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Dc astăzi, ia Capitali în ultima zi a „naționalelor** de tir

FINALELE
„DACIADEI" 

LA VOLEI
începînd de astăzi, sala „O- 

Iimpia“din Capitală găzduiește 
întrecerile finale ale „Dacia
dei" la volei pentru sportivii de 
performanță. La startul compe
tiției sînt prezente cele mai 
bune selecționate județene, ca
lificate în urma etapelor de 
zonă, astfel că se anticipează 
dispute atractive, în urma că
rora vor fi cunoscute primele 
campioane la volei ale marii 
competiții naționale. Cele opt 
formații feminine și tot atitea 
masculine din Bacău, Bihor, 
Brașov, București, Constanța, 
Cluj, Dolj, Iași, Maramu
reș, Suceava, Timiș și Tul- 
cea vor lua parte — marți, 
miercuri și joi — la întrece
rile din grupele preliminare, 
urmînd ca sîmbătă și dumini
că să se desfășoare partidele 
decisive pentru desemnarea 
campioanelor.

Iată programul de azi — de 
la ora 9 : Suceava — Timiș 
(m), Bacău — Brașov (m), 
Bihor — Dolj (f), Bacău — 
Cluj (f) ; de la ora 14 : Tul- 
cea — Dolj (m). Timiș — 
București (f), Iași — Constanța 
(f). București — Maramureș 
(m).

MARIN MARIN (Steaua) A REALIZAT UN NOU
Șl VALOROS RECORD LA 60 f PICIOARE

După cinci zile de Întreceri 
interesante și la unde probe 
viu disputate, ieri s-au înche
iat pe poligonul Tunari din Ca
pitală campionatele naționale 
de tir — la toate genurile de 
arme — desfășurate in cadrul 
„Daciadei". în ultima zi a ce
lei mai importante competiții 
interne am asistat la obținerea 
unor rezultate valoroase, la 
una din cele mai dificile probe 
de tir — pușcă liberă 60 focuri 
poziția în picioare — probă in
trodusă cu cîțiva ani în urmă 
cu scopul de a îmbunătăți re
zultatele la această cea 
grea poziție de tragere, 
acum recordul probei era

mal 
Pină 

de 
559 p. din 600 posibile. Ieri, in
să, doi dintre concurenți, ste- 
liștii M. Marin și I. Trăscăvea- 
nu. au depășit cu mult această 
cifră, primiri pur.ctind 570, iar 
secundul 568 ! Ambele rezultate 
reprezintă punctaje deosebit de 
valoroase, performanțe cu care 
rar se întâlnesc chiar și țintași 
de talie mondială. M. Marin, 
cîștigătorul titlului de campion 

și al „Daciadei", a 
foarte bine concursul, 
la primele „decade" 
97. în continuare el a 

cu cite 10 focuri după

cum urmează : 92—94—96—95. 
Ded, o medie foarte ridicată.

în cealaltă probă a zilei, pis
tolul calibru mare, multiplul 
campion al țării la probele de 
pistol. Cornelia Ion — tot de 
la clubul Steaua — si-a adjude
cat victoria după o excelentă 
manșă la viteză, 300 de puncte 
dta tot atâtea posibile. El a 
reușit după cele două manșe de 
30-1-30 focuri 587 p, la numai 
4 p de recordul țări» și a cu
cerit astfel cd de al 
titlu de campion (cu o zi 
inte obținuse 
pistol viteză).

primul loc

doilea
lr.a- 

la

național 
început 
reușind 
96, apoi 
punctat

După 22 de ani,

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI REDEVINE
CAMPIOANA NAȚIONALA LA OINĂ

Oiniștii de la „U“, ciștigătorii

REZULTATE 
pușcă liberă 6® 
rin 570 p — nou record națio
nal, 2. L Trăscăveaou 568 p, X 
L Ccdreanu 557 p (toți de la 
Steaua), 4. Gh. Vasil eseu (O- 
limpia) 554 p, 5. 
(I.E.FuS.) 553 p, 
(I.E.F.S.) 550 p. Pistol calibru 
mare: L C. Ion (Steaua) 587 p 
(la precizie 
300), 2. L. ~ 
(285—294).
(283—292), 
Al. Gered 
(toți de la Steaua). Pe echipe: 
1. Steaua I 2303 p, 2. Steaua II 
2232 p.

Iată și primii clasați Ia arc 
— tineret (proba de dublu 
FITA) : fete : 1. Terezia Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 2348/p 
(nou record), 2. Valeria Bucur 
(Olimpia) 2113 p, 3. Edit Matei 
(Voința Tg. Mureș) 2094 p ; 
băieți : 1. A. Robu (Olimpia) 
2445 p (nou record), 2. A. 
Berki (Voința Tg. Mureș) 2383 
p, 3. M. Bîrzu (Voința Satu 
Mare) 2335 p. La seniori (sim
plu FITA) au cîștigat V. Ta- 
maș (Minerul Aninoasa) cu 
1162 p și. respectiv. Aurora 
Chin (Sănătatea Tg. Mureș) cu 
1128 p.

TEHNICE 
f p : L M. Ma-

I. Olărescu
6. N. Rotam

287 — la viteză
Giușcă (Dinamo) 579 

3. G. Calotă 575 p
4. M. Stan 574, 5.
567 p, 6. N. Vinț 565

T. RĂBȘAN

JJ

tricourilor de campioni naționali 
Foto : V. BAGEAC

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
PREGĂTEȘTE INTENS MECIUL DE MllNE 
CU PUTERNICA ECHIPA A POLONIEI
• D. Gcorgcscn, Cămătarii, Stoica - IndisponibiliO An lost
selecționați In lotul A TcrUcș și DIro I • Antrenamentele

„tricolorilor** contlnnA la ritm susținut

Unul dintre numeroasele starturi luate ieri de selecționați in an
trenamentul de pe stadionul Steaua. Să sperăm că vor lua un 
start bun fi in sezonul oficial l

Lotul reprezentativ de fotbal 
s-a reunit, de duminică, pentru 
ultima .repetiție" dinaintea 
partidei cu echipa Iugoslaviei, 
din C.E.. partidă prevăzută pen
tru 25 octombrie la București. 
Cum se știe, cum a mai fost 
anunțai, acest ultim joc de ve
rificare se va desfășura mii ne, 
pe stadionul Steaua, cu începe
re de la ora 15, in compania 
puternicei reprezentative a. Po
loniei. medaliată eu bronz Ia 
C.M. 1974. campioană olimpică 
in. 1972 și locul 5 la ultimul 
C.M., cel din anul acesta, din 
Argentina. Deci o formație pu
ternică. recomandată elocvent 
de performantele sale.

Selecționații se află. deci, de 
duminică, la București. Ei au 
făcut ieri dimineață un prim 
și intens antrenament pe unul 
dintre terenurile anexă ale 
complexului Steaua. Sub îndru
marea vicepreședintelui F.R.F., 
Stefan Covaci — antrenor al e- 
chipelor reprezentative — si a 
antrenorilor Constantin Cemă- 
ianu si Gheorghe Constantin, 

' zut la lucru pe cei 18 
apți, la acea oră, pen

tru pregătire. Adică pe : N. Ră- 
ducanu. Speriatu (portari). M. 
Zamfir. Stefănescu. Mehedințu, 
Vigu. Anghelini. Sătmăreanu. 
Sames (fundași). Romilă. Bo- 
loni. Koller. Iordănescu (mijlo
cași), Crișan, Troi, Marcu, Ter- 
heș. Biro I (atacantij. Prin ur
mare. două noutăți — Terheș 
și Biro I și trei absențe: D. 
Georgescu, Cămătaru. Stoica. 
Explicațiile acestor modificări.

CUPA ROMÂNIEI LA ATLETISM
ÎNAINTEA ultimei decizii

• Argeșul, surpriza competiției ® Metalul a cutat 
de Justețe ultimul loc • SlmbăEâ și duminică, Ia Pitești, 
Baraj pentru grupele A șl D ale întrecerilor

Foto : Dragoș NEAGU

fată de lotul initial anunțat, ni 
le comunică Ștefan Covaci : 
. Duda Georgescu s-a accidentat 
din nou, și tot la piciorul la 
care avusese o entorsă, șl 
are iarăși fixat ghipsul. Stoica 
a devenit indisponibil, deoarece 
a avut o ccmoție în meciul 
de sîmbătă. In fine, 
mătaru e suferind de 
nichi. In fața acestor 
disponibilități, am chemat 
lotul prim pe cei doi tineri 
cători remarcați mereu în ulti
mele 
Terheș 
— tot 
rim să 
pentru 
pela și 
litătile
bine". Iată că pentru tinerii a- 
tacanti din Baia Mare si Ta. 
Mureș a apărut ocazia, neaștep
tată, de a debuta în echipa na
țională. Să sperăm că o vor 
face cu succes !

Componentii lotului continuă 
cu asiduitate antrenamentele. 
Ei au mai făcut, ieri după-a- 
miază. o ședință de pregătire 
(tot pe stadionul Steaua) si as
tăzi vor fi prezenti la alte două 
antrenamente. Alte vesti din 
tabăra „tricolorilor". în ziarul 
nostru de mîine.

Ci- 
ai- 
in- 
în 

iu-

etape de campionat, pe 
si Biro I. Dăm — astfel 
creditul tineretului. Do- 
vedem doi jucători noi, 
că, de pildă, puteam șt
ia Radu II. Dar posibi- 
lui le cunoaștem foarte

Astă-seară la Biel,

la C. C. E. la hochei

STIAUA DISPUTA
PARTIDA RfTUR

Sîmbătă sl duminică au fost 
zile decisive în desfășurarea fi
nalei campionatului de oină în
cheiat la Brăila. Dctașîndu-se 
in favorite principale. Univer
sitatea București, C.P. Bucu
rești si Dinamo, ultima dintre 
ele deținătoarea titlului, au rea
lizat un adevărat festival al 
sportului nostru national, con
fruntările . lor directe ridicîn- 
du-se la un nivel spectacular 
apreciat de public.

în vervă deosebită, studenții 
au produs prima răsturnare a... 
calculului hîrtiei. învingînd pe 
C.P.B. cu 18—16 intr-un med 
viu disputat, desfășurat în._ 
două rate din vina tipografilor, 
care au contestat dimensiunile 
mingii, dar după ce jucaseră 
cu ea o repriză I Acționînd ex
celent la „bătaie". Universita
tea a realizat 14 puncte supli
mentare. care i-au asigurat 
victoria. Si în partida decisivă 
cu Dinamo, punctul forte al 
studenților l-a constituit tot 
„bătaia mingii". Ei au condus 
la pauză cu 9—7. terminînd în 
final la egalitate. 11—11. după 
ce li s-a anulat un punct per
fect valabil. Cu această „remi
ză". studenții au terminat tur
neul final neînvinsi. echipa an
trenată dc 'lectorul universitar

Vlad Dogaru readucând — după 
22 de ani — titlul de campioa
nă a tării clubului studențesc 
bucurestean. Iată pe autorii a- 
cestel frumoase performante 
(lotul folosit de-a lungul între-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2—3)

DINAMO EVOLUEAZĂ
IN PRIMUL TUR AL

Dinamo București, campioa
na României, a plecat ieri ]a 
Sofia pentru a susține partida- 
tur din prima etapă a actualei 
ediții a Cupei campionilor eu
ropeni. Meciul cu Ț.S.KA. So
fia, campioana Bulgariei, va 
avea loc miercuri si va fi con
dus de cuplul cehoslovac Varga 
și Volf. Partida-retur se va 
desfășura la 19 octombrie, ora 
18, in sala Victoria din Ploiești.

