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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri dimineața a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială 
de prietenie în tara noastră, 
președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rah
man. împreună cu doamna 
Ziaur Rahman.

Vizita în tara noastră a pre
ședintelui Republicii Bangladesh 
are loc in condițiile în care 
relațiile de prietenie si colabo
rare dintre cele două țări cu
nosc. în spiritul respectului si 
stimei reciproce, o dezvoltare 
in toate domeniile de activitate. 
Actualul dialog la nivel înalt 
dintre România si Bangladesh 
reprezintă o mărturie a voinței 
celor două țări si popoare de 
a promova raporturi iot mai 
strînse între ele. de a con
lucra mereu mai rodnic pe plan 
bilateral si international în ve
derea edificării unei lumi mai 
drepte si mai bune pe planeta 
noastră.

Ceremonia sosirii solilor po
porului din Bangladesh a avut 
loc ne aeroportul international 
Bucuresti-Otopeni. împodobit 
sărbătorește.

La ora 11,35 aeronava spe
cială cu care călătorește pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh a aterizat.

La coborârea din avion, pre
ședintele Ziaur Rahman și 
doamna Ziaur Rahman au fost 
salutați cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Un mare număr de bucu- 
resteni aflati ne aeroport, pre
cum si tineri din Republica 
Populară Bangladesh care stu
diază in tara noastră participă 
cu însuflețire la întilnirea 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Ziaur 
Rahman, aclamind cu căldură 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei si colaborării dintre 
cele două țări si popoare. Pre
ședinții celor două țări au răs
puns cu cordialitate manifesta
țiilor de simpatie ale mulțimii.

In aplauzele celor nrezenți 
De aeroport, președinții Nieolae 
Ceaușescu si Ziaur Rahman, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Ziaur Rahman au pă
răsit aeroportul. îndrepiîndu-se 
spre reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai Capitalei au salutat 
cu aceeași însuflețire, cu sen
timente calde, prietenești pe 
cei doi șefi de stat.

La Palatul Republicii a avut 
loc, miercuri după-a.miază, o 
întilnire între președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Populare Bangla
desh, Ziaur Rahman.

Desfășurată într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, întilnirea 
a prilejuit un schimb de vederi 
consacrate examinării stadiului 
actual și perspectivelor colabo
rării dintre cele două țări și 
popoare pe plan bilateral și în 
sfera vieții internaționale.

★
La Palatul Republicii au în

ceput, miercuri, 4 octombrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman.

în cadrul convorbirilor au fost 
evidențiate bunele relații care 
s-au stabilit și se dezvoltă 
între România și Bangladesh, 
apreeiindu-se că vizita actuală, 
dialogul Ia nivel înalt dintre șe
fii celor două state constituie un 
moment important în cronica 
relațiilor dintre țările noastre. 
S-a relevat că acestea vor con
tribui la aprofundarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
poporul român și poporul din 
Bangladesh, dintre cele două 
țări, stabilirea de noi căi și 
mijloace menite să contribuie la 
amplificarea și aprofundarea ra
porturilor dintre România și 
Bangladesh. în domeniile poli
tic, economic, tehnic, și cultural, 
în interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii, 
progresului și independenței, al 
înțelegerii și colaborării dintre 
națiuni.

Con vorbi rile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de înțelegere și respect re
ciproc.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
miercuri, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republi
cii Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman și a doamnei Ziaur 
Rahman.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosieră cal
dă, prietenească, președintele 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Popu
lare Bangladesh au rostit 
toasturi urmărite cu atenție și 
subliniate cu aplauze.

STEAUA A ÎNVINS CU 8-5 PF F.H.C. BIEL, CAMPIOANA ELVEȚIEI,
PRINTR-UN FRUMOS FFORT

Traian Cazacu inițiază un nou atac spre poarta formației din Biel 
Foto : Vasile BAGEAC

Ieri seară, pe patinoarul „23 
August”, peste 4 000 de bucu- 
reșteni au trăit din plin emo
țiile unui meci dramatic, in 
care campioana țării noastre, 
Steaua, cu un final foarte bun, 
a întrecut cu 8—5 (1—2, 1—2,
6—1) pe campioana Elveției, 
E.H.C. Biel. Hocheiștii bucu- 
reșteni au început meciul cu o 
oarecare nesiguranță, acționînd 
timorat în apărare, ceea ce a 
permis maj rutinatei si, în 
orice caz superioară din punct 
de vedere al omogenității 
lotului, formații oaspete să 
controleze primele două repri
ze, conducînd după acest in
terval de timp cu scorul de 
4—2. Este foarte adevărat că 
in realizarea acestui rezultat, 
pe lingă faptul că reprezentan
ții noștri au evoluat mai slab, 
jucătorii elvețieni au beneficiat 
și de șansă, realizînd trei din 
primele patru goluri din erori 
copilărești ale 
bucureșteni.

In ultima parte 
formația Steaua a 
bine jocul, o redus din han
dicap (3—4 în min. 41) și

apoi, pe fondul unei superiori
tăți numerice de 5 minute (fu
sese eliminat în min. 49 Lott, 
pentru lovirea intenționată a

apărătorilor

a întrecerii, 
început mai

Ieri, la antrenamentul lotului reprezentativ de fotbal

IN CAUTAREA CELUI MAI BUN „11“
Continuindu-și pregătirile, în

cepute în vară, în vederea me
ciurilor din grupa a III-a 
preliminară a Campionatului 
european, cu Iugoslavia (25 oc
tombrie, Ia București) și Spa
nia (15 noiembrie, la Madrid), 
lotul reprezentativ a susținut 
ieri, pe stadionul Steaua, un

meci test în compania unei 
combinate C. S. Tirgoviște — 
Sportul studențesc ; partener 
de ultimă oră, ales în locul 
echipei cehoslovace Union Te- 
plice, care, din cauza unor 
condiții atmosferice neprielni
ce, nu a mai putut efectua de
plasarea cu avionul la Bucu-

rești, anunțată în seara zilei de 
marți. Scor final: 7—2 (3—1) 
pentru lotul reprezentativ.

Pentru prima repriză selec- 
tionabiilii au intrat pe teren în 
următoarea formație : N. Ră- 
ducanu — M. Zamfir. Mehe
dinții. Ștefănescu. Koller — 
Romilă, Bolijni, Iordănescu — 
Sepi, Cămătarii, Crișan.

(Continuare în pag. 2—3)

Cămătaru, impetuosul vîrf de atac al lotului reprezentativ, înscrie 
al treilea gol al partidei Foto ; D. NEAGU

Gheorghe NICOLAESCU

FINAL
lui Ioniță), „descătușată”, echi
pa bucureșteană, frenetic încu
rajată de public, înscrie gol 
după gol, ajungînd să condu
că în min.; 55 cu 8—4 si fiind 
chiar în situația de a mai rea
liza și alte goluri în acest fi
nal incandescent, în care oas
peții au sancționat cu aceeași 
promptitudine o nouă neatenție 
a steliștilor.

Punctele au fost. marcate în 
ordine de: Latinovich (min. 2: 
0—1). Lott (min. 10 : 0—2), Var
ga (min. 11: 1—2), Varga (min. 
22: 2—2), Lott (min. 30: 2—3), 
Latinovich (min. 37: 2—4), Ca
zaca (min. 41: 3—4), Nistor 
(min. 50: 4—4), Prakap (min. 
51: 5—4). Gheorghiu (min. 53: 
6—4), Bălăucă (min. 53: 7—4), 
Gheorghiu (min. 55: 8—4), Lott 
(min. 56: 8—5). Au arbitrat 
Andrei Zagorski la centru, slab 
ajutat la cele două linii de 
E. Zsulc și H. Muszalevski (toți 
din Polonia), care au fluierat 
cu intirzierc, „scăpînd” nume
roase ofsaiduri, în special ale 
oaspeților.

Partida retur are loc în ziua 
de 11 octombrie, la Biel.

Calin ANTONESCU

ENERGII CONSUMATE CU FOLOS 
PENTRU SPORTUL DE MASĂ-
ÎNTREG BUGETUL ASOCIAȚIEI 

CHELTUIT PENTRU FOTBAL!
Experiența bună de la „Vulcan" poate fi preluată și de I.U.P.S. „9 Mai"

Activitatea sportivă de masă desfășurată Ia nivelul verigilor 
de bază din întreprinderi (atelier, secție, sector) constituie preo
cuparea multor asociații, rezultatele imediate fiind vizibile în 
atragerea multor tineri la practicarea disciplinelor preferate. 
Dar, cînd în practică, toată atenția și, cum se va vedea, toți ba
nii, se canalizează înspre o echipă de fotbal, în timp ce ÎN 
TEORIE ni se vorbește în cuvinte frumoase despre valențele 
sportului de masă, rezultatele se văd, și aici, fără mari efor
turi. Este exact ceea ce am constatat cu prilejul unui raid efec
tuat în două asociații sportive bucureștene, Vulcan și întreprin
derea de utilaje și piese de schimb „9 Mai”.

„FACEM SPORT CHIAR DACĂ 
NU AVEM TERENURI PROPRII”

„TOT BUGETUL PENTRU 
ECHIPA DE FOTBAL”

în cartierul Ferentari există, 
pe niște locuri care altădată 
erau maidane, o frumoasă bază 
sportivă numită Sălaj-Vicina. 
La amenajarea ei — acțiune 
inițiată de C.E.F.S. al Sectoru
lui 6 — și-au adus contribuția 
muncitori din multe întreprin
deri, cej mai mulți de la Vul
can. De cind a fost dată în

Poate eă unii dintre tinerii 
de la I.U.P.S. „9 Mai” se vot 
supăra citind aceste rînduri- 
Dar aceștia sînt foarte puțini. 
Majoritatea muncitorilor vor 
spune că avem dreptate făcînd 
cunoscut faptul că activitatea 
sportivă se rezumă, la amintita 
întreprindere, doar la susține
rea echipei de fotbal care acti-

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)

500 de trăgători la Campionatele nafionale și ale „Daciadei" la tir

IERI - FESTIVITATEA DE DESCHIDERE, AZI - PROBELE
Tirul sportiv cunoaște. în a- 

ceste zile, o activitate intensă. 
Ieri a avut loc la București 
festivitatea de deschidere a 
campionatelor naționale și ale 
„Daciadei” la tir, la care au 
participat 500 de țintași din în
treaga țară. Ei își vor disputa 
întîietatea la nu mai puțin de 
79 de probe, dintre care 43 in
dividuale, seniori și juniori. în

afară de trăgătorii la arme cu 
glonț și pușca de vînătoare se 
vor întrece și arcașii, 
număr se ridică, mai 
la oricare altă ediție 
petiției, la 94 (sportivi 
reușit să îndeplinească 
de participare la naționale).

