con
stanța, în fata unui entuziast 
public, cifrat la 2500 de specta
tori. s-a încheiat cu victoria 
gazdelor : România — S.U-A. 
7—3 (la categoria semimuscă 
oaspeții neavînd concurent). 
Gala ne-a dat prilejul — este 
adevărat, in fața unei formații 
americane cu forțele oarecum 
diminuate— să remarcam cipva 
tineri pugiiiști români care 
și-au făcut un bun debut inter
național : clujeanul Mircea Mi- 
clăuș, brâileanul Mircea Ale
xandru, ba chiar și invmsul Ni
colae Stoenescu (adversarul ro
mân cel mai apropiat de va
loarea sexniușoruiui american 
Tattman, învingător m toate 
trei inulmrîle !).

REZULTATE TEHNICE. Mus
că — Nițâ Robu bnbj Dario 
Medrano; cocoș — Faredin F- 
braim b.p. (2—1) după tm 
med echilibrat pe Richard Sa
vage ; pană — Ion Lungu b.abU 
(după ce l-a trimis de două ari 
la podea) pe Bret Summer» | 
semi ușoară — Larry Tattman 
b.p. (3—0) Nicolae Stoenescu 
(depășit doar în ultimul minut); 
ușoară — Lemuel Steeple» b.p. 
(3—0) Leontin Sandu ; semimi> 
locie — Mircea Miclăuș bj». 
(2—1) Du Juan Johnson ; mij
locie mică — Bernard May» 
b.p. (3—0) Alexandru Tîrboi ; 
mijlocie — Sandu Tîrîlă (mai 
puțin incisiv ca în partida pre
cedentă, deși și-a trimis adver
sarul de două ori la podea) bj>. 
(2—1) Alfred Mayes ; semigrea 
— Mircea Alexandru (surprin
zător de bun, și-a adus adver
sarul aproape de k.oj b.p. 
(2—1) Elmer Martin | grea — 
Ion Cernat (cu mai multă vite
ză de execuție) b.p. (3—0) Bruce 
Blair.

Mihai TRANCA

MARILE FAVORITE FĂCUTE K.O. IN PRIMA ETAPĂ
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL!

Istoria competițiilor rezervate 
formațiilor de club nu cunoaște 
atîtea surprize înregistrate tacă 
din start cite au fost consem
nate cu acest prilej în cupele 
europene. CÎȘTIGATOAREA

ACTUALITATEA
ȘAHISTĂ

• LA BAGUIO (Filipino), a 27-e 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Anatoli 
Karpov șl Viktor Korcinol ,-e 
întrerupt la mutarea a 41-a.
• DUPĂ 13 partide, în meciul 

pentru titlul mondial feminin 
dintre Nona Gaprindașvill șl 
Maia Ciburdanidze scorul este 
favorabil cu 71/,—5*/, șalangerei 
Ciburdanidze, care mai are ne
voie de un singur punct pentru 
a cuceri titlul de campioană a 
lumii, partida a 13-a a fost dști- 
gaiă de Maia Ciburdanidze, iar 
partida a 14-a a fost aminată 
pentru 30 septembrie, la cererea 
Nonei Gaprindașvill.

• TURNEUL de la Rzeszov 
(Polonia) a continuat cu runda a 
opta, tn care maestrul român V. 
Valcman l-a învins pe polonezul 
Lucyncwicz. In clasament condu
ce Earid (Iugoslavia) 
urmat de V. V aîsman 
Pokojewicz și ixobosx 
lonla) cu die 5 P-

eu 5V, p. 
(România), 
(unbtl Po-

TENIS • In optimile de finală 
tiu-i' -i feminin de la Atlan

ta (Georgia). Vișinia Ruzid a 
fost învinsă de jucătoarea ameri
cancă Zenda Lies» cu 4—6, 6—•> 
S—T. In alte partide: Betty stove- 
Lesley Hunt 6—3. 1—6, 6—9 ;
Wendv Turnbull-Lea Antonopoîls 
2—4, 6—2, 6—2; Chris Evert—Sha
ron Walsh 6—6—9. • In clasa
mentul Marelui Premiu F.I.L.T. 
conduce J. Connors — 1 335 p, 
urmat de B. Borg — 1 535 p și K. 
Dibbs — 1381 p. La feminin pe 
primul loc se află Chris Evert — 
460 p. secundată de Evonne Go- 
olagong — 440 p.