Lotul dinamoviștilor care a 
făcut deplasarea este alcătuit 
din: Cornel Penu. Nicolae Ne- 
șovici — Ghiță Licu, Olimpiu 
Flanges, Mircea Bedivan, Du-

S-a încheiat o nouă ediție a 
competiției atletice pe echipe 
— „Cupa României" care a de
semnat campioanele țării pe 
anul 1978. Ca si anul trecut. 
Steaua București si-a reeditat 
succesele în clasamentul gene
ral si în cd al echipelor 
culine, dar cu un total 
puncte mai mic decit în 
Surpriza actualei ediții a 
stituit-o foarte tînăra echipă a 
județului Argeș, constituită pe

mas- 
de 

1977. 
con-

scheletul „liceului de atletism* 
din Cîmpulung Muscel. Aceas
tă formație, anul acesta pro
movată ta grupa A a întrece
rilor. și-a adjudecat titlul de 
campioană națională în disputa 
echipelor feminine si a fost a 
treia in clasamentul general.

Iată cum arată clasamentele 
finale ale competiției:

■a G ■ fl o M

ct
â

MIERCURI LA SOFIA
C. C.E. LA HANDBAL
mitrn Paizan, Adrian Cosma, 
Ion Tase, Paul Matei, Cornel 
Durău, Mircea Grabovschi si 
Vasile Oprea. Antrenor: Oprea 
Vlase, medic: dr. Mircea Cris- 
tea.

înainte de plecare, antreno
rul emerit Oprea Vlase ne-a 
declarat: „Plecăm la Sofia ani
mați de dorința de a cîștiga 
și nu de a primi cit mai pu
ține goluri, pentru a folosi apoi 
avantajul terenului in meciul 
retur. Așa gîndesc toți jucătorii 
si nu numai pentru partida din 
turul I. Aceasta deoarece ne-am 
propus să cîștigăm Cupa".

privința ocupantelor

1. STEAUA 1013,5 740,5 273
2. Dinamo 692,5 526,5 166
3. Argeș 633 266,5 366,5
4. Constanta 526 378,5 148,5
5. C.A.U. 495 256,5 238,5
6. Rapid 408,5 170,5 238
7. Cluj 386 245 141
8. Metalul 368,5 155,5 213
9. Iași 314,5 149,5 164,5

Dacă în .
locului lntîi, ultima etapă a 
cupei n-avea a lămuri nimic, 
chestiunea fiind rezolvată de 
la etapa a doua, în schimb 
pentru ultimul loc lupta a ră
mas deschisă pînâ la ultimele 
probe ale concursului de la Pi
tești. Evoluînd remarcabil, mult 
mai bine decît pină acum, 
atleții de la Metalul au reușit

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2—3)

CU CAMPIOANA EEVEJIEI
Astăzi și nu mîine — așa 

cum fusese anunțat inițial —■. 
Pe patinoarul artificial din o- 
rașul Biel, are loc meciul retur 
dintre echipele Steaua si E.H.C. 
Biel. Partida se dispută în ca
drul turului secund al (Supei 
campionilor europeni la hochei, 
de fapt în optimile de finală, 
urmînd ca echipa care se va 
califica în sferturi de finală să 
intilnească pe învingătoare* 
dintre Podhale Nowy Târg (Po
lonia) si E.K. Marglerud (Nor
vegia).

în prima partidă, disputată 
la București, hocheistii de la 
Steaua au cîștigat cu 8—5 (1—2, 
1—2, 6—1), manifestîndu-și su
perioritatea mai ales în ultima 
repriză, cînd au întors în fa
voarea lor o situație care, după 
primele două reprize, părea 
serios compromisă. în felul a- 
cesta, jucătorii bucureșteni a- 
bordează
cu șanse 
sferturile

Partida 
locală; 21 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Cehoslovacia, avîndu-1 
la centru pe J. Okolicany. So
siți duminică seara la Biel, ho- 
cheiștii români au făcut trei 
antrenamente, la care au luat 
parte, dintre jucătorii acciden
tați, Vasile Huțanu și M. Po
pescu. Este foarte probabil c» 
primul să poată fi utilizat, 
ceea ce ar constitui un serios 
atu în această dificilă confrun
tare-

meciul retur de 
de a se califica 
de finală.
începe la ora 20 .
ora României) si va

azi 
în

(ora



Start în. cupele europene de handbal S-a încheiat faza de zonă a campionatelor nafi

CUM SE PREZINTĂ REPREZENTANTELE NOASTRE 
DINAMO Șl H. C. MINAUR ?

intensă activitate in- 
în Divizia masculină 
competiția feminină 
toamnă" —. si după

După o 
ternă — 
A si în 
„Cupa de . 
o suită de întreceri Internatio
nale de verificare, handbalul 
nostru intră în zona competiții
lor oficiale. Dinamo București 
ia startul mîine în Cupa cam
pionilor europeni, iar H.C. Min
aur Baia Mare o va urma sâp- 
tămîna viitoare în Cupa cupe
lor. Se apropie .Trofeul Car- 
pati“ la fete si. odată cu eL 
campionatul mondial din Ceho
slovacia.

Rămînind in sfera întreceri
lor masculine, citeva notații 
despre cele două reprezentante 
ale handbalului românesc ta 
cupele europene. Dinamo Bucu
rești înregistrează o vizibilă as
censiune valorică, urmare fi
rească a omogenizării echipei 
(îndeosebi a noului val cu ge
nerația jucătorilor experimen
tați) si a creșterii măiestriei 
tinerilor handbalisti. Atacul di- 
namovist este plurivalent, iar 
apărarea păstrează fermitatea 
care — de mai multă vreme — 
reprezintă faima formației pre
gătită de Oprea Vlase. Si. to
tuși... Partidele din actualul 
campionat au scos în evidentă 
două carențe : scăderea puterii 
de concentrare pe parcursul a- 
celuiasi meci si o diminuare a 
potențialului fizic spre sfîrșitul 
întâlnirilor. De obicei, dinamo- 
vlstii acționează .ca la carte"

ă“

o perioadă de timp, se detașea
ză de adversari si. apoi, sînt 
cuprinși de o evidentă apatie. 
Aceasta este explicația revenirii 
partenerilor de ioc si a scoru
rilor finale care nu reflectă fi
del diferentele de valoare. în 
plus, asa cum aminteam, fina- 
lurile de meci îi găsesc pe di- 
namovlsti la capătul resurselor 
si — din această cauză — ușor 
vulnerabili. Firește, toate aces
tea sînt în atentia antrenorului, 
iar antrenamentele care urmea
ză vor avea ca scop eliminarea 
lor.

H.C. Minaur Baia Mare. care, 
în primul tur al Cupei cupelor, 
are un adversar comod, isi în
grijorează. totuși, suporterii. 
Ultimele două evoluții din cam
pionat (cu -Poll* la Timisoara 
și eu Steaua la Baia Mare) au 
însemnat tot atltea înfringeri si 
— mai ales — un ioc sub nive
lul potențialului pe care elevii 
lui Lascăr Pană ni l-au arătat 
în memorabila finală a .Capei 
României*. Băimărenii ratează 
eu nonșalantă aruncări de la 7 
m si acțiuni în care se află 
fafă-n față doar cu portarul ad
vers, risipesc cu o ușurință de-

zarmantă ocazii mari cit roata 
carului. Desigur, aceste carențe 
demonstrează si lipsă de con
centrare. dar si un nivel tehnic 
precar. H.C. Minaur. singurul 
club de handbal din tară, do
rește — desigur — să conteze 
In lupta pentru titlul national 
și — ceea ce dorim toti — 
sa reușească o performantă de 
valoare în Cupa cupelor. în ac
tualele condiții este însă foarte 
greu. Dacă primul lor adversar. 
Macabi Hărăzim, nu le va pune 
probleme, cei care vor urma... 
Așadar, se impune la Baia Mare 
o restructurare a GDticii actuale 
privind pregătirea, o mai mare 
responsabilitate în modul cum 
este reprezentat acest centru 
puternic al sportului nostru.

Hristoche NAUM

CLASAMENT
Divizia A Im)

1. DINAMO 1 6 8 0 139- 99 tl
L Steaua 7 5 1 1 148-118 11
L Tmb. 7 4 1 2 149-131 9
4. H.C. Minaur 8 4 8 2 130*114 8
L Știința Bc. i 4 0 2 130-119 1
8. „IT C).-Napoca 7 2 1 4 144*153 1
7. Unhr. Craiova 7 2 1 4 124-153 9
8. C3.M. Bon. 7 18 9 128-144 4
9. Gloria Arad 7 1 2 4 117*133 4

ta. Unhr Bucuruști 8 0 8 4 84-121 4

La ciclocros, in
18 CONCURENȚI

proba seniorilor
7 ABANDONURI!

NITRAMONIĂ FĂGĂRAȘ
PERFORMERA ETAPEI 

ÎN DIVIZIA DE JUDO 
i

întrecerile etapei a n-a a Di
viziei A de judo s-au încheiat 
cu surprize de proporții. Intre a- 
cestea notăm înfrîngerlle suferite 
de C.S.M. Borzcști și Universita
tea Cluj-Napoca în „triunghiula
rele* găzduite chiar de propriile 
lor săli 1 Iată citeva amănunte 
transmise de corespondenții noș
tri.

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. C.S.M. Borzești, cu 
toate că participa la un „triun
ghiular" echilibrat, avea o șansă 
in plus concurând în fața nume
roșilor săi suporteri. Dar, spre 
dezamăgirea acestora, C.S.M. n-a 
reușit să se impună nici în fața 
Nitramoniei Făgăraș și nici în 
partida cu Constructorul Miercu
rea Ciuc. Cea mai aplaudată a 
fost formația din Făgăraș (antre
nor — Gh, Gujbă) care, după ce 
a învins clar (5—1) pe Construc
torul, a dispus cu (4—3) și de 
C.S M. întâlnirea dintre cele două 
învinse a fost, este adevărat, ex
trem de strânsă, încheiată, dealt
fel si cu un scor egal (3—3), dar 
victoria a revenit Constructorului 
ia punctajul tehnic : 25—23. (Gh. 
Grunzu — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. După înfrînge
rlle din prima etapă, se aștepta 
ea Universitatea dm localitate să 
lupte pentru a obține victoria cel 
puțin în partida cu Politehnica 
Iași, dacă nu și în aceea cu mul- 
upia campioană Dinamo Bucu
rești. în cele din urmă însă a 
pierdut la 'scor ambele confrun
tări : 1—5 cu Politehnica și 0—7 
cu Dinamo 1 Echipa bucureșteană 
a câștigat cu scor maxim (7—0) și 
meciul cu Politehnica. (M. Radu- 
©oresp )

ARAD. Fiecare dm cele trei 
formații care au concurat în lo
calitate a obținut cite un punct 
și toate partidele s-au încheiat cu 
același scor: 4—2. Rapid Arad a 
dispus de I.E.F.S. și a pierdut 
La Olimpia București, iar I.E.F.S. 
a învins Olimpia Surprinde re
zultatul nescontat înregistrat de 
Rapid în meciul ou Olimpia, în 
care echipa arădeană era favori
tă (N. Străjan — coresp.).

BRAȘOV. Cum era de așteptat, 
„triunghiularul* Dinamo Brașov 
— A.S.A. Tg. Mureș — I.O.B. Balș 
a fosi dominat de garnitura bra- 
șoveană, care a cîștigat detașat 
ambele partide susținute : 7—0 eu 
LO B. și 5—2 cu A S.A. Tot ta 
«cor s-a încheiat și cel de al trei
lea meci : A.S.A. — LO.B. 8—0. 
O. Stanca — coresp.).