Se așteaptă de la sportivi, 
mai ales de la componentii lo
turilor naționale, să-si înscrie

al căror 
mult ca 
a com- 
care au 
baremul

în palmares punctaje bune și 
chiar noi recorduri ale tării.

Programul de azi cuprinde 
întreceri la pușcă liberă și 
standard (60 fc), pistol stan
dard. pistol liber, mistreț aler
gător și talere (trap si skeet) 
— pe poligonul Tunari și are 
(ne terenul Olimpia din parcul 
Herăstrău).



continua I
ASTĂZI, DERBYUL

STEAUA-POLITEHNICA
Pornit să-și recupereze toate 

întîrzierile (motivate) handbalul 
nostru nu lasă nici jucătorilor, 
nici spectatorilor momente de 
„respiro". Nu mai puțin de cinci 
meciuri restante, din Divizia A 
și „Cupa de toamnă", sînt pro
gramate astăzi. Dintre ele se 
detașează derbyul Steaua — Poli
tehnica Timișoara, programat la 
ora 17. în sala Floreasca din 
pitală. Steliștii vin după o 
frîngere la știința Bacău, 
studenții după un succes în fața 
lui Minaur. Cine va dștlga ? Tot 
în Divizia A, Dinamo București 
întâlnește la Craiova pe Univer
sitatea. un adversar tenace, aflat 
în plină cursă de afirmare.

Ip „Cupa de toamnă", compe
tiție rezervată echipelor feminine 
din Divizia A. trei meciuri :

• Universitatea Timișoara — 
Universitatea București.
• Hidrotehnica Constanța — 

Confecția București.
• Mureșul Tg. Mureș — Rapid 

București.

la 
Ca- 
în- 
iar

AU ÎNCEPUT „zonele-»r

FINALA CAMPIONATULUI
UNUI STRĂVECHI

SPORT ROMÂNESC
a păstorilor noștri, în 
răgaz din singurătatea 
începuturile oinei se 

r___ ___  trecutul îndepărtat. Pri
mele semne ale acestui străvechi 
joc românesc datează din secolul 
XIII. El a fost apoi răspic dit în 
toată țara de către ciobani în 
cursul pelegrinajelor de la mun
te la șes. In 1894 s-a primit o 
invitație de participare la întîia 
Olimpiadă din 1896. Oficialitățile 
oinei au dorit să deplaseze la 
Atena două echipe de oină pen
tru a face o demonstrație la J.O., 
elaborlndu-se, cu acest prilej, pri
mul regulament al sportului nos
tru național. Nu am participat în
să la Olimpiadă, în schimb am 
rămas cu un regulament, iar la 
sfîrșitul secolului trecut (9 mai, 
1899) s-a organizat, la Bucu
rești. primul campionat, compe
tiție care a constituit, de atunci 
și pînă astăzi, principalul element 
de atracție a tinerilor de la sate

Creație 
orele de 
pășunilor, 
pierd în

au

CAMPIONATELOR DE BOX
In 4 localități din țară au înce

put întrecerile din cadrul etapei 
zonale a campionatelor republi
cane de box. Iată relatări primi
te de la corespondenții noștri : 

o PIATRA NEAMȚ. Iau parte 
pygiliști din 10 județe — Bacău. 
Bistrița, Galați. Iași, Prahova. Su
ceava. Vaslui. Neamț. Harghita șl 
Vrancea — deoarece Botoșaniul 
nu are nici un reprezentant. Pri
ma reuniune a fost de un slab 
nivel tehnic. Din 10 meciuri, 6 
s-au încheiat înainte de limită. 
4 în prima repriză. Gala a doua a 
fc>st insă mai echilibrată. mai 
bună. Cîteva rezultate ale unor 
meciuri care au plăcut : cat. *8  
kg : V. Ciobanu (Ceahl. p. 
Neamț) b.p C. Cucu (Nicdina 
Iași), cat. 54 kg : V. Nicorescu 
(Prahova Pl.) b.p. I. Preda 
(C.S.M. Borzești), cat. 83,5 kg : 
M. Ichim (Unirea Focș.) b.p. V. 
Romașcanu (Nicolina), cat. 71 kg: 
L. Sava (Ceahl. P. Neamț) b.p.

. Savu (Met. Suc.).
Nicolae MAKCU

• TULCEA. 73 de pugiliști din 
M județe (Argeș. Buzău, Con
stanța, Ialomița, mov. Olt Dîm
bovița. Teleorman, Tulcea și

Brăila) iau parte la întrecerile 
de aici, care au un nivel mulțu
mitor. Din cele 24 de meciuri ale 
primelor 2 gale, 7 s-au încheiat 
înainte de limită, 
tate : cat. 48 kg : 
(Voința C-ța) b.ab.3 
(I.O.B Balș). cat. 54 kg : 
sică (Met. Tg-viște) ‘_ 
Dobrin (Din. Alex ), 
Gh. Sorescu (Oțelul Tg-viște) 
p.ab.2 Ion Neagu (Prog. Br.), 
Z. Pricochie (C.S.M. Delta Tul
cea) b.ab.3 I. Petre (Viit, Vidra).

Pompiliu COM.ȘA
• ARAD. In sala C.S S. Gloria 

participă la întreceri IM boxeri 
reprezenta 1 ‘ L __ _
3 gale s-au desfășurat 41 
meciuri, cele mai multe de

bun.

Cîteva rezul- 
A.

Gh.

b.p. 
cat.

Sufragiu
Piligiu
V. Pi- 

Gh.
57 kg:

și orașe, în practicarea oinei, 
cunoscută de-a lungul anilor în 
diversele zone ale țării sub de
numirea de „Fuga-, „Hopăciul-, 
„Apuca-, „Hilca-, „Matca-mare-, 
„Lupta-lungă- sau „Hoina-.

La campionatul inaugural
luat startul 18 echipe, victoria re
venind formației Liceului „N. 
Bălcescu- din Brăila (pregătită 
de prof. Radu S. Corbu), oraș 
unde începînd de mîine va avea 
loc și ultimul act al campiona
tului ediției 1978. Cunoscutul teh
nician Al. Rafailescu, președin
tele Colegiului central de antre
nori al F.R.O., unul din autorii 
antologiei sportului nostru na
țional, ne spunea că orașul Brăi
la găzduiește din nou, după 75 de 
ani, o finală pe țară, iar echipa 
reputatului dascăl Radu S. Corbu 
a cîștigat de trei ori (1899. 1903 
și 1004) invidiatul titlu, 
acum, această performanță 
depășită doar de oiniștii 
C.P. București și Dinamo 
rești (actuala campioană a . 
alături de care s-au mai calificat 
în finala de la Brăila A.S.A. 
Constanța, Avintul Frasin, Me
talul Tirgoviște, Biruința Gheră- 
ești (jud. Neamț), Celuloza Că
lărași, Universitatea București, 
C.F.R. Sibiu și Recolta Rimnicel 
(jud. Buzău). Cine va urca a- 
cum pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului ? Principalele can
didate se anunță a fi Dinamo și 
C.P.B., dar nu sînt excluse nici 
surprizele.

Pînă 
a fost 
de la 
Bucu- 
târii),

Troian IOANIȚESCU

INTENSA
jnrt

c.

IN „CUPA F.R. RUGBY-
Activitatea competîțională in

ternă la rugby este dominată în 
această perioadă de competiția 
dotată cu „Cupa F.R.R.". Iată ul
timele rezultate înregistrate : 
T.C. Ind Constanța — Steaua 
10—11, R.C Sportul studențesc — 
Dinamo 18—14, C.S.M. Sibiu — 
Faxul 13—11, Politehnica Cluj-Na- 
poca — Universitatea Timișoara 
12—20, C.F R Brașov — Politeh
nica Iași 12—26, Rapid 
Grivița Roșie 
Baia Mare — 
șoara 24—3. 
18—12 (unele 
programate).

R.C.
11—9, Racemin, 

Universitatea Timi- 
Steaua — Dinamo 
partide au fost re-

AL DIVIZIONARELOR A
LA BASCHET FEMININ

LID

10 județe. în primele . .. de
un 

nivel tehnic bun. Majoritatea 
competitorilor au arătat o bună 
pregătire fizică și tehnică. Cei 
mai merituoși ni s-au părut a fi 
juniorii de li ani I. Meseșan 
(Cluj-Napoca), O. Pinzaru (Tur
da) și L Vass (Sakmta), ca și 
alți tineri : F. Barna (Arad). G. 
Preda (To han) și T. VIrian (S. 
Mare), ultimul obținind victoria 
in fața lui D. Cixnpo.eșu. unul 
dintre fa vor! ți la cat, semi mijlo
cie.

Ion IOANA
• REȘIȚA. Aproape 120 de bo

xeri din Alba, Covasna, Dolj, 
Gorj, Hunedoara, Mehedinți. Ti
miș. Vilcea, Caraș-Severin și 
municipiul București își măsoară 
forțele în sala „30 Decembrie-, 
în fața unui numeros public. Ni
velul valoric general nu este prea 
strălucitor, dar cîteva partide bu
ne au salvat reuniunile 
mediocritate. Este vorba 
ciurile : Gh. Rosianu 
Mold. •
(Rapid 
Brumă 
gescu . . .
Peca (Electro Cv.) b.k.o.3 
Murgescu (Voința Rm. V.) la cat. 
51 kg. și ni ai ales de partida V. 
Mihăilă (Steaua) b.p. N. Păun 
(Autobuzul Buc.) la cat. 63,5 kg.

Doru GLĂVAN

Nouă) b.p. R.
Buc.) la cat. 48 
(Rapid) b.ab.2 I.

(Voința Tg. Jiu) și

de la 
de me- 

(Mir.erul 
Nedelcu 
kg, Gh. 

Geor- 
N. 

Gh.