SURPRIZE Șl CONFIRMĂRI 
ÎN TURNEELE SEMIFINALE

VENEȚIA. 28 (prin telefoa). 
Turneele semifinale ale celei 
de a 9-a ediții a campionatului 
mondial de volei masculin au 
produs citeva mari surprize, 
care determină o viitoare ie
rarhie total modificată. O ie
rarhie în care poate că nici una 
dintre echipe nu va mai ocupa 
pozițiile obținute la edițiile 
precedente. Da. se pare că vom 
zonsemna salturi si căderi spec
taculoase. Marile surprize din 
turneele semifinale ale frunta
șelor stat, pe de o parte, Italia 
si Coreea de Sud. pe de alta 
Polonia. Japonia si Bulgaria. 
Primele două nici nn sperau să 
ajungă în situația de a parti
cipa la asaltul final al podiu
mului. ta timp ce campioana 
mondială si olimpică — Polonia
— nu bănuia că va fi îndepăr
tată din .careul de ași", după 
rum Japonia — campioană o- 
limpică acum sase ani. meda
liată la ultimele două ediții ale 
.mondialelor* — si Bulgaria — 
vicecampioană mondială in 1970
— ținteau mult mai sus. Un 
salt foarte mare a făcut, fată 
de edițiile anterioare la care ■ 
luat parte, echipa Cubei, dar 
ascensiunea ei era previzibilă 
după obținerea primei medaM 
olimpice, acum doi ani, la Mont
real. Aproape sigur, voleiba

Turneele semifinale pentru locurile
13-24

Turneele semifinala pentru locurile
i-ia

GRUPA A GRUPA A
L U.R.S.X S 5 0 15: 3 W X Franța 5 5 6 15: 2 tt
2. hal ia 5 4 1 12: 7 • X Olanda 5 4 1 14: 5 9X R-P. Chineză 5 2 3 10:10 7 X Canada 5 3 2 11: 8 8
4. Brazilia 5 2 3 10:11 7 X Belgia 5 2 3 4:11 7
5. Bulgaria 5 2 3 7:11 7 X Egipt 5 1 4 7:12 4
«. R.D. Germană SOS 3:15 5 X Tunisia SOS 0:15 5

GRUPA B GRUPA B
ta Cuba 550 15: 5 10 la Ungaria 5 4 1 13: 5 02. Coreea do Sud 5 3 2 12: 9 • X România 5 4 1 13: 7 9X Polonia 5 3 2 10î 9 • X S.UJL 5 3 2 11: 7 04. Cehoslovacia 5 2 3 11: 9 7 A Finlanda 5 2 3 9:12 7X Japonia 5 2 3 9:10 7 5. Venezuela 5 2 3 8:12 7X Mexic 5 0 S • dl 5 X Argentina 5 0 5 4:15 5

a m urtJmul meci. Japonia 
Carew de Sud J-1.

• la ultima partidă. Finlanda 
Argentina 3-1.

C.C.E. (F.C. Liverpool) și adver
sara ei din finala ultimei edi
ții (F.C. Bruges) au fost eli
minate 1 Este adevărat că sor
tii au fost ingrati cu echipa 
din Liverpool, opuntad-o unei 
alte formații engleze (campioa
na țării), Nottingham Forest, 
care a fost revelația campiona
tului pe care l-a cîstigat ta- 
tr-o manieră categorică. Dar să 
nu uităm că acum Liverpool 
este lideră dună 7 etape. in 
timp ce Nottingham deține un 
loc mai modest în clasamentul 
noii întreceri din prima ligă. 
IN ACEEAȘI competiție „sur
priza surprizelor" a constituit-o 
înfrîngerea pe teren propriu a 
echipei Monaco în fata suedezi
lor de la Malm6. Poate că fran
cezii au fost prea încrezători 
în posibilitățile lor. după ce 
terminaseră la egalitate în de
plasare (0—0). ȘI INFRÎNGE- 
REA suferită acasă de Ujpesti 
Dozsa în fata campioanei ce
hoslovace Zbrojovka Brno se 
încadrează în domeniul rezul
tatelor neașteptate. Oaspeții au 
jucat excelent, mareînd cele 
două goluri prin Dosek si 
Kroupa — acesta din urmă 
fiind un excelent golgeter. 
UN MECI DE UN DRAMA
TISM puțin obișnuit, cel de 
la Dresda. dintre Dynamo si 
Partizan Belgrad. Dună 90 de 
minute scorul indica 2—0 pen
tru gazde, la fel cum câștiga
seră iugoslavii prima Dartidă. 
în pre’.uneiri nu s-a mai înscris 
nici un gol si au urmat lovitu-. 
răe de la 11 m. Primele două 
penalty-uri au fost ratate de 
gazde si respectiv de oaspeți, 
dar Zacevici a ratat si lovitura