H I P I S M
Printre <uergările programate în 

reuniunea desfășurată duminică 
dimineața se afla șl o probă 
(premiul Joppa Hanover) ta star
tul căreia se alinia, alături de 
alp concurenți, și Simca, cam
pioana „ trei -anilor “. Cursa stîr- 
nea un interes deosebit, deoarece 
•e știa că D. Toduță va încerca 
«â doboare, cu eleva sa, recordul 
național (1,23) realizat de Talaz 
ta anul 1969. Intr-adevăr, după 
terminarea probei, adjudecată de 
Hederic (acesta primea însă me
tri de la campioană), Simca, Bo
aită ta .scurt cap“ de cdștigător, 
a fost creditată, de oficiali, cu 
timpul de 1:22,9, deci un nou re
cord național. Cu toate acestea, 
Simca NU a mers 1:22,9. ci 1:23,6 
(așa câ recordul deținut de Ta
laz nu a fost doborn, ci doar ega
lat). deoarece, cu primul top,

Baza sportivă Metalul din Ca
pitală a găzduit duminică dimi
neață un nou concurs de ciclo
cros, de data aceasta organizat 
de către duhul sportiv Olimpia. 
Desfășurate pe o vreme excelen- 
t*. pe un traseu bine ales șl In 
fața unei asistente numeroase, 
Întrecerile s-au bucurat de succes. 
Comparativ cu o sâptămină in 
urmă, starturile au fost mai 
populate, iar disputa dintre 
concurenți cu mult mai antre
nantă. In plus, la alergări au 
fost prezenți și reprezentanții 
clubului sportiv Voința Ploiești 
(9 sportivi), care au reușit să 
cucerească in clasamentele fiecă
rei probe locuri onorabile. Dar, 
lată și clteva... „surprize" 1
• 

Ion 
s-a 
tru 
din .....
Se impune, pentru viitor, o mal 
serioasă verificare a materialului 
de concurs înainte de start.

La juniori mid, Învingătorul 
Grigore (Voința București), 
oprit pe parcursul celor pa- 
ture ale disputei de cinci ori 
cauza und defecțiuni de lanț.

• Cursa juniorilor mari a re
venit lui Ion Panea de la 
C.S.S. î, după ce o bună parte 
din alergare condusese C. Pa- 
raschiv (Olimpia). Acesta, la o 
coborire într-un moment cînd 
avea o diferență de peste 100 m 
față de concurentul din spatele 
său, a făcut o manevră neinspi
rată, a derapat, a căzut, și-a de
fectat bicicleta și a abandonat I

• Proba seniorilor, la al cărei 
start s-au aliniat 18 concurenți, 
a fost — e drept — interesantă 
dar s-a încheiat cu abandonul 
(din diferite motive) a 7 concu
renți, printre care T. Drâgan, C. 
Jelev, C. Bonciu, toți alergători 
cu justificate pretenții la un loc 
pe podium in finala campionatu
lui de ciclocros, care se va des
fășura la sfîrșitul acestei luni, la 
Brașov. Cursa seniorilor a fost 
cîștigată de I. Paraschiv (Steaua), 
urmat de E. Dulgheru (Voința 
Ploiești), M. Petrescu (Steaua) 
etc.

x Gheorghe ȘTEFANESCU

CEI 44 DE CÎȘTIGĂTORI VOR; 
ÎN FINALELE COMPETIȚII 

dia (Votai 
fragiu (CJ 
Buzău) bJ 
dia), M. S 
b.p. D. B 
(Progr. Bi 
(Slobozia) j 
Pitești) fi 
rasi). N.
testi) b.pj 
C. Munte 
b.ab. 2 I. | 
leanu (Di 
E. Sulean' 
fără advd 
cia Pitești 
(Vidra). 1 

P|

La sfîrșitul săptămînii trecute, la ARAD, REȘIȚA, PIATRA 
NEAMȚ și TULCEA au fost desemnați cîștigătorii fazei de zonă 
a campionatelor individuale de box, cei 44 de pugiliști care 
și-au cucerit dreptul de a participa la faza finală a competiției 
(23—29 octombrie).

ARAD. Cei 11 învingători sînt 
următorii. în ordinea categorii
lor : L Boboc (A.S.A. Cluj-Na- 
poca). AL Szigeti (Viitorul Cj.- 
Nap.). L Szigeti (Viitorul Cj.- 
Nap.). D. Crișan (C.S. Zalău), 
FL Barna (Motorul Arad), M. 
Mikalos (Crisul Oradea), Gh. 
Plăiescu (I.R.M.A. Cj.-Nap). T.

A. 
Gh.

Vîrian (Unio Satu Mare). 
Gherman (LS. C. Turzii). 
Preda (Toroedo Tohan). T. Fa- 
xekas (C.S.M. Cj.-Nap.).

L IOANA — coresp.

REȘIȚA. Meciuri 
din care s-au detașat 
tre N. Crăciun (Met. 
AL Șchiopu (Steaua). S. Licu
rici (Met, Bocșa) 
(C.S.M. Reșița). V. Sirbu (Met 
Bocșa) — M. Tureas (Constr. 
Huned.). in care primii au ob
ținut victorii. Ceilalți cistinători. 
in ordinea categoriilor: M. Vi- 
șan (Met Bocșa). D. Voineseu 
(C.F.R. Timisoara). L Motroc 
(C.S.M. Reșița). N. Modrogan 
(Rapid Buc.), T. Enache (Rapid 
Buc.). Gh. Constantin (Metalur
gistul Cugir). E. Călin (Met 
Drobeta Tr. Severin). N. Anghel 
(Timpuri Noi Buc.).

D. PLĂVIȚU

frumoase, 
cele dta- 
Buc.) —

C. Matei

coresp.

PIATRA NEAMȚ. Reuniunea 
finală a fost frumoasă, cu me
ciuri atractive si clteva eviden
țieri : V. Ciobanu (Ceahlăul P- 
Neamț). I. Panaite (Dunărea 
Galati) Si L Nicolae (Nicolina 
Iași). Rezultate finale : V. Cio
banu b.p. S. Petrescu (Galati). 
ȘL Cociuc (Dunărea Galati) 
b.ab. 2 C. Șerban (Ploiești). I. 
Panaite b.p. M. Donciu (P. 
Neamț). Gh. Bezenaru (Otelul 
Cîmpina) b.p. Al. Zbughin 
(Iași). D. Glogojan (A.S.A. Ba
cău) b.p. N. Danes (Bîrlad). M. 
Ichim (Unirea Focșani) b.p. N. 
Dolcan (P. Neamț). C. Ștefano- 
vici (Nicolina Iași) b.ab. 1 M. 
Holban (Iași). L. Sa va (Ceahlăul 
P. Neamț) b.p. C. Ionescu (Plo
iești), P. Istrate (B.C. Galati) 
b.ab. 2 L. Savu (Suceava). L 
Nicolae b.ab. 1 M. Cîrstea (Plo
iești). M. Grigoraș (Unirea Foc-

în Divizia A la popice

RAPID BUCUREȘTI (f) LA A DOUA VICTORIE ÎN DEPLASARE
în etapa a m-a a campionatu

lui Diviziei A de popice s-au în-, 
registrat următoarele rezultate :

FEMININ • Dacia Ploiești — 
Rapid București 2354—2424 p d 
(scor individual 2—4). Bucu- 
reștencele au fost superioare 
ciștigind relativ ușor. Cele mai 
bune jucătoare au fost Alexan
drina Na von — 440 și junioarele 
Elena Stan — 434, Ioana Dogaru
— 404 de la învingătoare, respec
tiv Stela Stoica — 423. A Voința 
București — Laromet București 
2437—2324 (6—0). Echipa campioa
nă a suferit o înfringere severă, 
nici una dintre jucătoarele sale 
nereușind să cîștige ta meci 
direct. Cele mai mari punctaje 
le-au obținut : Elena Pană — 
417, Elena Andreescu — 412 de 
la Voința și Elena Trandafir — 
405 de la Laromet. (D. VATAU — 
coresp.). • Voința Craiova — Vo
ința Timișoara 2528—2457 (4—2).
Principalele realizatoare : Florica 
Chiuia — 443 (C) și Elisabeta
Dragomir — 422. (V. POPOVIC 1
— coresp.). • Gloria București
— Cetatea Giurgiu 2427—2294 
(3—3). Performera echipei bucu- 
reștene a fost din nou Maria 
Drăghicd cu 452 pd, urmată de 
Ana Petrescu — 446. De ta Ceta
tea s-a remarcat Ileana Oniduc
— 417. (D. DIACONESCU —
coresp.). a ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 2521—2453 (3—3). Joc
frumos, echilibrat, cîștigat de

gazde datorită rezultatelor foarte 
bune ale sportivelor Serdean — 
458 șl Orosz — 443. De la Voința 
bine a jucat Rednlc — 441 pd. 
(I. PAUȘ — coresp.). • Metrom 
Brașov — Voința Galați 2427—2463 
(1—5). Brașovene ele au jucat cu 
mult sub posibilitățile ~ 
Emma Istvan evoluînd 
rea el — 437 pd. De la Voința 
s-a evidențiat Arlstița Dobre — 
429. (C. GRUIA — coresp.). • Pe
trolul Băicoi — Voința Ploiești 
2496—2446 (2—4) a U.T. Arad —
Record Cluj-Napoca 2446—2311 
(6—0). • Voința Oradea — Hidro
mecanica Brașov 2547—2437 (5—1) 
• Voința Craiova “ ‘ 
mișoara 2456—2525 
din prima etapă) 
șița — Voința 
2610—2546 (4—2).

lor, doar 
la valoa-

— Voința Ti- 
(meci restantă 
a C.S.M. Re-

Tg. Mureș

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Carpați Sinaia 5218—5103 
(3—3). Noua promovată, Carpați, 
a prezentat o formație destul de 
bine închegată. Dealtfel, în Vel 
meciuri au reușit să cîștige jucă
torii din Sinaia, ceea ce, tn fața 
unei formații de talia Olimpiei, 
cu doi popicari din echipa cam
pioană a lumii este o perfor
manță. Cele mai multe popice 
le-au dobortt G. Marin — 918 șl 
AL Tudor — 906 de la Olimpia, 
Nlcoară — 878 șl Todtu — 664 
de la Carpați. • Metalul Hune
doara — Progresul Oradea 5113— 
009 (4—2). Performerul reuniunii

a fost Ion Micoroiu, de la gazde, 
CU 904 pd. (I. VLAD — coresp.).
• Voința București — Metalul
Roman 4881—4831 (3—3). Formația 
oaspete, debutantă tn divizie, a 
condus pînă la ultimele 100 de 
bile, cînd P. Purge (8«5) șl C. 
Voicu (833) au refăcut han
dicapul. De la roma^cani s-au 
remarcat Bisoc — 834 șl Bilei — 
824 (N. ȘTEFAN — coresp.).
■ Gloria București — Rafinorul 
Ploiești 5290—4910 (6—0) ■ Voința 
Cluj-Napoca — Jiul Petrlla 
SS32—5070 (5—1). Juniorul clujean 
Șt. Tomuș a dobortt din 200 lo
vituri mixte 974 de popice I 
(R. MIRCEA — coresp.). ■ Pe
trolul Bălcoi-Omplna — Con
structorul Galați 5425—5071 (5—1)
• Tehnoutilaj Odorhel — Elec-
tromureș Tg. Mureș 5442—5406 
(3—3). Partidă de mare lupta, tn 
care gazdele au cîștigat datorită 
rezultatului foarte bun al hi: 
Bozsa — 972 I De la mureșeni 
cel mai bun jucător a fost ju
niorul L HOSU — 927. (A. PIA-
LOfiA — coresp.). • Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Rulmentul Bra
șov 5488—5114 (S—1). ■ C.F.R. Ti
mișoara — Unlo “ ”*
5018—4939 (5—1). • Aurul
Mare — Voința 
5422—5208 (6—0).