• COMPETIȚIA VOLEIBA- 
LISTICA de la Tulcea, ediția 
a IV-a a „Cupei Deltei-, a 
fost cîștigată de formația gaz
dă, C.S.M. Delta, cu 10 p. 
Pe locul secund s-a situat 
Universitatea Craiova cu 8 p. 
La întreceri au participat cinci 
echipe masculine de Divizia 
A • LA LICEUL DE FILO- 
LOGIE-ISTORIE din 
Gheorghe s-a construit prin 
mijloace locale și munca pa
triotică a elevilor și părinți
lor o frumoasă sală de sport, 
avînd dimensiunile de 28X15 
m și locuri pentru 303 de spec
tatori. Sala va fi folosită cu 
predilecție pentru iocuri, în
deosebi baschet, 2.
sebit de popular în orașul de 
reședință al județului Co
vasna. • COMISIA JUDE
ȚEANĂ de lupte Galați a 
organizat o întrecere pentru 
sportivii din localitățile jude
țului, la care o frumoasă im
presie au lăsat tinerii luptă
tori din Li ești. Tîrgu Bujor și 
Grivița. • RECENT s-au în
ființat la Reșița două noi a- 
sociații sportive : Confecția 
pe lîngă Fabrica de confecții, 
și Reductorul, la Fabrica de 
reductoare. Noile unități vor 
avea secții de handbal, tenis 
de masă șah (La Confecția), 
fotbal, volei, baschet, șah și 
tenis de masă (la Reducto
rul). Sportivii de la ambele a- 
sociații au participat deja în 
competiții locale la fotbal 
handbal. • ATLEȚII 
CAUANI au susținut pe sta
dionul din Bacău o întîlnire 
amicală cu reprezentanții
clubului polonez Lubtour.
Scorul a fost favorabil oaspe
ților cu 72—70 (întîlnirea 
Polonia, de luna trecută, a
revenit băcăuanilor cu 80—76).
• „CUPA MEDICINA*  la 
tenis, întrecere organizată 
pentru a patra oară de către 
A.S. Sănătatea Brăila, a reve
nit la simplu doctorului Mar
cel Baia (Brașov) — în finală

Sf.

sport deo-

din

cu Ion Giurgiu (Sibiu)
6—0 — iar la dublu cuplului 
Gheorghe Podaru — Ion 
Palada (Sibiu), în meci deci
siv cu Ion Giurgiu — Ion 
Perianu (Brăila) 7—6, 6—1. • 
STADIONUL I.C.I.M. din Bra
șov, situat în noul cartier 
Steagul roșu, și-a mărit capa
citatea tribunelor la 8000 de 
locuri. Sub tribune se va a- 
menaja în curînd un spațiu 
de 35 m lungime pentru an
trenamente în timpul iernii 
și o sală de club. • TINERII 
SCRIMERI de la C.S. Satu 
Mare au suținut o întîlnire a- 
micală internațională de flo
retă cu Școala sportivă Ujgo- 
ro-d (U.R.S.S.). La fete au cîș- 
tigat, cu 13—3, sătmărencele, 
iar la băieți, cu 11—5. oaspe
ții. Cele mai bune concurente 
de la C.S. Satu Mare au fost 
Angela Pop, Maria Keresztesi 
și-ludita Giurcan. O UN INE
DIT CONCURS de alergări la 
Pitești : crosul...
și nefumătorilor, _ _ .
din inițiativa unor „dușmani- 
ai nicotinei de la întreprinde
rea de autoturisme. Concuren- 
ții au fost împărțiți în două 
grupe : nefumători peste 40 
de ani și fumători sub 40 de 
ani. Ambele grupe au aler
gat pe aceeași distanță. ’ " 
învingător a ieșit 
Constantin, în vîrstă de 
de ani, evident
Este interesant de reținut 
abandonuri s-au z‘
numai din grupa fumătorilor, 
trei concurenți sub 30 de ani...
• PE STADIONUL CUPROM 
din Baia Mare s-au dat în 
folosință recent încă trei 
terenuri de tenis. Numeroșii 
tenis mani de la cunoscuta a- 
sociație băimăreană au acum 
la dispoziție șapte terenuri 
de joc.

relatări de la : T. Si- 
riopol, P. Comșa, S. Dumi
tru, D. Glăvan, I. Iancu, T. 
Enache, C. Gruia, I. Toth, I. 
Fețeanu și V. Săsăranu.

fumătorilor
organizat

iar 
Marian 

52 
nefumător, 

că 
înregistrat

ACTIVITATE
COMPETITIONALĂ

LA SCRIMĂ
Ca de obicei, luna octombrie 

marchează un nou moment de 
virf in activitatea competițională 
la scrimă, prilejuit de desfășura
rea a două dintre cele mai im
portante întreceri din calendarul 
intern, „Cupa României- și Divi
ziile A și B (București, sala Flo
reasca). Spre deosebire de anii 
precedenți, sistemul de stabilirea 
ierarhiilor în cele două compe
tiții a fost modificat, realmente 
mai judicios întocmit, ele 
pîndu-se de data aceasta 
probe.

Astfel, vineri vor evolua 
planșe concurenții la floretă 
bați, care aspiră la cucerirea 
„Cupei României-, pentru ca 
sîmbătă și duminică să aibă Ioc 
întrecerile din cadrul Diviziilor 
A și B la aceeași probă. Respec- 
tînd același sistem de desfășura
re, celelalte probe au fost pro
gramate după oum urmează : 
floretă femei : 13—15 oct. ; spa
dă : 20—22 oct. și sabie : 27—29 
octombrie.

Cîteva precizări. La întrecerile 
pentru „Cupa României- au 
drept de participare 50 la sută 
dintre scrimerii calificați din e- 
tapele pe localități, în principiu 
pînă la 60 de scrimeri la fiecare 
probă. Cîștigătorul va fi ’ 
nat după sistemul clasic 
fășurare a întrecerilor 
duale.

Cit privește întrecerea 
drul Diviziilor A și B, precizăm 
că este vorba de ultima etapă, 
decisivă deci pentru cunoașterea 
echipelor campioane, a celor 
care vor retrograda în eșalonul 
secund și implicit a noilor pro
movate în prima divizie.

ANUNȚ

gru
pe

pe
băr-

desem- 
de des- 
indivi-

Centrul de perfecționare. . a
cadrelor din Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport organizează, începînd de 
la 1 noiembrie 1978, un curs 
pentru formare de masori. 
Condițiile de admitere : cadre 
medii sanitare cu examen de 
diplomă, pînă la 40 de ani, 
cu domiciliu] stabil în Bucu
rești.

Informații se pot lua în str. 
Vasile Conta nr. 16, etajul n, 
camera 29 (telefon 11.10.05/in- 
terior 275).

LOTO

• ANUL TRECUT, ECHIPA 
FEMININA UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA a evoluat în pri
mele etape ale Diviziei A cu 
numai 6 jucătoare, celelalte 
intrînd în circuitul competițio- 
nal abia după perioada .,cori
gentelor" la probele si normele 
de control. Acum, timlșorence- 
le s-au pregătit cu rîvnă si au 
trecut „in corpore" testele 
respective. Primele roade le-au 
cules chiar în etapa inaugura
lă a campionatului, cînd au ob
ținut două victorii in întilnirea 
susținută la București, în com
pania formației Olimpia, într-o 
manieră care lasă să se între
vadă perspective mari repre
zentantei Banatului. Alături de 
baschetbaliste cu experiență, 
Gizela Czmor (sufletul echipei, 
exemplu prin seriozitate în 
pregătire și combativitate în 
timpul întrecerilor) si Rodica 
Goian, în echipa Universitatea 
evoluează adevărate talente, 
dintre acestea amintind de Va
leria Chepețan (la 16 ani de
butează în Divizia A cu o de
zinvoltură impresionantă) si 
Angelia Silin (un pivot care își 
poate împlini marile perspecti
ve pe care le are în primul 
rind prin debarasarea de timi
ditatea excesivă). In mod cert, 
antrenorul L. Bachner va pu
tea face o treabă bună numai 
dacă va manifesta si mai mul
tă îndrăzneală în utilizarea ju
cătoarelor tinere, dacă va folo
si la maximum întregul lot pe 
care-1 are la dispoziție, dacă 
va impulsiona volumul si cali
tatea antrenamentelor la nive
lul solicitat de baschetul mo
dern.

• MECIUL RAPID — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 
furnizat plăcuta 
unei comportări 
din partea Măriei Csikos, care 
împreună Cu Mariana Andrees- 
cu (pe care a sprîjinit-o foarte 
mult prin blocaje si paravane) 
și cu Gabriela Bosco constituie 
..osatura" echipei din Giulești. 
Maria Csikos nu înscrie prea 
multe puncte, in schimb con
tribuie din plin la valorificarea 
calităților Marianei Andreescu, 
ceea ce nu este puțin. In gene
ral. trebuie remarcat spiritul 
altruist al componentelor lo
tului feroviar, element care 
facilitează realizarea unui joc 
în care coeziunea 
punctul forte al echipei 
tită de S. Ferencz.

• MULT MAI BINE 
GĂTITE DEClT ANUL 
CUT, s-au prezentat diviz’ona-

rele A la examenul probelor si 
normelor de control. Restan- 
țierele pot fi numărate pe dege
te : Cornelia Petrie si Maria 
Laszlo de la Voința Brașov, 
Emoke Szasz si Francisca 
Funkenhauser de la Crisul. 
Erica Sas de la Mobila. Fede
rația intenționează ca anul vi
itor standardul probelor si nor
melor să fie mai ridicat, ceea

Pătrundere spectaculoasă și efi
cientă a Gabrielei Bosco 
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ce apreciem că ar fi o măsură 
utilă îmbunătățirii calitative a 
jocului echipelor din Divizia A.