WClPIlt DE DESn$rR\W ALE HUILELOR

CEPELOR EUROPENI INTtDCLLBLPI EDIȚIA 73-79
ZURICH, 23 (Agerpres). — Se

cretariatul Uniunii europene de 
fotbal, cu sediul la Berna, a »- 
nunțat datele de desfășurare ale 
finalelor competițiilor europene 
intereluburi de fotbal — ediția 
1978—1979. Finala .Cupei campio
nilor europeni- se va disputa 

liștii cubanezi vor disputa fi
nala campionatului mondial. 
Demnă de subliniat este si 
comportarea sportivilor chinezi 
care dacă nu ar fi pierdut par
tida cu .squadra azzurra* s-ar 
fi numărat astăzi printre can
didatele la medalii. In primei» 
două faze ale competiției, din 
grupul fruntașelor s-au detașat 
net reprezentativele U.R.S.S. si 
Cubei. neînvinse pină in pre
zent si pe care majoritatea 
specialiștilor le văd disputîn- 
du-si titlul, adversarele lor de 
simbâtâ. Coreea de Sud si Ita
lia. fiind greu de crezut eă 
vor continua seria marilor sur
prize.

La Veneția, echipa noastră 
nn a onorat voleiul românesc, 
evoluind mult sub nivelul exi
gentelor. In ultimul med din 
cadrul turneelor semifinala 
pentru locurile 13—24. cel cu 
Ungaria, echipa condusă de A. 
Drăgan si W. Schreiber a făcu* 
un joc total lipsit de angaja
ment Sîmbătă. formația noas
tră va juca cu echipa Franței 
In .semifinala scurtă* si. apoi, 
dacă va cîstiga. va lntflni În
vingătoare, din partida Unga
ri» — Olanda, pentru locuri!» 
13—14.

AureUan BREBEANU

decisivă, iar formația de ne 
Elba s-a calificat la limită 1 IN 
FINE, în cupa câștigătoarelor 
de campionate trebuie consem
nată și eliminarea echipei Ju
ventus Torino (2—0. 0—1). dar 
nu de către o formație oare
care : Glasgow Rangers, un .11“ 
scoțian cu mare faimă. ÎN 
CUPA CUPELOR Milan Înving» 
la Kosice după loviturile da 
la 11 m. iar Steaua roșie Bel
grad dispune cu 4—1 de Dy
namo Berlin Înscriind golul ca
lificării în minutul 90 (!) prin 
Sestici. IATA UN CLASAMENT 
al țărilor cu cele mai multa 
echipe calificate în faza a 
doua a competiției: R. F. 
Germania 7 (din 7); Anglia t 
(din 7, dar un meci a onu» 
două formații engleze) ; Spa
nia 4 (din 5), U.R.S.S., Iugo
slavia. Cehoslovacia cu cîte 3
(din 4), România, Polonia, Un
garia. Austria, Franța, R.D.
Germană. Portugalia etc cu 
cîte 2 (din 4). Surprinde com
portarea slabă a italienilor, care 
din 6 reprezentante au râma» 
in competiție doar cu două I 
Se pare că pregătirea insufi
cientă a jueătorilor (care nu au 
început încă meciurile de di
vizie) și-a spus cuvîntuL IATA 
si cîteva rezultate care au lip
sit din ziarul nostru de ieri : 
F.C. Porto — A.E.K. 
tur 1—6) ta C.C.E. ; 
Lisabona "_ _ _ _
tur 2—0) și Levski Spartak — 
Olympiakoș Pireu 3—1, după 
prelungiri (ta tur 1—2). Hiber
nian (Malta) — Sporting Braga 
3—2 (In tur 0—5) în Cupa
UJÎF.A.

ACUM așteptăm tragerea la 
sorți a meciurilor din etapa a 
do-ja. oneratie care va avea loc 
azi, la Zurich.

Ion OCHSENFELD

-1 (în 
Benfica 

Nanțes 0—0 (în
după

la 3» mal 1979 pe stadionul olim
pie din MQnchen, Iar cea a 
„Cupe* Cupelor* este programată 
5n ziua de Îs mai la Basel. Fi
nala „Cupei U.E.F.A.* va avea 
loc. ca Șl pină acum, tn două 
manșe : jocul tur la 9 mal Iar 
partida retur la 23 mal.