Satu

Tg.

Mare 
Baia 

Mureș

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

SĂ NE NE JUCAM CE CIFRELE!
condițiile din program, ea ax 
trebuit &â clștige și nu să ae

Sanî) b.p. L Leancă (Nicolina 
Iași).

N. MARCU — coresp.

TULCEA. Peste 1500 de spec
tatori au urmărit partidele fi
nale. în cel mai frumos meci 
al galet L Zamfirescu (LO.B. 
Balș) l-a învins prin abandon 
în repriza a 3-a pe D. Neagu 
(Tîrgoviște). Celelalte rezultate, 
în ordinea categoriilor : E. Bă-

ACTUALITĂȚI
DE AZI, FINALELE „DACIADE1* 

LA JUNIORI Șl JUNIOARE
5ox> reprezentative 

Juniori ți - —
ficat* In 
Minatorii, 
shnbătă, 
cucerirea _ ___ ,______ __
•.Daciadei". Fiind vorba de cele mai 
puternice centre în acest joc iportiv, 
este de așteptat o evoluție k> nivel 
ridicat a elementelor tinere, talentate, 
speranțe ale baschetului de perfor
manță din țara noastră. Azi, de la 
ora 12 pînă la ora 20,30, au loc me
ciurile : lași — Sibiu (f), Dîmbovița 
— București (m), Prahova — Brăila 
(m), Bihor - București (f), Satu 
Mare — Brașov (f)» Suceava — Satu 
Mare (m). La ora 18,30 - festivita
tea de deschidere.

Județene de 
tot atltea de Junioare, calt 
urma disputării (orelor eli
te intrec, de astăzi pină 

In sala Floreasco, pentru 
titlurilor de campioane ole

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

MASCULIN

DIN

î.
X
J.
4.
X
«.
7.
X
».

10. 
11. 
ÎL

Rapid
I.C.E.D.
C.S.U. Brașov
Farul
Politehnica Buc. 
C.S.U. Sibiu 
Dinamo
„U- q.-Napoca
Steaua
U.R.B.I.S.
Univ. Timițoara 
C.S.U. Galați

2 
1
1
2
2

376-344 
311-290

1
1
1
2 370-354
3 318—316
3 311-477 
0 280-116
0 189—145

4 3
4 3
4 3
4
4
4
2
2
2 2 0 192-151
4 8 4 263-346

298-255 7
7
7
6
5
5
4
4
4
4

4 0 4 320-410 4
2 1 1 148-172 3

1 
1. 
S.
4.
9.
4.
7.
8.
9. Voința 1

10. Progresă
11. Mobila
12. P.T.T.

Restanței 
H Joi. Est 
cui ine C.S. 
reștl, Unii 
Steaua și 
— Univers!] 
greșul — I 
dispută în! 
de la ora

REZUii
MASCUL 

Ința Ploi ea 
torul Arad 
87-74 (48-1
C.F.R. Buc 
mo Oradel 
64-31 (48-I
demia ml 
(55—49), Pl 
rești 66-71 
litehnica I 
Gheorghe I 
va — C.S.I 
Corespondl 
M. Radu, I

Rapid I 
Voința 
Olimpia!
C.S.Ș. 1 
„u- q 
PolitehrJ

„CUPA ROMÂNIEI1* L
(Urmare din pag. 1)

prîntr-un admirabil efort să e- 
vite „lanterna roșie" si parti
ciparea lor ia concursul de ba
raj.

Pe ultimul joc a încheiat în
trecerea formația lașului astfel 
că, ]a sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, tot la Pitești. aceasta, 
împreună cu echipele Brașovu
lui șl Doljului, va particina la 
un meci triunghiular de baraj 
pentru un loc in grupa A. Cu 
același prilej va avea ioc și 
barajul pentru grupa B la care 
vor lua parte formațiile Pra
hova si Hunedoara (ultimele 
clasate în grupa B, în cele 2 
serii) și Dîmbovița, Vrancea si 
Alba (primele clasate în cele 
3 serii ale grupei C).

în legătură cu întrecerile re
cent încheiate se cuvine să mai 
subliniem faptul că, la fete, 
fosta campioană C.A.U. Bucu
rești (483 p în 1977 !) a câști
gat totuși acum un ioc pe po
dium, in fața Rapidului, pen
tru o bagatelă de jumătate de 
punct !

Competiția ne-a arătat unele 
lucruri interesante, dar si foar
te multe slăbiciuni... cronice. 
De exemplu, nici una dintre 
cele 9 echipe n-a prezentat o

CAMPIOANĂ LA OINĂ

formație 
toate cei 
în progd 
alte ase 
care le 
tr-un vi] 

Vedeta 
tean au 
soții Evl 
duly ca 
substanți 
nale. pd 
această I 
gS-Radul 
lanțul J 
Fuchs (1 
cord d 
(RD.G.)I 
midt (r! 
derson I 
5. Zori 
63.66 m. 
63,60 m, 
62,62 m,| 
61,92 nțJ 
m, 10. I 
Cu rezul 
la Pitești 
doua lai 
Fraga, ț 
s-a clasl 
demonsti 
cabile pi 
te impod 
In arunci 
țul său.l 
2 m ț-dcl 
dă, dpr I 
puțin 2\| 
vedea ini 
concurs iJ 
acum, pl

ta
11 __ ___________
claseze pe locul secund. Lăsăm 
pe cei In drept (care au ,.închis* 
ochii și la cel de-al doilea start, 
etod Simca a „ciupit* peste 10 
metri) să ne dovedească contra- 
rlul. Știm câ un nou record na
țional, la această generație, cons
titute un succes pentru instituție, 
dar sâ nu ne jucăm cu cifrele. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
— 1. Sfioasa (N. Simion) rec. 
131,7. X Banjo, 1. Vizuina. Sim
plu 16. ordinea 62, ordinea triplă 
1155. Cursa a n-a — 1. Nervin 
(L Florea) rec. 130,4, X Simp
tom. Simplu 1, ordinea 31, event 
71. Cursa a m-a — 1. Janulia (I. 
Bănică) rec. 139,x x Ostil, 3. 
Joben. Simplu X ordinea 22, e- 
vent M, ordinea triplă 676. Cursa 
a IV^a — 1, Hederic (G. Solcan)

137,7, i. Simca. Simplu 9, ordi
nea 54, event S5. Cursa a V-a — 
1. Abil (Gh. Tănase) rec. 1:27,t, 
X Hinsar, X Poznaș. Simplu 4, 
ordinea 25. event S8, ordinea tri
plă 364. Cursa a Vl-a — 1. Hai- 
duoel (Gh. Tănase) rec. 1:24,9, X 
Hondo. Simplu 6, ordinea 24, e- 
vesit 26 Triplu dștigător 914. 
Cursa a VH-a — 1. Femina (G. 
Grigore) rec. 128,4, X Silicia, S. 
Huria. Simplu 4, ordinea 27, event 
29; ordinea triplă «15. Cursa a 
VIU — 1. Artizan (N. Simion) 
rec 1:26,5, X Otilian, 2. Harțag. 
Simplu 6, ordinea 23, event 45, 
triplu elștigătior 662, ordinea tri
plă H4. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de 68 641 lei și s-a In
dus. (Rezultat provizoriu).

1.

Gh. ALEXANDRESCU

cerilor) : N. Pautescu. M. Stă- 
nescu. L Paulescu (căpitanul e- 
chipei). M. Crîngașu. L Dincă, 
M. Davida. Gh. Fusea. R. Ian- 
en. M. Pirvan. Al. Georgescu. 
M. Ursu, I. Huruban, I. Peia, 
FI. Pană. Cel mai eficace ju
cători la -bătaia mingii" — Gh. 
Fusea 11 d. N. Paulescu 10 d, 
L Dincă 10 d si I. Paulescu 9 
D : cei mai buni apărători — 
M. Stănescu si Gh. Fusea.

Fosta campioană a tării. Di
namo București, a avut o sur
prinzătoare scădere de randa
ment în întîlnirile cheie, iucînd 
fără convingere si greșind co
pilărește. Dinamovistii au cedat 
în fata echipei C.P. București 
cu 13—19 (în pofida vîrstei îna
intate a unor jucători, tipografii 
au avut totuși resurse să-si va-

lorifîce plusul de experiență) 
chiar mai ușor decît arăta sco
rul si au fost la un pas de 
irifrîngere în confruntarea eu 
oinistii din Gherăiesti (14—13). 
clasîndu-se astfel doar De locul 
3. Biruința Gherăiesti (iud. 
Neamț). Avîntul Frasin. A.S.A. 
Constanta si Metalul Tîrgoviște. 
mult schimbate In bine, au 
dovedit în compania puterni
celor lor adversare că oină este 
frumoasă cînd se întîlnesc echi
pe temeinic pregătite.

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
Universitatea Buc. 26 p, 2. C.P.B. 
25 d. 3. Dinamo 24 d. 4. Biru
ința Gherăiesti 18 p, 5. Avîn
tul Frasin 17 d. 6—7. A.S.A. 
Constanta. Metalul Tîrgoviște 
16 d. 8. Celuloza Călărași 13 o. 
9. Recolta Rîmnicelu (iud. Bu
zău) 13 p. C.F.R. Sibiu a fost 
eliminată din concurs.
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MUREȘENII
ÎN FAZA

DE TRANZIȚIE
AS.A e o echipă în faza reînnoi

rilor. Ea incepe sâ nu mai fie „echi
pa lui Boloni și Hajnal", așa cum 
la un moment dat încetase sâ fie 
„echipa lui Csako și Naghi“. Antre
norul Bone, și probabil nu numai el. 
a simțit încâ de anul trecut că „ceva 
nu merge**. Așa se face că, aproape 
pe nesimțite, au început sâ aparâ 
Gali, Vunvulea, pe alocuri Kârtessi, 
Morton. In ultimul timp, A.S.A. a 
„prins", cum s-ar spune, doi jucători 
dintre cei care nu găsești chiar In 
fiecare zi. Este vorba. In primul rînd, 
de Biro, venit de la Reghin, și de 
Bozeșan. venit de la Tîrnăveni, adică 
doi Jucători prove- 
Biți din orașe mici, 
parcă pentru a 
confirma faptul că 
In fotbal produc 
orășelele șl satele. 
In timp ce orașele 
mari „consumă", 
fără sâ investeas
că prea mult Intru sprijinirea aces
tui efort anonim.

b cadrul acestei companii de m- 
hnoire, ASA. a beneficiat pb»ă •- 
cum de spontaneitatea și prospeți
mea lui Biro !• Acum se impune, cre
dem, ca A.S.A. sâ organizeze un joc 
nou, care sâ țină seama de modifi
cările de lot Intervenite. Astăzi echi
pa nu mal este „a Iul Bâlânl și 
Hajnal“, d un lot cu destule perspec
tive. In meciul de duminică. Insă,
cînd Jocul începuse să se bge. ou 
apărut in teren Hajnal și Both II, 
ceec ce a dereglat formula. Nu știm 
care au fost „rațiunile Interne", dar 
mureșenii nu trebuie sâ piardă tierp 
cu felurite compromisuri. Cu atît mal 
mult cu cit la baza schimbărilor de 
duminică s-a aflat și scăderea echi
pei In final, la un pas de 3-3.» 
O. CH.J.