• ÎN SCOPUL ÎNTĂRIRII 
DISCIPLINEI JUCĂTOARE
LOR față de acțiunile loturilor 
republicane, cîteva baschetba
liste fruntașe au fost suspen
date la jocuri din Divizia A, 
deoarece au intirziat sau au 
absentat de la acțiuni ale echi
pelor naționale. Este vorba de 
Diana Balaș. Liliana Duțu, Ana 
Aszalos, Elena Filip, Rodica 
Goian, Ecaterina Bradu ș.a. In 
contextul acțiunii generale 
îmbunătățire a disciplinei 
baschet, apare ca o surpriză 
neplăcută inconsecvența Comi
siei municipiului București 
care, după ce a suspendat-o pe 
Angelica Tita, a renunțat la 
măsura propusă. acordîndu-i 
sportivei respective dreptul de 
joc. (Dumitru STĂNCULESCU).
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„FACEM SPORT CHIAR DACĂ 
NU AVEM TERENURI PROPRII"

(Urmare din pag 1}

folosință, aproape că nu există 
zi în care tinerii de la marea 
întreprindere să nu fie pre- 
zenți fie pe terenurile de fot
bal, fie pe cele de baschet, de 
volej sau handbal. „Noi nu a- 
vem terenuri proprii — ne spu
nea loan Costa^he, secretarul 
asociației sportive — dar asta 
nu ne împiedică să ne organi
zăm în cele mai bune condiții 
activitatea sportivă de masă, 
astfel ca acțiunile prevăzute in 
calendar să fie întru totul rea
lizate". Ne-am convins de ade
vărul celor spuse de interlocu
torul nostru vizitînd, timp de 
aproape o săptămină, comple
xul Sălaj-Vicina. Intr-una din 
dimineți am întîlnit aici echipa 
de volei a fetelor care lucrează 
în secția de sudură. Veniseră 
Ioana Grecu, Georgeta Grigo- 
re. Maria Sbîrnea, Mariana 
Cămăruță. Ele urmau să intre 
in schimbul de după-amiază si 
au preferat ca vreo două ore 
să le petreacă in aer liber, în 
tovărășia sportului. Discutînd 
cu lăcătușul Benone Păiuș, se
cretar adjunct al comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, aveam

FATĂ ÎN FATĂ
- u
să aflăm că în fiecare secție 
se știe cînd pot merge la baza 
Sălaj-Vicina cei care doresc să 
facă sport, deoarece o astfel de 
programare se face (și se res
pectă) în fiecare zi de luni. 
Alți muncitori — animatori 
fiind Constantin Abăluță și Mi- 
șu Tudor — preferă excursiile, 
mai puțin cu autocarele si mai 
mult mergînd pe jos, 
pădurea Băneasa, fie 
cui, unde iau parte 
sânte concursuri de 
turistică.

Toate acestea, plus 
se alte acțiuni sînt 
muncii întregului activ al con
siliului asociației sportive, spri
jinit permanent de comitetul 
sindicatului, sub conducerea 
comitetului de partid.

fie la 
la Pustni- 
la intere- 
orientare

numeroa- 
rezultatul

„TOT BUGETUL PENTRU 
ECHIPA DE FOTBAL"

(Urmare din pag. T)

vează în campionatul sectoru
lui. Discutînd cu tovarășul Lu
cian Ionescu, președintele aso
ciației. am aflat că s-a încer
cat cite ceva cu gimnastica la 
locul de muncă (..dar nu prea 
se mai face“), că au fost orga
nizate mini-concursuri de sah, 
precum si unele întreceri de 
tenis de masă. Dorind să răs
foim Un registru în care să se

evidcnl 
activity 
uităm 
ni s-a 
te) că 
iate la 
Am re 
le, mc 
tind S 
mentei 
mînă 
să, arr 
mai m 
tre ei 
maiștri 
lui suc 
ne . s7? 
să-i cc 
consilii 
îndrep 
disci pl 
reușim 
cu ech 
câtor, 
nu voi 
re luc 
vreo < 
efortp 
spori 
se olt 
opinii? 
secția 
bați d 
Tace r 
fotbal, 
este c 
chipă“ 
tele ai 
tește 
chirie

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
JUCAȚI LA

LOZ PLIC

CEL MAI POPULAR 
SISTEM DE LOTERIE

Se găsește în vînzare la agen
țiile Loto-Pronosport, vînzătorii

volanțl, unitățile comerțului de 
stat și ale cooperației de con
sum, precum și la oficiile PTTR. 
Lozul în plic vă oferă numeroase 
cîștiguri în autoturisme și ba.ni. 
NUMAI Z----- ----------- ' -----------
CIȘTIGA 1

CINE JOACA POATE

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

MICUL E
VINERI 6 OCTOMBRIE, 

ora 21,50 (pe programul II) : 
Telerama-sport (emisiune de 
Dumitru Tănâsescu).

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 4 OCTOMBRIE 1978

Extragerea 1: 41 16 24 
1 ; extragerea a Il-a : 3 
10 15 40. Fond total de 
guri : 688.731 lei din care 
lei report la cat. 1.

6 44
7 36 
cîști- 
54.773

SÎMBATA 7 OCTOMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, Gloria Buzău 
— F.C. Bala Mare (transmi
siune directă de la Buzău ; 
comentator — Mircea M. Io
nescu) In pauză : Careul ma
gic (finala Campionatului 
mondial de box amator, — 
categoria semiușoară).

DUI 
ora 1 
— Le 
titlul 
(înreg 
leans)

MIE 
ora 1 
Polon: 
d e la 
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T ECHIPELE ROMÂNIEI
IERI, ÎN PARTIDE 
DE VERIFICARE

ie sah a 
. start bun 
Balcaniadă, 
i In saloa- 
a“ din Băi-

lusese for- 
ieantă si ea 
uita din 5 
maeștri in- 

coeficient 
perior. Ne 
reme jucă- 
un adevă- 
fata celor 

i înțilnirile 
decisive la 

naționale.
6, situația 
1 noastră a 
î aceea a 
C.E. de la 
la Balca- 

(4—2) si 
liane, cînd 
mai sever, 
iâ pozițio- 
le maestru 
a marele 
lodor Ghi- 
tr-un spec- 
dațnă in- 

maestru 
sancționat 
ăt de ioc 
ir Ghindă 
bil, după 

il deținut

dat astfel : MASCULIN 6—0, 
FEMININ 2—0, JUNIORI 2—2.

Aseară, în runda a 2-a, ad
versarele noastre au fost echi
pele Greciei.

Jucătorii eleni au opus O 
dîrză rezistență ; la încheierea 
reuniunii scorul fiind de IV2— 
1% (3), Gheorghiu a cîștigat la 
Makropoulos, Șubă a pierdut 
la Skalkotas, iar Ghițescu a 
remizat cu Kokkinos. In cele 
3 întrerupte Ciocâltea, Ghindă 
și Stoica dețin poziții superi
oare. In întîlnirea — feminină 
2—0 (Polihroniade — Furiki 
1—0, Pogorevici — Firigu 1—0), 
iar la juniori 2* *A —’/2 (1) : tri
șor — Kurkunakis într. Mără- 
șescu — Natis */ 2, Negulescu — 
Pautavos 1—0, Vasilescu — 
Alexopoulos 1—0 (jucătorii noș
tri au avut albele la mesele 
cu soț).

bal din... comuna Chiajna, un
de echipa merge pentru a sus
ține înțilnirile oficiale, iar alte 
3 000 sînt cheltuite tot pentru 
întreținerea echipei. Firește, 
noi nu avem nimic împotriva 
existenței la I.U.P.S. a unei 
echipe de fotbal, dar ni se pa
re exagerat si contrar indica
țiilor în vigoare ca sute de ti
neri să nu poată face sport 
pentru că ce; răspunzători să-i 
mobilizeze se ocupă numai de 
cîțiva fotbaliști. Reținem, din 
cele aflate 
Sectorul 
zi 
la 
partizate terenuri la asociația 
URBIS, dar de fiecare dată a- 
cestea au rămas goale. Să mai 
reținem faptul că întreprinde
rea de 
schimb 
luna martie a acestui 
Zi liberă ca urmare a 
săptămînii de lucru.
trebuia să-i convingă în plus 
pe membrii consiliului asocia
ției să-și îndrepte atenția spre 
atragerea tinerilor în practica
rea sportului, treabă ușoară, 
pentru că ei doresc acest lucru. 
S-au făcut doar citeva excursii 
pe Valea Prahovei si cam atît 
Puțin. Nepermis de puțin 1

Ion GAVRILESCU

• PARTIDELE DIN „CUPA
ROMÂNIEI" care vor avea loc 
astăzi în Capitală se vor desfă
șura după următorul 
I.C.S.I.M. București — 
Vulcan București, pe _ ... 
ICSIM (str. Barbu Vâcărescu) ; 
Sirena București — Metalul Bucu
rești, terenul Sirena (Șos. Cățelu 
— Pantelimon) ; Flacăra roșie
București — Autobuzul București, 
terenul Flacăra roșie (Calea
Dudești). Toate meciurile vor
începe la ora 14.30.
• U.E.F.A. a comunicat că

meciul F. C. Argeș — Valen
cia (18 octombrie, la Pitești) 
va fi condus de arbitrul B. Home
wood (Anglia), iar partida Po
litehnica Timișoara — Honved 
(jocul-retur de la 1 noiembrie,

In meciul Bulgaria — Turcia, 
la încheierea celor 5 ore de 
joc. s-au consemnat următoa
rele rezultate : 
4Vi-l‘/i 
(Yilmaz

I
I
I
I
I
I
I
I

MASCULIN 
(1) ; FEMININ 1—1 
a cîștigat la Lema- 

ciko ! !) ; JUNIORI 2—1 (1). E- 
chipele Iugoslaviei au avut zi 
liberă.

In toate cele 3 clasamente 
conduc echipele noastre :

MASCULIN : România 6*,'i  
(3), Iugoslavia 6, Bulgaria 5*/j  
(1), Grecia l’/j (3), Turcia *4(1);

FEMININ : România 3, Iugo
slavia 2, Bulgaria 2, Turcia 1, 
Grecia 0 :

JUNIORI : România 4*,j  (1), 
Bulgaria 4 (1), Turcia 3 (1), 
Iugoslavia 2, Grecia */î  <1).

(Echipele Iugoslaviei si Gre
ciei au un meci mai puțin).

Astăzi are loc runda a 3-a : 
Iugoslavia — Bulgaria si Tur
cia — Grecia, formațiile noas
tre avind zi liberă.
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I
I
I
I
I
I

re Ioc în 
ersltarilor 
pu nr. 4G 
reuniune 
comisiei 

izuale din 
Național 

Fizică și

antrenori și tehnicieni 
noastră și o serie de 
specialiști din străi-

vor fi 
e refera- 
yonstrațil, 

~obiectiv 
si tehnici 
losite pe 
prnațional 
sului de 
nare, în 
stigațiilor

temele care se vor 
figurează : „Mijloa-

In lucrările acestei impor
tante reuniuni participă pe 
lingă numeroase cadre didac
tice, l ‘ .............................
din țara 
reputați 
nătate.