ECHIPA POLONIEI A SOSIT ASEARĂ îl CAPITALĂ
în vederea meciului de mîl- 

ne cu selecționata tării noastre, 
prima reprezentativă a Poloniei 
a sosit aseară în Capitală.

Antrenorul Ryszard Kulecka 
a deplasat următorul lot de 
jucători : MIynarczyk (Odra
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nsch-
San- 

0 m, 
ânia) 
D.G.) 
.S.S.) 
D.G.)
61.90 

61.66.
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ACTUALITĂȚI
. ASTAZI — ETAPA A DI-» 

A „CUPEI F.R.F.-, Astăzi se dis
pută etapa a nr-a a „Cupei 
F.R.F. Iată programul țl arbi
trii meciurilor : SERIA I : F.C. 
Bihor — U.T.A. (I. Bungău — 
Timișoara) . F.C. Olimpia — F.C. 
Baia Mare (M. Adam — Cluj-Na
poca). SERIA A Il-a : • F.C.
Corvin-jl — Jiul (C. Făgaș — Tg. 
Jiu) . Politehnica Timișoara —
A.S.A.  Tg. Mureș (I. Medveș — 
Oradea). SERIA A in-a : . chi
mia Rm. Vîlcea — C.S. Tlrgoviște 
(M Ivăncescu — Brașov) . F.C. 
Argeș — Sportul studențesc (C. 
Moldoveanu — Ploiești), seria 
A TV-a : . Gloria Buzău — Po
litehnica Iași (A. Deîeanu — 
București) . S.C. Bacăa — Dina
mo (V. lanul — Iași). Toate par
tidele vor începe la ara 18.

mar- 
foar- 
bună

:ste
, so-

xltea 
n de 
;ăm,
ie...

Ie „OLIMPICII" AU PLECAT 1N 
POLONIA, După cum se știe, 
mîtne — în orașul Lodz — lotul

I olimpic al țării noastre va întUni, 
într-un meci amical, formația si
milară a Poloniei. Iată lista ee- 
lor care. Ieri după-amiază, sub

I conducerea antrenorilor Cornel
Drăgușin și Ion Nunweiller, au 
făcut deplasarea ta Polonia : 

ILung, Bucu — portari ; B. Grigo- 
re, FI. Marin, Condruc, Nicolae, 
Purima, Barna — fundași ; Zahiu, 
Custov. Bucur — mijlocași ; 

IF1. Grigore. M. Răducanu, Dra- 
gomirescu, D. Nicolae.

Nu s-au prezentat la convocare I jucătorii A. Răduiescu și Leac.

• PENTRU MECIUL amical ta- 
ternațional de fotbal Lotul repre- 

Izentativ A — Polonia care are 
loc mîine, de la ora 15, pe sta
dionul Steaua, din Bd. Ghencea, 
biletele de intrare s-au pus ta 
vînzare la casele și agențiile o- 
blșnulte.

SPORT INFORMEAZĂ
OB DE MÎINE, 11 OCTOMBRIE 1979. 

în pauza meciului de fotbal 
ROMANIA — POLONIA, în jurul 
orei 15,40. veți putea urmări la 
televiziune tragerea PRONOEX- 
PRES de mîine, 11 octombrie 1978.

l-au 
MA- 
totu-

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 4 OCTOMBRIE

1978
O-
27

’oria 
iților 
aloa-
TEȚI
5TRA 

CU
RILE

PEN
ILOR
>RES

Categoria 2 : 1 variantă 25% a 
50.000 lei : cat. 3 : 17,00 a 3.663 lei; 
cat. 4 : 65,75 a 947 lei ; cat. 5 : 
128.50 a 485 lei ; cat. 6 : 5.055,75 a 
40 lei ; cat 7 : 125.75 a 300 lei ; 
cat. 8 : 2.381.50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 117.050 
lei.

REPORT CATEGORIA 2 î 12.277 
lei.

Cîștigul de categoria 2 a fost 
obținut de VASILE BUCUR din 
Tg. Mureș.

ASTĂZI, UN ATRACTIV CUPLAJ
DEFENSIVA... OFENSIVEI 

(sau 7 jocuri fără gol I)
E aproape un consens. Toată lu

mea admiră spiritul ofensiv al echi
pei din Baia Mare. Referirile la jo
cul avîntat al celor doi stoperi sint 
frecvente. Cititorii ișl mai aduc amin
te că Mateianu a spus in cadrul u- 
nul interviu câ preferă să se apere 
in treimea adversă. Afirmația a sur
prins, dar lată câ duminicile core 
trec îi conferă o frumoasă acoperire.

Baia Mare, echipă ofensivă prin 
excelență, oferâ iubitorilor fotbalului 
Incâ un paradox. Această formație, 
core Joacă cu stoperii la centru, N-A 
PRIMIT GOL PE PARCURSUL A ȘAP
TE ETAPE I Singurul Joc in care apă

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, 
COMENT ARIILE CONTINUĂ ..........

rarea.» ofensivă a bălmărenilor e 
fost învinsă a fost cel do kj Pitești, 
unde o fost nevoie de toată fantezia 
bl Dobrin pentru ca „potcoava" băi- 
măreanâ să fie învinsă.

Cum se explică ocest paradox î 
h primul rind, o afirmație de prin

cipiu a antrenorului Mateianu : „Pri
ma mea grijă e să nu primesc gol". 
Cotor surprinși la auzul acestor cu
vinte, fostul internațional b răspun
de : ,Jocul aparent hazardat al B- 
bero-ului Arichi este acoperit (sau

F. C. BIHOR In ascensiune
. Ptnă la zluo vwdului, F.C. B1- 

Kor C-S. Rrgovift. „ ofioa Io 
•golitei. : In cal. dovă partid, oo- 
terloar., flwar. Khlpâ Ișl raiorifi- 
case avantajul terenului, dștlglnd cu
1-0. De simbătâ, ora 16,45, orâdenH 
slnt b avantaj cu doaă pândo ft

Opole) și Kukla (Stal Mielec) 
— portari : Szymanowski
(Gwardia Varșovia). Janas 
(Legia Varșovia), Eudy (Zagle- 
bie Sosnowiec), Maculewicz 
(Wisla Cracovia). Majewski 
(Zawisza Rydgoszcz). Zmuda 
(Slask Wroclaw) — apărători ; 
Kupcewicz (Arka Gdynia), 
Cmikiewicz (Legia Varșovia), 
Biachno (Widzew Lodz), Ciotek 
(Stal Mielec) — mijlocași ; 
Lato (Stal Mielec). Malnowicz 
(Ruch Chorzow), Kusto (Legia 
Varșovia). Mazur (Zaglebie 
Sosnowiec) — atacanți.

SERIA I
Cristalul Dorohoi — CJJL Paș

cani 4—1 (2—1), Metalul Rădăuți
— Laminorul Roman 1—1 (1—1),
A-S.A. Câmpulung — Dorna Va
tra Domel 8—1 (2—1), Șiretul
Bucecea — Nicotină Iași 2—4 
(2—0), TEPRO Iași — Metalul 
Botoșani 1—1 (1—0), c.S, Botoșani
— Unirea Sâveni l>—0 (5—0) t.
Danubiana Roman — Zimbrul 
Suceava 1—1 (1—1), Avîntul Fra
sin — Foresta Fălticeni 2—1 
(1—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a VH-a : 1. C_S. BO
TOȘANI 10 P (24—1), î. AJS-A. 
Cîmpulung 10 p (14—10), 1.
CJ-R. Pașcani 18 p (11—0), 4.
Șiretul Bucecea 10 p (10—10),.. pe 
ultimele : 15. TEPRO Iași 1 p
(3—10), 14. Unirea Sâveni 2 p
U—40).

SERIA A II-A
Rulmentul Birlad — Bradul 

Roznov 2—0 (1—0), LM. Piatra 
Neamț — Letea Bacău 2—1 (1—1), 
DEMAR Mărâșești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—1 (0—1), Cetatea 
Tg. Neamț — Oituz Tg. Ocna 
5—0 (3—0), Partizanul Bacău — 
Constructorul Vaslui 2—0 (1—0),
Minerul Comănești — Petrolul 
Momești 1—0 (1—0), CȘ.M. Bor- 
zești — Aripile Bacău 3—0 (0—0), 
Hușana Huși — Cimentul Blcaz
1—1 a—1).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 12 p (13-4),
2. Partizanul Bacău 11 p (14—3), 3. 
Letea Bacău 10 p (12—7).„ pe ul
timele : 15. Constructorul Vaslui 
4 p (5—11), IA Oituz Tg. Ocna 
2 p (3—14).

SERIA A m-A
Chimia Buzău — Avîntul Urzi- 

eeni 4—0 (2—0). Otelul Galați — 
Carpați Nehoiu 1—o (0—0), Lucea
fărul Adj ud — Prahova Ploiești 
0—1 (0—1), Petrolul Berea — An
cora Galați 1—2 (0—2), Olimpia 
Rm. Sărat — Dinamo C.P.L. Foc
șani 0—0. C.S.U. Galați — Fo
resta Gogești 4—0 (1—0), Petro
listul Boldești — Petrolul Băicoi
1—2 (1—2), Unirea I.D.S.M.S.A. 
Focșani — Metalosport Galați
4—0 (3—0).

Pe primele locuri : L PRAHO
VA PLOIEȘTI 11 p (13—6), 2.
C.SU. Galați 11 p (15—5), 3. Di
namo Focșani 11 p (13—4), 4. Chi
mia Buzău 11 p (13—5),.. pe ul
timele : 15. Carpati Nehoiu 2 p 
(3—13), 16. Petrolul Berea 0 p
(6—22).

SERIA A IV-A
I.M.U.  Medgidia — Cimentul 

Medgidia 1—0 (0—0), Unirea Efo
rie — Granitul Babadag 1—o 
(0—0), Pescărușul Tulcea — Vic
toria Țăndărei 5—0 (2—0), Dacia
Unirea Brăila — Unirea Tricolor 
Brăila 3—i (1—1) — s-a jucat la 
Măcin. Marina Mangalia — 
Arrubium Măcin 8—1 (2—0), Șoi

trebuie sâ fie acoperit) în primul rind 
de cele două extreme. Iar mișcarea 
permanentă pe care TREBUIE sâ • 
caute (acesta este termenul I) o e- 
chipâ de fotbal anulează pozițiile 
preconcepute. Așa se face că extre
mele echipei noastre nu trebuie sâ 
foca sprinturi de 60 de metri pentru 
a scoate o minge de pe linia porții. 
Totul e ca jucătorii sâ fie atenți și 
sâ anticipeze fazele".

Acest paradox nu face decît sâ 
scoată la iveală ideea de mișcare. 
Unii antrenori pot respinge „itinera
rul" de atac sau de apărare al iui 
Mateianu, dar ideea de mișcare or

donată nu poate 
fi respinsă. După 
cum, ca o com
pletare, nu poete 
fi acceptată ideea 
câ un jucător ore 
zone de evoluție 
preferențiale. b 
trialul de miercu

rea trecută, Koller a fost foar
te șters în prima repriza, pen
tru că a Jucat după tipicul fundașu
lui de margine. A fost suficient ca 
după pauză el sâ intre la mijloc, 
pentru ca evoluția lui sâ crească. 
Koller redevenise, intr-un fel, • ve
rigă din lanțul echipei sale de ciub.