Printre
prezenta _________ _ ..._ ____
cele audio-vizuale folosite în 
sportul școlar", „Tehnici au
dio-vizuale moderne la în- 
demîna fiecărui antrenor", 
„Noutăți metodice în studiul 
mișcării cu ajutorul video- 
magnetofonului", „Procedee 
noi' de realizarea chinograme- 
lor‘‘, „Metoda analizei eu aju
torul filmului" etc.
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Progresul 

terenul

I
ECHIPA OLIMPICA

ÎNTRECUTĂ CU 3-0 DE 

FORMAȚIA SIMILARA 

A CEHOSLOVACIEI
NOVA HUTNA. 4 (prin telex), 

întîlnirea dintre echipele olim
pice ale Cehoslovaciei si Româ
niei, desfășurată in localitate a 
fost dominată de gazde, care 
au cîștigat cu un scor catego
ric : 3—0 (2—0). Inițiativa a 
aparținut mai mult echipei 
cehoslovace, care și-a concreti
zat ocaziile prin Macela (min. 
37). Koubek (min. 43) și Klou- 
cek (min. 89).

In fata celor 2 500 de specta
tori. arbitrul Di Carlo (R.D.G.) 
a condus următoarele formații;

CEHOSLOVACIA : Cervenan 
— Kunzo. Vaclavicek (min. 82 
Briza), Macela, Koubek — Pelc 
(min. 74 Bojkovsky), I. Novak, 
Berger — Lycka. A. Dvorak 
(min. 46 Kloucek). Mraz.

ROMÂNIA : Speriatu (min. 
46 Lung) — Anghelini. Condruc, 
Nicolae, Purima — Zahiu (min. 
78 Fl. Marin), Radulescu, Cus- 
tov — Troi, Dragomirescu, D. 
Nicolae.

De notat că două din cele 
trei goluri au fost marcate de 
fundașii formației gazdă.

STANISLAV HLAVACEK
„Sport" — Bratislava

ANTRENAMENTUL LOTULUI REPREZENTATIV
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Cum se vede, o formulă de 
echipă oarecum modificată fa
ță de trecutele teste. îndeo
sebi in linia înaintașilor care 
a prezentat un trio inedit. In 
aceste condiții, jocul selecțio- 
nabililor nu a posedat co
eziunea dorită (acum la doar 
20 de zile înaintea partidei 
oficiale cu Iugoslavia) nici în 
faza de preparare a acțiunilor 
ofensive, nici în față, la fina
lizare. Cum era si firesc, Că- 
mătaru a ținut să se impună 
în ochii selecționerilor și, în 
măsura în care un test ca ace
la de ieri poate fj concludent, 
el a reușit. Dotat cu forță de 
pătrundere, arătind și lucruri 
de finețe, craioveanul s-a 
descurcat bine în careul ad
vers, realizînd, între -altele, și 
două din cele trei goluri în
scrise în prima parte a jocu
lui de selecționabili. Celălalt 
gol a fost marcat de Romilă.

In ceea ce-i privește pe cei 
doi jucători băimăreni. aduși 
de Ștefan Covaci la lot. Koller 
a participat cu folos la o serie 
de acțiuni ofensive, dar ni s-a 
părut vulnerabil în faza de a- 
nărare. fiind depășit cu ușurin
ță de citeva ori de tirgoviș- 
teanul Greaca. Si cum Koller 
este în primul rînd un... fundaș, 
se impune ca el să fie mai a- 
tent in privința plasamentului 
si a deposedării. La lot. unde 
Kollcr este un transplant nou. 
din insuficientă înțelegere din 
partea coechipierilor asemenea 
lacune sînt mult mai vizibile 
decît la echipa lui de club. F.C. 
Baia Mare, al cărei joc este 
ilustrat de o colaborare cvăși- 
perfectă. Referitor la Sepi ? 
Să-l mai vedem. Debutul său a 
fost marcat de un trac evident.

La reluare, antrenorii au 
efectuat șase modificări în for
mație. Bucu. Sameș. Vigu, Du
mitru. M. Răducanu si Marcu 
înlocuindu-i pe N. Răducanu. 
Mehedintu. Koller. Romilă. Că- 
mătaru si. respectiv. Crișan. A- 
proape o altă... echipă (o osa
tură a Stelei) și. în consecință, 
cu totul alte ..scheme" ofensi
ve, cărora „ll“-le advers (mai 
pestrit în această repriză, deci 
mai puțin omogen) nu i-a pu
tut da replica cuvenită. Din 
desele situații dificile la poarta

ACTUALITĂȚI
de la Timisoara) de M Stupar 
(U.R.S.S.).

• ARBITRII ITALIENI LA 
PARTIDA ROMANIA — IUGO
SLAVIA. Meciul România—iugo
slavia, din C.E., programat la 
25 octombrie la București, va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
italieni : R. Lattanzi — B. Be- 
nedetti și A. Menegalli.

• ÎN MECI-RESTANTA : CHI
MIA TR. MĂGURELE — RAPID 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis
scorul prin Andrei (min. 36), 
bucureștenii egalînd în ultimele 
secunde ale întîlnirii, prin Ron- 
tea. Partida a contat ca restanță 
a etapei a Vl-a a seriei a II-a 
din Divizia B (D. GRUIA-coresp.).

REPREZENTATIVA DE

TINERET A PIERDUT

LA LIMITĂ (0-1) MECIUL 

CU SELECȚIONATA 

R. D. GERMANE
WUSTERHAUSEN. 4 (prin 

telefon). Partida dintre repre
zentativele de tineret ale R.D. 
Germane si României, desfășu
rată in localitate s-a încheiat 
cu victoria la limită a gazde
lor : 1—0 (0—0). Singurul punct 
a fost marcat de J ah ros (min. 
72). Meciul a fost urmărit de 
2 000 de spectatori si arbitrat de 
polonezul Suhariek.

Au jucat echipele : R.D. GER
MANA : Rudwaieit — Ullrich, 
Trieloff. Schumuck, Dennstdt
— Doschner (Raab). Terletzki, 
Liebers (Schulz) — Thomas 
(Țrocha), Jahros. Topfer.

ROMÂNIA : Mindrilă — An- 
dreicuți, Stancu, Gh. Ion, Gali
— Vanianu, I. Marin, Florean 
(min. 46 Șt Popa) — Chitaru 
(min. 77 Ad. Ionescu), Biro I, 
Terheș.

KLAUS THIEMANN 
„Deutschesportecho" — Berlin

combinatei C.S. Tirgoviște — 
Sportul studențesc, selecționabi- 
lii au mai înscris patru goluri 
prin M. Răducanu (min. 68 și 
80). Romilă (min. 70) și Koller 
(min. 84). ultimii doi fiind rein
troduși în teren.

Cele două goluri ale parte
nerilor de întrecere au fost 
marcate de Tătaru (min. 33. din 
lovitură de la 11 m) și Martin 
(min. 71). Antrenorii combina
tei. Nicolae Proca și Mireea 
Rădulescu, au început jocul cu 
următorul „11“ : Bărbulescu — 
Stefănescu. Ene, Enache, Dumi
trescu — Tătaru. Alexandru, 
Chihaia — Greaca. Martin. Miu. 
Cu excepția lui Chihaia, o „for
mulă tîrgovișteană". După pau
ză au mai jucat Stancu. Cățoi, 
Manea. Stroe si Grosu.

Următorul test al selecționa- 
bililor : meciul de miercurea 
viitoare cu reprezentativa Po
loniei. Un meci de la care, fi
rește. vicepreședintele F.R.F., 
cu probleme tehnice. Ștefan 
Covaci si antrenorii lotului C. 
Cernăianu și Gh. Constantin 
vor avea concluzii mult mai a- 
proape de adevăr in ceea ce 
privește potențialul „tricolori
lor" înaintea severelor examene 
ale acestei toamne.

ETAPA A ll-a A
Ieri au avut loc meciurile 

etapei a Il-a a „Cupei F.R.F.". 
Iată rezultatele meciurilor dis
putate, autorii golurilor și for
mațiile aliniate :

SERIA I
• OLIMPIA — U.T.A. 2—2

(2—0). Au marcat : Sfetca (min. 
20) și Smarandache (min. 38 
din penalty), respectiv Bro- 
șovschj (min. 85) și Vaczi (min. 
86). Arb. O. Streng (Oradea) a 
condus următoarele formații : 
OLIMPIA : Feher — Pop. Ma
tei, Smarandache, Pinter —
Mureșan, Kaizer (min. 46 —
Bathori II), Both I (min. 46 — 
Marcu) — Hațeganu, Pataki, 
Sfetca. U.T.A. : Ducadan —
Bubela, Voicu, Bedea. Gali — 
Giurgiu. Tamaș. Broșovschl — 
Tirban (min. 46 — Măruștel), 
Vaczi, Coraș. (Z. COVÂCI- 
coresp.).

• F.C. BAIA MARE — F.C.
BIHOR 3—0 (1—0). Au marcat: 
Moldovan (min. 14), Bălan 
(min. 61), Ariciu (min. 75 —
penalty). Arb. O. Anderco (S. 
Mare) a condus formațiile : 
F.C. BAIA MARE : Ariciu — 
Borz, Necula. M. Sabău, Gh. 
Molnar — Pamfil (min. 74 — 
Baiza), Bălan, S. Popa — Mol
dovan. Roznai (min. 74 — Cris- 
tea), Deac. F.C. BIHOR : Albu — 
T. Molnar (min. 32 — Pataki), 
Bigan, Zare (min. 46 — M. Ma
rian), Kiss — Georgescu, Naom. 
Kun II — Lupău, Ghergheli, 
Fildan. (V. SÂSÂRANU — co- 
resp.). '

SERIA A ll-a
• A.S.A. TG. MUREȘ — 

CORVINUL HUNEDOARA 2—0

UN EXEMPLU 

PE TEREN,

LA LOCUL 
DE MUNCĂ

Ne-am obișnuit; de ani și 
ani, ca la fiecare meci al Me
talului București printre ju
cătorii săi să se afle Ștefan 
Georgescu. înalt, suplu, cu o 
bună pregătire fizică și teh- 
nico-tactică, el a contribuit 
din plin la reușitele reprezen
tantei marii uzine metalur
gice „23 August".