Cam atît despre ocest paradox, 
care nu este nici pe departe un pa
radox.»

loan CHIR1LA

două goluri, p. mrit raușlla. topt 
widenpot dvpo meci — oplovCAs 
•portivitotea — p d« G looescu. a- 
aul dintre eoaducâtoril ech.per tirpo- 
wțtene s Excelentă comportarea tf- 
eârulul fundaș orodeon Kiss (19 ani). 
*Mtă extremă rtîngă, foarte octiv m 
Mimai In apărare, d și la atac. end. 
Fa dublat (cu wccei) pa Georgeww. 
Dta centrarea lui a marcat Kun pri
mai gol ai meciului • b general, 
F.C. Bihor se află pe un drum as
cendent. A început să dea roade 
munco antrenorului E. Jenei. Echipa 
e a’știgat te omogenitate, numele noi 
(Zare. Kiss) s-au integrat iot moi 
bine b „11*-le de bază. In care, 
surprinzător, Naom și Ghergheli au 
fost simbătâ piesele mai slabe. Dacă 
Ghergheli are totuși o scuză (pauza 
forțată In urma unei fracturi), Naom 
a Jucat ca un debutant copleșit de 
trac • Cu o echipă dificila. Inco
modă, așa cum este C.S. Tlrgoviște, 
care se „lipește" de adversar, intră 
b funcție tn mod deosebit, demarca- 
Jul, Jocul fără minge. Or, la acest 
capitol, F.C Bihor ni s-a părut câ 
se descurcă greu. Intr-adevăr, au 
fost momente în care orâdenii acțio
nau „cu piciorul pe frînâ", Iar alte
ori nu făceau nimic pentru a scăpa 
de umbra lor tirgovișteanâ. (M.T.).

mii Cernavodă — Voința Con
stanța 3—2 (2—1), Chlmpex Con
stanța — Tractorul Viziru 5—0 
(2—0), Electrica Constanța — A- 
zotul Slobozia 1—I (1—1).

Pe primele locuri : 1—2. PES
CĂRUȘUL TULCEA 10 p (18—10), 
UNIREA TRICOLOR Brăila 10 p 
(15—8), 3—4. Electrica Constanța 
I p (12—7). Azotul Slobozia 9 p 
(17—12)... pe ultimele : 15. Trac
torul Viziru 3 p (6—ZI), 16. 
Arrubium Măcin 0 p (3—24).

SERIA A V-A
Unirea Bolintin — Voința 

București 2—1 (1—0), Unirea - Tri
color București — Celuloza Călă
rași l—i (0—1), Luceafărul n 
București — sirena București 
0—3 (0—0), Victoria Lehliu —

REZULTATELE MECIURILOR 
DIN ETAPA A 7-a A DIVIZIEI C

• Flacăra Moreni stopată la Pitești : 1—1 cu Dacia • T.M. București, 
singura fruntașă a campionatului cu 14 p g Scorul etapei ; C.S. Bo
toșani — Unirea Săveni 13—0 ! • Meciul de la Lehliu (seria a V-a), 
dintre Victoria șl I.C.S.I.M. Buc., întrerupt în min. 75, cînd bucureș- 
tenil au deschis scorul * Pe locul doi în seria „bucureșteană**, o e- 
ehipă... sătească, Unirea Bolintin !

I.C.S.I.M. București întrerupt în 
min. 75, la 0—1, Mecanica fină 
București — Automatica Bucu
rești 2—2 (1—1), Vîscoza Bucu
rești — Automecanica București 
0—2 (0—2), T.M. București — 
Tehnometal București 1—0 (0—0) 
Abatorul București — Luceafărul
I București 1—1 (0—0), Electro
nica București — Flacăra roșie 
București 0—0.

Pe primele locuri în clasament 
(după etapa a Vm-a): 1. T.M.B. 
14 p (15—5), 2. Unirea Bolintin
II p (10—9). 3. I.C.S.I.M. 10 p 
(1«—9) — 7 jocuri, 4. Voința 10 p 
(16—9).. pe ultimele: 17. Lucea
fărul II 4 p (10—23), 18. Lucea
fărul I 2 p (5—13).

Sini IA A VI-A
I.OJ3. Balș — Cimentul Fieni 

0—o, Metalul Mija — Recolta 
Stoicănești 5—0 (2—0), Cetatea Tr 
Măgurele — Electronistul Curtea 
de Argeș 3—0 (1—0), Chimia Gă- 
ești — Constructorul Pitești 5—0 
(2—0), Progresul Corabia — Di
namo Alexandria 4—1 (2—1), Pe
trolul Videle — Progresul Pucioa
sa 3—1 (1—0), Dacia Pitești — 
Flacăra Automecanica Moreni 
1—1 (0—1), Răsăritul Caracal — 
ROVA Roșiori 1—1 (0—0).

Pe ? mele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 13 p (22—3), 2. 
ROVA Roșiori 10 p (15—4) — 4 
v ctorii. 3. Metalul Mija 10 p 
(14—3) — 3 victorii... pe uit mele: 
15. cimentul Fieni 4 p (3—11),

INTERNAȚIONAL PE STADIONUL REP0BUC1I

LOTUL DE TINERET — CERNOMOREȚ BURGAS (ora 15)
La puține zile distanță de 

Wus ier hausen, unde a intUnit 
selecționata similară a R.D. 
Germane, reprezentativa de ti
neret a tării noastre susține 
astăzi — în compania formației 
bulgare Cernomoreț Burgas — 
un nou meci-test înaintea pri
mului examen oficial al sezo
nului. jocul cu echipa Ungari
ei (25 octombrie, in deplasare) 
In cadrul Campionatului euro
pean — .under 21

în vederea partidei de astăzi, 
antrenorii Ion Voîca si Viorel 
Kraus au convocat următorul 
lot. alcătuit din 17 jucători:

Mindrilă (S-C. Bacău), Lazăr 
(Sportul studențesc) — portari: 
Andreieut (Gloria Bistrița). Gali 
(A_S. Armata Tg. Mures). Gh. 
Ion (Steaua). Stancu (F.C. Ar
geș). L Marin (Dinamo). An- 
rtelina (Metalul București), 
Tornorexnu ^Politehnica Timi
șoara) — fundași; Vamanu 
(S.C. Bacău). L Mure$aa (F.C. 
Baia Mare), Florean (Po
litehnica Iași). Șt. Popa (Meta
lul București) — mijlocași : 
Chitara (S.C. Bacău). Adr. Io- 
neseu CSteaua). Antohi (S.C. 
Bacău) si Musat (D-.namo) — 
Înaintași.

JUNIORI: ROMÂNIA-R. D. GERMANĂ (ora 13,30)
Selecționata UX.F-A. "79 va 

apărea pentru prima dată in 
fața publicului bucureștean. 
Adversara echipei noastre de as
tăzi va C selecționata de ju
niori a Republicii Democrate 
Germane, meciul inscriindu-se 
în cadrul pregătirilor desfășu
rate în vederea partidelor o- 
ficiale pe care ..tricolorii- le 
vor susține în cadrul prelimi
nariilor Turneului U.E.F.A. cu 
reprezentativele de juniori ale 
Uniunii Sovietice si Ungariei. 
Iar primul dintre aceste meciuri 
— cu Ungaria — este progra
mat să se dispute la 22 noiem
brie, probabil la Brașov.

Iată si lotul din care antre
norii R. Cosmoc si M. Ciornoa- 
vă vor alcătui _ll“-le pe care

X8. Constructorul Pitești 4 P 
(7—20).

SERIA A VH-A
Chimistul Rm. Vîlcea — Unirea 

Drăgășand 1—0 (0—0), Gloria Dro- 
beta Tr. Severin — Bistrița Bă- 
beni 5—o (1—0), Metalul Rovinari
— Minerul Vulcan 1—1 (0—0),
Dierna Orșova — Progresul Băl
tești 4—1 (3—0), C.F.R. Craiova — 
Lotru Brezoi 2—0 (0—0), Minerul 
Lupeni — Constructorul Craiova 
4—0 (2—0), Constructorul Tg. Jiu
— Metalurgistul Sadu 1—1 (0—0), 
Minerul Motru — Pandurii Tg. 
Jiu 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: L PANDU- 
RH TG. JIU 13 p (16—5), 2. C.F.R. 
Craiova 11 p (17—7), 3. Chimistul 
Rm. Vîlcea 9 p (9—5)... pe ulti

mele : 15. Minerul Motru 4 p 
(8—9), 16. Minerul Vulcan 4 p 
(6—10).

SERIA A VIII-A
Unirea Tomnatic — Știința Pe

troșani 3—0 (2—0), Electromotor 
Timișoara — Gloria Reșița 2—0 
(1—0), Minerul Oravița — C.F.R. 
Simeria 3—1 (1—0), Vulturii texti
la Lugoj — ICRAL Timișoara
5—0 (2—0), Metalul otelu Roșu — 
Metalul Bocșa 2—0 (1—0), Unirea 
Sinnicolau — Metalul Hunedoara
2—0 (1—0), Minerul Ghelar —
C I.L. Blaj 1—0 (0—0). Laminorul 
Nădrag — Unirea Alba Iulia 2—1 
(0-0)

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
tomnatic 10 p (17—5), 2. Vul
turii Lugoj 9 p (16—9), 3. Lami
norul Nădrag 9 p (17—12), 4.
Electromotor Timișoara 9 p 
(12—7) .. pe ultimele : 15. Metalul 
Hunedoara 5 p (5—13). 16. C.F.R. 
Simeria 3 p (3—9)

SERIA A IX-A
Tricolorul Beiuș — Voința Ora

dea 2—1 (2—0). Unirea Dej —
B.horeana Marghita 2—0 (1—0),
Constructorul Arad — Recolta 
Salonta 1—0 (1—0) C.M. Cluj-Na- 
poca — Minerul Suncuiuș 1—2 
(1—1) Sticla-Arieșul Turda — 
Tehnofng Cluj-Napoca 3—0 (2—0). 
Victoria Tneu — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—o (0—0). Minerul 
B:hor — Rând Arad 1—1 (0—0), 
Mo-A.ud — Strungul Arad 
o—l (0—1)

întrucit .U“-le folosit săptă- 
mi.ia trecută. în R.D. Germa
nă. a satisfăcut in linii mari 
exigențele conducerii tehnice, 
pentru astăzi antrenorii I. Voi- 
ea și V. Kraus vor apela. în 
general, la aceeași formulă de 
echică. Adică : Mindrilă — An- 
dreieut. Stancu. Gh. Ion. Gali 
— Vamanu. L Marin. Florean 
(Șt. Popa) — Chitaru, Adr. Io- 
nescu. Antohi.

Cum se vede. Adrian Ionescu 
va fi folosit din primul minut, 
spre deosebire de meciul de la 
Wusterhausen. deoarece titula
rul postului, băimăreanul Ter- 
hes. împreună cu Biro I au fost 
chemați la lotul A.

Cemomoreț Burgas, care ac
tivează în prima categorie a 
R.P. Bulgaria, se află de câte
va zile în Capitală, cantonată 
la hotelul NegoiuL Echipa oas
pete a efectuat cîteva ședințe 
de pregătire, ultima — ieri, pe 
Stadionul Republicii care va 
găzdui — cu începere de la ora 
15 — lntilnirea de astăzi.

Meciul va fi condus de arbi
trul Nicolae Petriceanu.