Dar, de fapt, de cînd joa
că fotbal Ștefan Georgescu ? 
De ciți ani poartă el tricoul 
roș-albastru al Metalului ? La 
aceste întrebări, și la altele, 
ne-a răspuns chiar cel în 
cauză.

— Am început să joc la 
vîrsta de 16 ani (n.n. s-a năs
cut la 5 septembrie 1942), la 
Progresul București. După pa
tru ani, in timpul satisfacerii 
stagiului militar, am purtat 
tricoul lui Dinamo 
Obor, apoi am re
venit în str. dr. 
Staicovici. Aici am 
mai stat o perioadă 
foarte scurtă —
din 1964 pînă în 1965 — cînd 
m-am transferat la Metalul. 
De ce ? Fiind născut in Pan
telimon, am dorit să fiu mai 
aproape de locurile copilăriei, 
care-mi sint dragi. De atunci 
anii au trecut pe nesimțite și 
iată că ediția actuală a cam
pionatului poartă pentru mi
ne numărul 20.

— Ești unul dintre veteranii 
Diviziei B. Cum de reușești 
bă ții pasul cu cei mai ti
neri ?

— E suficient să vă spun că 
n-am fumat și niciodată n-am 
abuzat de alcool. Duc o viață 
echilibrată, ordonată. Acestea 
sint motivele pentru care an
trenamentele mi se par nor
male, chiar dacă volumul și 
Intensitatea lor au crescut în 
ultimii ani.

— De ce momente mai plă
cute îți amintești ?

— De-a lungul anilor s-au 
adunat destul de multe. Cu 
echipa Metalul am jucat de 
patru ori în semifinalele „Cu
pei României", m-am numă
rat deseori printre golgeterii 
Diviziei B, ultima oară in 1976 

. cînd am marcat 20 de goluri 
în campionat și 5 în „Cupă". 

. Dar nu sînt oare momente 
• plăcute, ce le trăiesc zilnic, 
; și prietenia și dragostea cu 
I care sînt înconjurat de cei- 
i lalți jucători și de colegii de 
muncă din secția energetic- 
șef, unde lucrez ca tehni
cian ?

i — într-o bună zi va trebui 
— totuși — să pui punct acti
vității competiționale J

1 — Deocamdată fac totul, a- 
dică mă antrenez, mă odih
nesc, mă hrănesc corespunză
tor, ca această zi să fie cît 
inai îndepărtată. Dar cînd ea 
ya veni, tot nu voi părăsi sta
dionul din Pantelimon. în mod 
sigur voi lua o grupă de co
pii pe care să-i pregătesc să 
devină viitorii titulari ai Me
talului.

P. VINTILÂ

„CUPEI F. R. F.“_
(1—0). Au marcat : Pîslaru 
(min. 41) și Hajnal (min. 62). 
Arb. T. Crișan (Cluj-Napoca) a 
condus următoarele formații : 
A.S.A. : Solyom — Kortesi, Un- 
chiaș. Onuțan, Sipoș — Varodi 
(min. 46 — Both II), Pislaru 
(min. 46 — Șt. Szabo), Bozeșan
— Fazekaș, Fanici, Hajnal. 
CORVINUL : I. Gabriel — Mi- 
culescu, Gălan, Merlă. Bogdan
— Angelescu. Dina, Dumitriu 
(min. 46 — Nicșa) — Georges
cu (min. 46 — Petcu), Agud, 
Văetuș. (C. ALBU-coresp.).
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — JIUL 1—3 (1—0). Au 
marcat : Floareș (min. 35, din 
penalty), respectiv Ciupitu (min. 
61. din penalty), P. Grigore 
(min. 69), Cassai (min. 75), Arb. 
I. Honing (Arad) a condus ur
mătoarele formații : POLITEH
NICA : Filip — Nadu (min. 75
— Aslău). Mangu (min. 35 — 
Badea). Volaru, Floareș — Giu- 
chici. Novacovici, Plăvițu — 
Belanov, Iuga. Bozidar. JIUL : 
Moise — Rusu, Bădin, Ciupitu, 
P. Nicolae (min. 46 — P. Gri
gore) — Guran. Cassai, Stoica
— Bucureseu (min. 62 — To
ma). Sălăjan, Stoichiță. (C. 
CREȚU-coresp).

SERIA A III-a
O F. C. ARGEȘ — CHIMIA 

RM. VlLCEA 4—2 (3—1). Au 
marcat : Toma (min. 16), Radu 
II (min. 32 și 44). Bărbulescu, 
(min. 82), respectiv Teleșpan 
(min. 41) și G. Stan (min. 79). 
A arbitrat V. Roșu (București) 
următoarele formații: F. C. AR
GEȘ : Cristian I — Moisescu, 
Ionașcu, Cîrstea, Ivan — Iovă-

„OFENSATUL" 
BĂDILAS

9

In deschiderea meciului 
C.S. Tîrgoviște — Dinamo au 
evoluat, în cadrul Diviziei na
ționale, echipele de juniori ale 
celor două cluburi divizionare 
A. în tribune lume multă, 
dragostea pentru fotbal a lo
calnicilor nelimitîndu-se la 
disputele din primul eșalon.

O partidă animată, cu multe 
faze de poartă, goluri din 
abundență (4—0 pentru C.S. 
Tîrgoviște), chiar și un pe
nalty ratat (de către Dina
mo) . așa incit miile de spec
tatori au avut la ce privi. O 
singură notă discordantă : un 
fundaș dinamovist care a os
cilat tot timpul meciului intre 
încercările de a epata prin 
acțiuni individualiste (și gra
tuite !) și faulturile grosolane, 
atît de contrastante cu aerul 
superior cu care tinârul ju
cător își trata coechipierii și 
adversarii. Și după două a- 
semenea intervenții neregula
mentare din repriza secundă 
(el și-a agățat adversarii care-1 
depășiseră prin dribling, tră- 
gîndu-i de tricouri, apoi pla- 

cindu-j ca la rug
by) , arbitrul Nico
lae Mustățea (fos
tul jucător dinamo
vist și al F.C. Ar
geș) a fost nevoit,

după un prealabil avertisment, 
să-1 elimine de pe teren.

Cine era acest tînăr fot
balist certat cu etica între
cerii ? Fundașul Bădilaș, cel 
care în returul campionatu
lui trecut a debutat pe pri
ma scenă a fotbalului, chiar 
în echipa campioană a țării și 
pe postul deținut de repu
tatul internațional Cheran, 
căpitan al echipei reprezenta
tive. O promovare măgulitoa
re pentru un tînăr jucător de 
numai 19 ani, venit din divizia 
secundă, dar și plină de răs
pundere, angajantă pentru un 
aspirant la măiestria sporti
vă, la titularizarea într-o e- 
chipă cu „carte de vizită**.  
Bădilaș a considerat, însă, 
după cum se vede, că debu
tul a fost totul, restul ur
nind să vină de la sine, pe 
baza talentului. Și, astfel a- 
oest „tot" s-a limitat la patru 
apariții în prima echipă, ju
cător de rezervă și, acum, p 
solicitare pentru echipa de 
juniori aflată, după cum se 
vede, într-o perioadă critică. 
Dar, așa cum ne-a declarat 
antrenorul juniorilor dinamo- 
viști, Ivan, Bădilaș s-a consi
derat „ofensat**,  figurația sa 
în echipa speranțelor fiind 
considerată o favoare făcută 
clubului și... tratată în con
secință. Astfel vrea să se im
pună fundașul dinamovist ?

în loc de o firească evoluție 
deci, o involuție. Datorită, ca 
în atîtea alte cazuri din fot
balul nostru, MENTALITĂ
ȚII GREȘITE A TÎNARULUI 
JUCĂTOR, MENTALITATE 
HRĂNITĂ ȘI DIN ATMOS
FERA TOLERANTA DIN JUR, 
DE LA CLUBURI. Bădilaș a- 
jungînd prea repede să crea
dă că are o poziție cîștigată, 
statut de vedetă, că totul i se 
cuvine. Poziție bazată pe ce ? 
Că de muncă și responsabili
tate nu prea e vorba... Ce a 
dat piuă acum fotbalului Bă- 
dilas ?

Paul SLĂVESCU

I

nescu (min. 46 : Iatan), Chives- 
cu, Toma (min. 46 : Bărbulescu)
— Dobrin, Radu II, Moiceanrt 
CHIMIA : Roșea — Iordan 
(min. 46 : Coca), Basno, Pinti-, 
lie. Lepădatu — Savu, G. Stan,' 
Carabageac — Teleșpan, Stan
ca, C. Nicolae. (I. FEȚEANU- 
coresp.).

© Partida SPORTUL STU
DENȚESC — C. S. TÎRGO
VIȘTE a fost amînată.

SERIA A IV-a
• S. C. BACÂU — GLORIA 

BUZAu 5—0 (0—0). Au marcat: 
Botez (min. 56), Antohj (min. 
75), Șoșu (min. 78 și 79) și Pa- 
nait (min. 87). Arbitrul Al. Bă- 
dulescu (Ploiești) a condus ur
mătoarele formații : S.C. BA- 
CÂU : Ursache — Albu, Hîrlea, 
Borcea, Timofi — Cărpuci, 
Șoșu, Fisic (min. 46 : Panait)
— Vericeanu (min. 60: Antohi), 
Botez, Florea. GLORIA : Cris- 
tea — Dîrjan (min. 70 : Balea),' 
Popa. Mireea, Răchițeanu I —

,Stanciu. Răchițeanu II, Manole 
(min. 70 : Spătărescu) — Șer- 
ban, Nicolau (min. 46 : Vîrjan)j 
Radu. (I. IANCU-coresp.).

O DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 0—0. Ar
bitrul R. Șerban (Craiova) a 
condus următoarele formații: 
DINAMO : Anuțej — Chivu, 
Sătmăreanu II, Augustin, Lu-, 
cuță — Dinu, Dragnea. D. Geor
gescu — I. Moldovan (min. 49: 
Țălnar), Țevi. Vrînccanu (min. 
57 : Cheran). POLITEHNICA : 
Naște Micloș. Anton. Ursu, 
Mureșan — Banu, Simionaș, 
Ciobanu (min. 52 : Sofian) — 
C. Ionescu (min. 52 : D. Iones
cu). Nemțea nu, Cemcscu. (O. 
GUȚU-coresp.).

Etapa a III-a va avea loc 
marți 10 octombrie.