îl vor alinia in partida din des
chiderea, cuplajului : Paniță si 
Paveî — portari : Ivana. Pop, 
Pîrvu. Iovan, Lațcu și Mânu — 
fundași ; Suciu, Geolgău. Die și 
Turcu — mijlocași ; D. Zamfir, 
Tulba. Stoica si Mărgineantu — 
atacanți.

Antrenorii oaspeților. Werner 
Basel si Hermann Bley, au de
plasat Ia București următorul 
lot : Haerteî și Porsch — por
tari : Siersicben. Cramer. Rich
ter, Zoische si Pfahi — fundașii 
Windelband. Meeke. Sierzel si 
Gramenz — mijlocași : Helms, 
Wellschmidt, Zachhubcr si 
Kuscha — înaintași.

Meciul va fi condus de arbi
trul bucurestean Constantin 
Bărbulescu.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 11, P (13—5), 2. Sti
cla Turda 10 p (15—4), 3. Trico
lorul Beiuș 10 p (8—5)... pe ulti
mele : 15. C.M. Cluj-Napoca 4 p 
(9—16), 16. Recolta Salonta 3 p 
(4—15).

SERIA A X-A
Rapid Jibou — Minerul Rodna

2—1 (1—1) Silvicultorul Măieru 
Anieș — Hebe Sîngeorz Băi 1—0 
(0—0). CUPROM Baia Mare — 
Bradul Vișeu 1—1 (0—1), Minerul 
Băiuț — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 
(0—0), Viitorul Șimleu — Minerul 
Bala Sprie 2—1 (0—1), Minerul
Băi ța — Minerul Bba-Seini 2—1 
(2—1), Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare 2—2 (1—0), Armătura 
Zalău — Oașul Negrești 2—0 
(2—0.)

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZAI.AU 11 p (18—5), 2. Mi
nerul Băița 10 p (15—8), 3. Mine
rul Rodna 9 p (14—5)... pe ulti
mele : 15. Lăpușul Tg. Lăpuș 5 p 
(9—14). 16 Viitorul Șimleu 4 p
(5—18).

SERIA A XI-A
Oțelul Reghin — Utilajul Făgă

raș 0—1 (0—1), I.P.A. Sibiu — 
Avîntul Reghin 2—1 (0—1), Auto
mecanica Mediaș — IMIX Agnita 
1—0 (1—0). Mureșul Luduș — 
Foresta Bistrița 3—4 (2—2), Car
pați Mîrșa — Chimia or. Victoria 
1—0 (0—0) Metalul Copșa Mică
— Construcții Sibiu 1—1 (1—0),
INTER Sibiu — Textila Cisnădie 
1—0 (1—0). Metalul Sighișoara — 
Sticla Tîpnăveni 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL SIGHIȘOARA 10 p (U—4>,
2. Construcții Sibiu 10 p (11—6),
3. Carnați Mîrsa 9 P (9—4)... pe
ultimele : 15. Metalul Copșa Mică 
5 p (8—15). 16 Mureșul Luduș
3 p (10—15).

SERIA A Xn-A
Minerul Baraolt — Izvorul Tg. 

Secuiesc 2—0 (0—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — Avîntul Mî- 
neciu 4—0 (0—0) Torpedo Zăr- 
nești — Metr om Brașov 2—1 
(0—1), Carpati Sinaia — Minerul 
Bălan 2—0 (0—0). Măgura Codlea
— Viitorul Gheorghieni 0—0, 
TFactorul Miercurea Ciuc — 
C.S.U Brașov 1—0 (0—0). Car
pați Brașov — Precizia Săcele 
1—0 (0—0). I.R.A Cîmpina — Ca- 
raimanul Bușteni 0—1 (0—1)

Pe prme’e locuri : i. VIITO
RUL GHEORGHIENI 10 p (11—3), 
2 Carnați S naia 10 o (13—7). 3. 
Metrom Brașov 9 p (13—6) 4 Iz
vorul Tg. Secuiesc 9 p (9—6)... pe 
ultimele : 15. Carpati Brașov 5 p 
(S—10). 16. I.R.A Cimoma 2 P
(3-16).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
vo’untari din localitățile respec
tive.

C.SU


Ieri fi astăzi RALIUL AUTOMOBILISTIC 
„TURUL EUROPEI" IN ȚARA NOASTRĂ

DE LA 1 LA 5 IULIE 1980

Zilele trecute, prin punctul de 
frontieră Borș, au trecut trei 
autoturisme „Dacia 1300“ la 
drum spre R. F. Germania. Un 
fapt obișnuit la prima vedere 
si. totuși, de mare importantă 
pentru automobilismul româ
nesc. Pentru că cele trei ma
șini. conduse de cîtiva dintre 
cei mai buni piloti din Româ
nia. au plecat pentru a parti
cipa Ia o competiție internațio
nală. de mare prestigiu : „Tu
rul Europei". Este vorba despre 
un raliu care se desfășoară 
între 8 și 21 octombrie, trecînd 
prin mai multe țări si însu- 
mînd 12 000 de km.

Reprezintă întreprinderea de 
autoturisme Dacia — Pitești 
în această întrecere trei 
echipaje, cunoscute din campio
natul republican de raliuri : 
Stefan Iancovici — Petre Ve- 
zeanu. Ilie Olteanu — Ovidiu 
Scobai si Arpad Szalai — Con
stantin Zărnescu. înainte de 
plecare. Petre Vezeanu — care 
a făcut săptămîna trecută, 
împreună cu Ilie Olteanu. re
cunoașterea traseului — ne-a 
prezentat pe scurt acest raliu. 
„Am străbătut o bună parte din 
traseu si socot că este o cursă

deosebit de dificilă, eu multe 
probe speciale grele, in regiuni 
muntoase, cu porțiuni dese de 
macadam. Se va pleca in ziua 
de 8 octombrie din Maints 
(K. F. Germania), trecindu-se 
prin următoarele țări : Ceho
slovacia — Polonia — Ungaria 
— România — Bulgaria — Tur
cia — Iran — Turcia — Gre
cia — Iugoslavia — Austria — 
B. F. Germania. Am consultat 
lista înscrierilor si aproape că 
nu cunosc marcă europeană de 
mașină care să nu figureze in 
acest concurs. Sperăm că în 
această companie selectă — la 
volanul mașinilor se află citiva 
dintre cei mai buni piloti din 
Europa — să reușim un rezul
tat bun. pe măsura prestigiu
lui pe care și l-a creat auto
turismul românesc in ultima 
vreme".

Participantii la raliu au in
trat în țara noastră ieri după- 
amiază. Noaptea au avut o pe
rioadă de odihnă la Poiana 
Brașov, o probă specială la 
Piriul Rece, după care — azi — 
s-au îndreptat spre Bulgaria, 
trecînd prin Giurgiu.

Modesto FERRARI NJ

DRUMUL FLĂCĂRII OLIMPICE 
VA TRECE PRIN ROMÂNIA

La invitația Comitetului Olimpic 
Român o delegație a Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpfce 
din 1980 de la Moscova, condusâ 
de Ivan K. Kozulia, vicepreședinte, 
a făcut o vizită in țara noastră. 
Oaspeții au avut convorbiri cu con-

ducerea Comitetului Olimpic 
mân privind trecerea flăcării olim
pice prin România, 1-5 iulie 1980, 
convenindu-se 
și modulul de 
tei olimpice.

țtafe-
asupra programului 

desfășurare a

Interviu cu I. K. KOZULIA, vicepreședinte
— Ați venit în România pentru a semna un 

acord eu reprezentanții Comitetului Olimpio 
Român in legătură cu traseul flăcării olimpice, 
care în vara anului 1980 va fi purtată din lo
calitatea Olimpia. în Grecia. leagănul Jocurilor 
Olimpice, cină la Moscova, gazda ediției a 
XXH-a a supremei competiții sportive. Care 
sînt rezultatele convorbirilor avute T

a! C.OJ.O. ’80

ee do- 
este

focului olimpic nu va 
fi o simplă operațiune 
de rutină, adăugîndu-i- 
se numeroase manifes
tări sportive și artisti
ce. ce prefațează des
chiderea marii compe
tiții.

ULTIMELE 
ALE C. M.

fr Campionatele mondiale de 
! haltere s-au încheiat la Gettys- 
i burg (S.U.A.) cu întrecerile re

zervate sportivilor de la cate- 
Ș goriile de peste 100 kg. Rezul- 
; tate. Cat. grea (110 kg) : 1. I.

Zaițev (U.R.S.S.) 402,5 kg 
(172,5 ; 230) ; 2. J. Ciezki

TELEX

ÎNTRECERI
DE HALTERE

(R.D.G.) 385 kg ; 1 L Nilsson 
(Suedia) 38o kg. Cat. super- 
grea (+110 kg) : L J. Hau
ser (R.D.G.) 417,5 kg (185 ; 
232,5) ; 2. S. Rahmanov 
(U.R.S.S.) 417,5 kg ; X G. Book 
(R.D.G.), Multiplul campion o- 
limpic șî mondial V. Alekseev 
s-a accidentat la „smuls".

Următoarea ediție a C.M. va 
avea loc anul viitor în Mexic.

— Delegația noastră, 
compusă din 4 membri 
ai Comitetului de orga
nizare a Jocurilor Olim
pice. a avut misiunea 
de a studia și definitiva 
traseul flăcării Olimpi
ce. care va străbate te
ritoriile Greciei. Bulga
riei, României și U.R.S.S. 
Am început convorbiri
le noastre la Atena, cu 
Comitetul olimpic elen, 
continuindu-le apoi în 
capitalele Bulgariei și 
României, cu reprezen
tanții forurilor similare 
din aceste țări și acum 
pot spune că transpor
tarea focului olimpic, 
una dintre cele mai 
spectaculoase acțiuni 
premergătoare Jocuri
lor, va avea asigurat 
cadrul corespunzător.

Iată, in linii mari, 
cum se va desfășura a- 
ceasta. Focul va fi a- 
prins Ia Olimpia în ziua 
de 19 iunie 1980. cu 
exact o lună înainte de

startul întrecerilor. Ca
ravana olimpică va tra
versa teritoriul româ
nesc la 1 iulie a.c., a- 
jungind la granița cu 
U.R.S.S. pe data de 5 
iulie. De aci, ea își va 
continua drumul pînă 
la Moscova, ajungînd 
la 18 iulie. în ajunul 
deschiderii Olimpiadei. 
Totodată, avioane o vor 
purta de aci la Tallin, 
Kiev. Minsk șl Lenin
grad. celelalte orașe- 
?azdă ale întrecerilor.
n total ea va străbate 

peste 4 000 de kilometri. 
Ștafeta purtătorilor se 
va schimba la fiecare 
kilometru. Flacăra olim
pică va fi însoțită pe 
tot parcursul de o co
loană de mașini. în 
care vor lua loc delega
ții forurilor olimpice, 
sportivi, ziariști, ca șl 
reporterii de televiziu
ne, prezenți pe traseu 
pentru a asigura trans
misia directă a eveni

blocuri de locuințe de 
cîte 16 etaje, este ter
minat și acela în care 
va fi cazată delegația 
României. Dacă se poa
te vorbi despre „recor
duri" în materie. Olim
piada moscovită este 
pe cale de a înscrie 
unul de mari proporții : 
vom fi gata cu toata 
construcțiile cu un an 
înainte de startul com
petiției.

mentului. Ceea 
resc să subliniez 
faptul că transportarea

— Ce ne puteți spune despre stadiul actual
al lucrărilor de pregătire a marelui eveniment 
sportiv ?
— Am avut în total 

98 de obiective. în 
planul general al con
strucțiilor olimpice. în- 
sumînd o suprafață de 
226 000 m.p. Aproape 
toate se află în stadiul 
de finisare, acum. Une
le chiar complet pre
gătite pentru a fi date 
in folosință. Este pro
babil interesant pentru 
dv. de știut că în satul 
olimpic, printre cele 6

— Ce alte acțiuni pregătitoare pentru Olimpia
da ’80 ne mai puteți înfățișa ?