In cel de al treilea meci al turneului In Marea Britanie

RUGBYSTII NOȘTRIa a

ÎNVINȘI LA BATH: 6-18 (3-3)
a

BATH, 4 (prin telefon). In 
această străveche localitate bal
neară din sud-vestul Angliei 
s-a desfășurat miercuri seară, 
la lumina reflectoarelor, cel 
de-al treilea meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în Marea 
Britanie selecționata noastră 
divizionară de rugby. Adver
sară a fost, de această dată, o 
puternică reprezentativă a ora
șului Bath, oraș în care rug- 
byul se practică de 123 de ani. 
Jucînd sub nivelul precedente
lor evoluții, în care înregistra
seră o victorie clară in fața 
echipei Aberavon și un rezul
tat de egalitate cu Swansea ; 
campioana Țării Galilor, rug- 
byștii români au fost întrecuți 
cu scorul de 18—6 (3—3).

In prima repriză, partida a 
fost mai echilibrată, Jahn Da
vies și, respectiv Alexandru 
leușind să transforme cite o

lovitură de pedeapsă. în 
repriza secundă, gazdele 
și-au impus jocul, Bird mar- 
cînd o încercare, transformată 
de Davies, acesta din urmă 
mai reușind să puncteze din 3 
dintre numeroasele lovituri de 
pedeapsă acordate în favoarea 
selecționatei orașului Bath. 
„Uvertura" Alexandru a redus 
din handicap, tot din 1. p.

Trebuie spus însă că echipa 
aliniată în acest meci a fost 
radical modificată față de cea 
prezentată la Swansea, pentru 
a da posibilitatea fo-maciei de 
bază să se odihnească în vede
rea partidei de sîmbătă, cu 
campioana Angliei, Gloucester. 
Dar iată XV-le întrebuințat: 
Făicușanu — Motrescu, Hari- 
ton, Holban, Marin — Alexan
dru, Suciu — Stroe, Borș, 
Achim — Daraban, Urdea — 
Bucan, Ortelecan, Scarlat.

la

AUTO • Cea de a 6-a ediție 
„Raliului Ciprului- s-a înche

iat la Nicosia cu victoria pilotu. 
iul englez Roger Clark (Ford Es
cort) • Cursa de la Martinsville 
(Virginia) a revenit pilotului Cale 
Yarborough (Oldsmobile), care a 
realizat o medie orară de 127,500 
km. în urma acestei 
Cale Yarborough și-a __
titlul de campion al S.U.A. 
competiția rezervată mașinilor 
serie.

victorii» 
asigurat 

în 
de

BASCHET • Turneul de . 
Varșovia a fost cîștigat de echipa 
Rabotnicki Skoplie, care a între
cut în finală cu 80—74 (40—27)
formația „Polonia".

Urmărită atent de coechipierele sale, Boși va înscrie încă un 
gol pentru reprezentativa noastră Foto : V. BAGEAC

Victorie clara a handbalistelor noastre

ROMANIA - BULGARIA 16-8

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
MANILA, 4 (Agerpres). La Ma

nila (Filipine) au continuat în
trecerile din grupele prelimina
re ale C.M. masculin de baschet. 
Iată rezultatele : Brazilia — Italia 
88—84 (38—45) ; Iugoslavia —
Coreea de Sud 121—85 (64—44) ; 
Canada — Senegal 60—42 (34—17); 
Porto Rico — R.P. ChinezăR.P.

107—104 (62—44) ; S.U.A — Ceho
slovacia 96—79 (46—46). Pentru 
turneul final sînt virtual califi
cate selecționatele Iugoslaviei, 
Canadei, Italiei, Braziliei, S.U.A., 
șl Australiei. Echipele U.R.S.S. 
șl Filipinelor sînt calificate 
direct.

Putinii — dar entuziaștii — 
spectatori prezenti aseară în 
sala Floreasca (unde vor fi fost 
oare sutele de handbalist! din 
cluburile sportive școlare, stu
denții de la I.E.F.S. si — mai 
ales — numeroșii specialiști ai 
handbalului din Capitală ?) au 
asistat. în cel de-al doilea meci 
dintre reprezentativele Români
ei si Bulgariei, la o evoluție 
mult mai bună a handbalistelor 
noastre. Argument este nu nu
mai scorul victoriei — 16—8 
(7—3) fată de 14—13 (4—6) în

ALEXANDRU TUREI, DANIEL RADU Șl SANDU TlRlLA

CICLISM e Cursa desfășurată 
la Monthlery (Franța) a revenit 
rutierului olandez Jan Raas (271 
km în 6 h 58:02,0).

handbal • Intr-un med a- 
mlcal masculin disputat la Buda
pesta, Burevestnlk Tbilisi a în
trecut cu 24—22 (11—10) formația 
locală Vasas.

CAMPIONI BALCANICI LA BOX
ATENA, 4 (prin telefon). 

Miercuri seara, sala „Sporting" 
a fost neîncăpătoare. Numeroși 
amatori de spectacole pugilistice 
au tinut să fie prezenti la fi
nalele întrecerilor balcanice de 
box. La această ediție a Bal
caniadei. în programul finale
lor au figurat sportivi din toate 
cele cinci țări participante la 
competiție. Tara noastră, după 
cum se știe, a avut 5 finalisti. 
Grecia 6. Bulgaria 6. Iugosla
via 4 și Turcia 1.

Pentru delegația sportivilor 
români, emoțiile au început 
chiar de la primul meci. în 
care Alexandru Turei l-a în
tilnit, în limitele categoriei se- 
mimuscă. pe bătăiosul boxer 
turc M. ' Gene.

Campion balcanic anul trecut, 
sportivul turc Mustafa Gene a 
încercat să-și reînnoiască per- 
.formanta dar a întilnit în Turci

Dc niîinc, la Cluj Napoca
i

CONTINUA LUPTA 
PENTRU TITLUL

un adversar în formă de zile 
mari. Boxerul român a impri
mat luptei un ritm sufocant a- 
tacînd cu serii rapide, cărora 
Gene nu lc-a putut găsi anti
dot. La capătul unui meci rapid, 
cu faze palpitante. Alexandru 
Turei a primit deeizia de în
vingător la puncte (4—1), fiind 
primul campion balcanic al ac
tualei ediții. In partida urmă
toare, cea a „muștelor", sportul 
românesc avea să înregistreze 
un nou succes. Deși a întilnit 
un sportiv din tara gazdă, pu
ternic susținut de spectatori, 
reprezentantul nostru Daniel 
Radu și-a onorat din plin titlul 
de campion european de tine
ret. Boxind în exclusivitate cu 
armele tehnicii. Daniel s-a do
vedit net superior partenerului 
său de întrecere, grecul Andreas 
Strebelias. primind. în final, nu 
numai aplauzele publicului ci 
si o decizie de învingător. în 
unanimitate : 5—0. Daniel Radu 
îsi înscrie astfel în palmares si 
titlul de campion balcanic.

Reprezentantul nostru la ca
tegoria pană, Nicolae Neagu 
s-a prezentat sub așteptări, ce- 
dînd mult prea ușor în fața lui 
Manolios Bachrisioris (Grecia), 
după ce a fost numărat în ul-

timele două reprize. A învins 
la puncte pugilistul grec.

Confirmîndu-și calitățile de 
puncheur, mijlociul Sandu Tî- 
rîlă a obținut victoria Înainte 
de limită — k.o. II — în fața 
bulgarului Dimităr Lubenov. In 
cel de al doilea rund, la un 
schimb de lovituri. Tirilă s-a 
dovedit 
precis 
dreapta care l-a făcut k.o. pe 
Lubenov.

Greul Valentin Vrînceanu a 
rezistat doar o repriză și ju
mătate în fața rutinatului său 
adversar, Giorgio Stoimcnov 
(Bulgaria).

în felul acesta sportivii români 
reușesc să cucerească trei 
titluri balcanice.

La categoriile în care repre
zentanții noștri nu au boxat 
titlurile au fost ciștigate de: 
Ilia Ganușev (Bulgaria) — co
coș, Milivoi Labudovici (Iugo
slavia) — semiușoară, Valdimir 
Kolev (Bulgaria) — ușoară, 
Elefteris Livadis (Grecia) _ — 
semimijlocie, Jeloe Gheorghiev 
(Bulgaria) — mijlocie mică, 
Dragan Vujkovici (Iugoslavia) 
— semigrea.

mai puternic și mai 
reușind un croșeu de

prima partidă, disputată luni 
— ci si jocul superior prestat 
îndeosebi în apărare de „7“-le 
pregătit de antrenorii Francisc 
Spier si Ion Bota. Sistemul de
fensiv. consolidat de prezenta 
lui Torok și Janesch pe extre
me. de mobilitatea si travaliul 
intens al coechipierelor lor din 
centrul semicercului (Cazacu. 
Miklos, Andrei), a funcționat 
uneori fără reproș. Si atacul, 
cu toate că schemele nu sînt 
incă bine însușite- (din care 
cauză au si fost ratate cîteva 
bune ocazii, mai ales în prima 
parte a jocului), iar unele din
tre jucătoare sint timorate de 
responsabilitatea șutului, a fost 
net superior evoluțiilor ante
rioare. Dar. fără îndoială, mai 
este încă mult de muncit...

Oaspetele, la fel de dîrze. la 
fel de insistente ca si în pri
ma întilnire. s-au străduit, au 
asaltat permanent poarta Lidiei 
Stan (care a apărat bine) si. în 
ultimele 6 minute a Angelei 
Ciobotă. dar culoarele erau... 
închise. In apărare au fost de
seori derutate de jocul alter
nant al liniilor de 9 si 6 m.

Au înscris : Mikloș 7, Boși 
4. Janesch 2, Torok 2. Cazacu
1. respectiv Peseva 4, Raiceva
2. Casacova 1, Mandeva 1.

Au arbitrat Rudolf Haide si 
Peter Tekauer (Ungaria).

Ion GAVRILESCU

Paul IOVAN

LUCRĂRILE COMISIEI DE PRESA A C.I.O

FOTBAL • După cum se a- 
nunță din Cairo, Lajos Barotl 
(în vîrstă de 64 de ani) a accep
tat să antreneze cu începere din 
anul viitor echipa reprezentativă 
a Republicii Arabe Egipt.

HOCHEI • La Budapesta, în 
meci retur al C.C.E., Ferencva- 
ros a pierdut eu 3—5 (1—0, 1—4, 
1—1) în fața lui A.T.S. Graz. în
vingători și în primul joc (scor 
4—1), hocheiștii austrieci s-au 
calificat pentru turul ah doilea al 
competiției.

MOTO • Concursul de dirt- 
track desfășurat la Praga a fost 
cîștigat de campionul mondial, 
danezul Ole Olsen.

TENIS • In finalele turneului 
de la subotița (iugoslavia), pro
ba de simplu femei a fost cîștl- 
gată de Iu Li-Ciao (R. P. Chi
neză) care a întrecut-o pe co
echipiera sa Kuo Han-Cin cu 
7—6, 6—7, 6—4, iar cea de simplu 
bărbați a revenit lui Machan 
(Ungaria), învingător cu 6—3, 6—1 
în fața cehoslovacului ‘ Navratll 
• în turneul de la Madrid : Pa- 
nata — Alvarez 6—1, 6—1 ; Hi
gueras — McName 6—3, 6—3 ; J. 
FiUol — Prajoux 7—6, 6—3 : Fra- 
nulovid — A. Fiilol 6—3, 4—6,
6—4 ; Velasco — Birner 6—1, 
2—6, 7—5 • Primele partide din 
turneul de la Kaanapali (Hawaii): 
Tanner — Moor 6—1, 6—4 ; Ma
yer — Borowiak 6—4, 6—2 ; So
lomon — Mitton 6—2, 6—2 : Pfis
ter — Letcher 6—2, 6—1 ; New
combe — Menon 6—1, 7—5.

A.

VOLEI • In meci amical mas
culin, la Brno. echipa locală 
Zbrojovka a învins cu 3—1 for
mația poloneză Reszowia.

Aseară, în preliminariile C. E. de fotbal

LA ZAGREB, ECHIPA SPANIEI CIȘTIGA 
CU 2-1 (2-1) MECIUL CU IUGOSLAVIA!

ZAGREB, 4 (prin telefon). Cu 
meciul Iugoslavia — Spania des- 
lâșurat miercuri seara în loca
litate au fost inaugurate partideleau fost inaugurate partidele

ALTE REZULTATE
alte

preliminariile
aseară s-au desfășurat 
meciuri din

!r Disputa pentru titlul de cam
pioană a tării la polo continuă 
de mîine. la Cluj-Napoca. cu 
jocurile primei faze a turneu
lui final. C - 
pornesc în 
rezultatele 
clasamentul
1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul

Programul 
rilor. Vineri.
Progresul — 
pid
ora 18 : Progresul - 
Voința — Dinamo ;
de la ora 11 : Progresul — Vo
ința si Dinamo — Rapid.

Partea a doua a turneului fi
nal este programată între 13 
Si 15 octombrie, la București.

• Tururile 3 si 4 ale Di
viziei A (seria a II-a) se des
fășoară la Oradea (în această 
săptămînă) si continuă la Bucu
rești (25—29 octombrie).

• Ultimele întrecerei
stabilirea clasamentului 
al Diviziei A vor avea 
luna noiembrie, după următo
rul program : 
locurile 5—8. 
noiembrie) si 
noiembrie) : 
locurile 9—12, 
5 noiembrie) _ ___ ____
£10—12 noiembrie).
• întrecerile „Daciadei" (se

lecționate de județe) pentru 
juniori vor avea loc între 10 si 
14 octombrie, la București.

Cele patru echipe 
întrecere numai cu 
partidelor directe, 
arătînd astfel :

12 10 0 2 87— 54 
12 9 0 3 81— 51 
12 4 0 8 78— 87 
12 1 0 11 54—108

20 
18

8
2

complet al jocu-
de la ora 18: 
Dinamo si Ra- 

Voința ; sîmbătă, de la 
Rapid și 

duminică.

pentru 
final 

loc in

turneul pentru 
la Oradea (3—5 
București (10—12 
turneul pentru 
la Timișoara (3— 
si Clui-Napoca

MOSCOVA. 4 (Agerpres). In 
capitala U.R.S.S. se desfășoară 
lucrările comisiei de presă a 
Comitetului international olim
pic. pe agenda de lucru fiind 
înscrise probleme legate de a- 
creditarea. cazarea si condițiile 
de lucru ale ziariștilor la Jocu
rile Olimpice de vară de la 
Moscova si la cele de iarnă 
de la Lake Placid, din anul

1980. Participă la reuniune re
prezentanți ai marilor agenții 
internaționale de presă, precum 
si directoarea C.I.O.. Monique 
Berlioux. în programul de lu
cru al Comisiei de presă a 
C.I.O. mai sînt prevăzute vi
zite la obiectivele olimpice din 
Moscova si la noua bază olim
pică de yachting de la Tallin.

Tot 
două 
C.E. (seniori).

La Halle (grupa a IV-a) : R.D. 
GERMANA — ISLANDA 3—1 
(2-1).

La Stockholm (grupa a V-a) : 
SUEDIA — CEHOSLOVACIA 1—3 
(1—1) H

Alte amănunte, în ziarul de 
mîine.

Localitatea suedeză Borlaenge a 
găzduit meciul dintre selecționa
tele SUEDIEI și CEHOSLOVACIEI, 
contînd pentru campionatul eu
ropean rezervat echipelor de ti
neret Fotbaliștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu 1—0 (0—0), 
prin golul înscris în minutul 73 
de Janetka.

In meci amical, la Tokio : Ja
ponia — Sel. Pekin 3—1 (2—0).

din grupa a in-a a prelimina
riilor campionatului european da 
fotbal, din care mai fac parte șl 
reprezentativele României și Ci
prului.

Pe stadionul , .Maximir", selec
ționata Spaniei a obținut victoria 
cu 2—1 (2—10, care constituie fi
rește o surpriză. După primele 
32 de minute oaspeții au condus 
cu 2—0 prin golurile marcate de 
Juanito (min. 20) șl Santillana 
(min. 32), iar în ultimul minut 
al primei reprize Halilhodzici a 
redus din scor. După pauză, gaz
dele au atacat mal mult, dar for
ma excelentă a portarului Miguel 
Angel a împiedicat modificarea 
scorului. Arbitrul Erich Llenema- 
yer (Austria) a condus echipele :

IUGOSLAVIA : Stincicl — Dzo- 
nl, Muzinci, Zajeț (Țukrov), Bo
ziei, Stoikovici, Zungul (Savld), 
Vukotici, Haîilhodzici, Surjak, Su- 
Bici.

SPANIA : Miguel Angel — Mar
celino, Mlgueli, Cundi, Ol mo, Del 
Bosque, Juanito, Villar, Santilla
na (min. 88 Ruben Cano), Asensi, 
urla.

„ECHIPA"
Printre cele 29 de 

echipe participante 
la ultima ediție 
a C.E. de atletism, 
desfășurate la Pra
ga, o prezență in
solită. Mica de
legație din Gibral
tar, compusă din 
2 sportivi,- mai pre
cis din antreno
rul Charles Schla- 
uer șl alergătorul 
de fond John Char- 
vetto, aflat la pri
mul său contact cu 
elita internațională. 
John s-a prezentat 
la startul curselor 
de 1 500 șl 5 000 m, 
nedepășind seriile 
de calificare. Dar, 
în sport, uneori 
important e să par
ticipi !...

părăsit spitalul „Ni- 
guarda" din Milano 
unde fusese internat 
la 10 septembrie, în 
urma accidentului 
suferit în cursa de 
la Monza din ca
drul campionatului 
mondial de automo
bilism. Brambillas 
victimă a unei frac
turi craniene. va 
rămîne In continua
re sub supraveghe
re medicală. După 
cum se știe, în ac
cidentul de la Mon
za și-a pierdut via
ța campionul sue
dez Ronnie Peter-

regional dacă nu e- 
xista amănuntul că 
bunicul său, Romeo 
Neri, a fost cam
pion olimpic în a- 
ceeși disciplină
sportivă, iar tatăl 
său. Romano Neri, 
campion național și 
component de bază 
al lotului 
Antecedente 
spun totul.

italian, 
care

FOTBAL
Șl DANSATOARE

ssan.

DIN TATĂ IN FIU

BRAMBILLA
A FOST SALVAT!...

Pilotul italian Vit
torio Brambilla a

La campionatele 
școlare de gimnas
tică de la “ '
Emilia (Italia) 
mul loc a ‘ 
pat de 
Neri, un 
băiețel de 16 
Poate că știrea n-ar 
fi depășit interesul

Reggio 
pri- 

fost ocu- 
Morozzl 
simpatic 

ani.

Septembrie a fost 
luna starturilor fot
balistice, în multe 
țări de pe glob. 
Pentru reluarea ac
tivității s-au pregă
tit și cele 28 de 
echipe participante 
la campionatul ligii 
nord-americane, mai 
recent intrată în 
aria fotbalului mon
dial. Pregătiri ce au 
purtat adesea un 
caracter Inedit. In
tr-adevăr, cluburile

CH. GLISICI ’

ROSSI - 
IREZISTIBIL

NFL (National 
Football League) 
sînt preocupate să-și 
completeze nu nu
mai efectivele de 
jucători, ci șl cele 
ale „majoretelor", 
tinerele dansatoare 
care defilează pe 
stadion înaintea me
ciurilor și în pauză. 
Rolul lor este acela 
de a stimula gale
ria suporterilor și 
de a umple un gol 
în program, alun
gind eventual plicti
seala unul joc mai 
puțin atractiv. Cele 
mal intense eforturi 
pentru a-șl asigura 
succesul acestor ac
tivități de culise 
par să fie depuse 
de echipa texanâ 
Dallas Cowboys, 
care a anunțat un 
mare „trial" pentru 
angajarea de dansa
toare. S-au prezen-

tat nu mai puțin de 
737 candidate, 
care au fost 
nute 36 !

Fotbaliștii italieni 
sînt mal buni... te- 
nismani decît schi
orii elvețieni. Cel 
puțin așa demon
strează rezultatul 
und Inedite intîlnirl 
de tenis Italia — 
Elveția, reunind cî
teva vedete ale a- 
cestor sporturi atlt 
de diferite. Peninsu
larii au cîștigat 
cu scorul general 
de 3—0. în cea mal 
spectaculoasă par
tidă, percutantul a- 
tacant central Paolo 
Rossi a dispus cu 
6—4, 6—4, de asul
pîrtillor înzăpezite, 
Piero Gros.

Intre judokani
(L.P.V.-Havana)