— Desigur, una din 
cele mai importante va 
fi desfășurarea finale
lor Spartachiadei unio
nale, din anul viitor. 
Va fi o adevărată „re
petiție generală" a Jocu
rilor și tocmai de aceea 
ne grăbim ca să fim 
pregătiți în avans, cu 
tot cadrul adecvat des
fășurării sale. De men
ționat că la Spartachia- 
dă vor participa peste 
2000 de oaspeți, sportivi 
de peste hotare.

în încheiere, țin să 
mulțumesc gazdelor 
noastre de acum. Comi
tetul Olimpic Român, 
pentru spiritul de cola
borare arătat în con
vorbirile noastre. Iar 
sportivilor români le 
doresc cît mai multe 
succese în marile com
petiții și mai ales ca 
participanți la Ollmpla-, 
da anului 1980.

Radu VOIA

BOX • A luat sfîrșit turneul 
de la Berlin. Iată învingătorii (de 
la cat. semimuscă la grea) : Li 
Ben Uk (R.P.D. Coreeană) ; S. 
Belford (Cuba); J. Sollet (Cuba); 
V. Konecny (Cehoslovacia) ; K. 
Krueger (R.D. Germană) ; A. 
Brydac (Polonia), D. Kestner 
(R.D. Germană) ; Cian Bong Mun 
(R.P.D. Coreeană) ; H. Gildo 
Baez (Cuba) ; J. Fanghand (R.D. 
Germană).

CICLISM • Francesco Moser 
(Italia) s-a situat pe primul loc 
in clasamentul final al trofeului 
„Super-Prestige Pernod* cu 323 p, 
fiind urmat de francezul Bernard 
Hinault — 305 P șl olandezul 
Joop Zoetcmelk 184 p.

HANDBAL « In meci tur pen
tru 16-imile C.C.E. (masculin) e- 
chipa elvețiană T.V. Zofinguen a 
pierdut pe teren propriu, cu 
14_16 (7—8), în fața formației
cehoslovace V.S.K. Kosice, a La 
Grimstad. în meci amical femi
nin : Norvegia — R.F. Germania 
8—10 (2—3).

TENIS • Finala „Cupei Davis*, 
S.U.A. — Anglia se va desfășura 
la 8—10 decembrie, într-un oraș 
din S.U.A., care va fi stabilit ul
terior. Iată rezultatele definitive 
ale semifinalelor : Anglia — Aus
tralia 3—2 (J. Lloyd — Roche
3—6, 3—6, 2—6 ; Mottram — Ale
xander 2—6, 3—6, 2—6) ; S.U.A. — 
Suedia 3—2 (Gerulaitis — Borg
3—6, 1—6). a Bill Scanlon a cîș- 
tigat turneul de la Kaanapali 
(Hawai) învlngînd în finală cu 
6—2, 6—0 pe P. Fleming. In se
mifinale : Scanlon — McEnroe
6—2, 3—6, 6—3 ; Fleming — Ra
mirez 6—3, 6—2. • Finală la Ma
drid : Higueras — Smid 6—7, 6—S, 
6—3, 6—4. • La Phoenix (Arizo
na) : Martina Navratilova • — 
Tracy Austin 6—4, 6—2.

BMîfi ...MOTIVAJIA PERFORMANȚEI
Nu de mult, prezent la Praga cu ocazia campionatelor euro

pene de atletism, fostul campion olimpic de la Roma (1960) la 
200 m, Livio Berutti, declara, cu regret : ,,Am observat cît de 
copleșiți sînt atleții la antrenament, tristețea se degajă din miș
cările lor. Pe vremea mea, pregătirea sportivilor nu alunga rî- 
sul de pe pistă. Sportul — dacă vrea să-și păstreze măreția 
obiectivului său inițial — trebuie să rămînă un joc. Și iată, pu
țin cîte puțin, deconectarea dispare din arenă".

Fără a subscrie La tonul pesimist al fostului mare sprinter 
al anilor ’60. oare privește prezentul cu ochelarii nostalgiei după 
propria tinerețe, nu putem trece peste sîmburele de adevăr con
ținut în observația sa. Evident, reala afinitate a sportivului pen
tru ramura aleasă, adeziunea sa conștientă la un program ri
guros de pregătire, disciplina, obstinația dacă vreți, cu care își 
urmărește obiectivele performanței, într-un cuvînt MOTIVAȚIA 
ACESTEI PERFORMANȚE, presupune o înaltă concentrare, un 
travaliu intens, solicitant pe plan fizic și psihic. De aci. însă, 
pînă la alungarea .reprizelor4* de deconectare, de amuzament, 
de joacă chiar. men!4e să refacă forțele, să reînneade firul ma
rii performanțe cu obiectivul de totdeauna al sportului — bucu
ria întrecerii cinstite, este o mare distanță. Obținerea marii per
formanțe nu trebuie să devină un scop în sine, ci trebuie să 
rămînă un urcuș snre piscuri în care sportivul să se regăsească 
pe el însuși, un miiloc de formare a personalității. Și din ade
văratul profil uman, zîmbetul larg nu poate lipsi.

Paul SLAVESCU

HONVED BUDAPESTA, 0 ECHIPĂ DE INTERNAȚIONALI
Politehnica Timisoara va avea un adversar puternic în turul II al Cupei U.E.FA

Honved Budapesta este o e- 
chipă mai valoroasă decît 
M.T.K. Joacă tot timpul in vi
teză. demonstrează o fluentă 
circulație a balonului si o pre
gătire fizică fără cusur — iată 
primele constatări privind vi
itoarea adversară a Politehni
cii Timișoara în Cupa U.E.F.A., 
după ce am văzut-o săptămîna 
trecută evoluînd la Dunaujvaros. 
în compania formației locale. 
(2-2).

Tichy a aliniat echipa : Guj
dar (nota 6 acordată la me
ciul respectiv de „Neosport" : 
25 ani ; international A) — 
Paroczai (6 — 22 — A). Kocsîs 
(5 — 29 — B). A. Nagy (6 — 
22 — tineret). Varga I (6 — 22)
— Pal (8 — 27 — A), Lukacs 
(6 — 28 — A). Pinter (7 — 27
— A) — Weimper (5 — 25), 
înlocuit cu Varga II (23 ani), 
Bodonyi (6—22 — B). Gyimesî 
(7 — 21 — A), dintre care 
Gujdar. Paroczai. Pinter si 
Gyimesi au jucat în recentul 
meci Finlanda — Ungaria 
(2—1). în ciuda vremii potriv
nice (ploaie, vînt. frig) si a 
gazonului alunecos, meciul a 
fost de bună calitate si Hon
ved a demonstrat că merită 
locul I deținut actualmente în 
clasament. Cea mai bună im
presie a lăsat-o linia de mij
loc. în care Pal. un jucător 
puternic, a fost neobosit, ac- 

tionînd pe o arie care se în
tindea de la linia sa de poartă 
oină la cealaltă, dar numai pe 
dreapta, luîndu-i de multe ori 
locul lui Weimper. pe extremă, 
care în cazul acesta devenea 
un al doilea atacant central, 

alături de Bodonyi. Pal a si 
șutat de multe ori periculos 
(avind la activul său si o 
bară) si a executat toate lo
viturile de colț de pe partea 
sa. Lukacs a evoluat de re
gulă înaintea celor doi stoperi, 
„vămuind" acțiunile de atac ale 
lui Dunaujvaros, în timp ce 
Pinter, căpitanul formației, ju
cător scund dar solid, a acțio
nat mai mult defensiv. Din a- 
părare. in afara lui Gujdar 

/ (excelent la mingile șutate de 
la jumătatea porții în sus), 
tînărul A. Nagy. cu un fizic 
impozant (1,92 m), ni s-a pă
rut foarte sigur în intervențiile 
sale defensive, și deosebit de 
activ în sprijinirea cu pase ex
celente a ofensivei. Oarecum 
sub valoarea celorlalte compar
timente — atacul (totuși, mult 
mai activ si mai iute decît cel

CAMPIONATE,
IUGOSLAVIA (et. 9) : Sarajevo

— O.F.K. Belgrad 5—0 ; Partizan
— Velez 2—1 ; Liubliana — Dy
namo Zagreb 3—2 ; Sloboda — 
Vojvodina 1—0 ; Steaua Roșie — 
Osijek 1—1 ; Zagreb — Rijeka 
0—2 ; Split — Zelezniciar Saraje
vo 3—2. Clasament : 1. Buducnost
— 12 p ; 2. Steaua Roșie — 12 p;
3. Split — 12 p.

SPANIA (et. 5) : Burgos — Va
lencia 1—1 ; Las Palmas — Real 
Madrid 2—2 ; Atletico Madrid — 
Real Sociedad 2—2 ; Huelva — 
Santander 2—1 ; Athletic Bilbao
— Salamanca 3—0 ; Alicante — 
C.F. Barcelona 0—2. Clasament : 
1. Athletic Bilbao — 8 p; 2. Real 
Madrid — 8 p ; 3. Espanol — 8p ; 
...12. Valencia — 4 p.

ȘTIRI,
• „Gheata de aur* a revenit 

anul acesta austriacului Hans 
Krankl (Rapid Viena), care acti
vează acum la C.F. Barcelona. 
Krankl a marcat 41 de goluri, 
ceea ce constituie a clncea per
formanță de la crearea trofeului, 
după Dudu Georgescu (47), Ya- 
zalde (46), Skoblar (44) șl Eusebio 
(42). 

al M.T.K.). în care Gyimesi, 
prin frecvența și precizia șutu
rilor (a si marcat un gol de 
mare spectacol în urma unei 
combinații subtile. în mare vi
teză. cu ,Pal) s-a comportat ex
celent Dar nici Bodonyi nu 
trebuie subestimat Pe scurt, o 
echipă omogenă, care se simte 
în largul ei atunci cînd atacă, 
pentru că. încorsetată într-un 
marcaj strîns. supusă pressing- 
ulut clachează. Asa cum s-a 
întîmplat la cele două goluri 
primite, cînd fundașul stingă. 
Varga L a greșit flagrant

Din echipă au lipsit (acciden
tați) atacantul Kozma (28 ani), 
golgeterul campionatului în 
1976, si fundașul Poczik (25 
ani), care se vor reface însă 
pină la 18 octombrie.

Antrenorul L. Tiehy (71 de 
selecții in echipa națională) se 
află Ia conducerea formației din 
octombrie 1976, perioadă în care 
Honved a ocupat locul IV în 
campionatul pe 1976 (în siste
mul primăvară — toamnă) si II 
în 1977—1978.

Mircea TUDORAN

CAMPIONATE
RJ>. GERMANA (et. 7) : Erfurt

— Jena i—3 ; Dynamo Berlin — 
Bostock 2—1 ; Magdeburg — Ble
ss 5—0 ; Dresda — Lokomotive 
Leipzig 6—0 ; Halle — Aue 3—0; 
BShlen — Zwickau 2—3. Clasa
ment : 1. Dynamo Berlin — 14 p; 
3. Dynamo Dresda — 11 p ;
Jena — 11 p.

B.F.  GERMANIA (et. S) : K81n
— Duisburg 3—3 ; Stuttgart — 
Frankfurt pe Main 3—1 ; Bremen
— Bayern 1—1; MSnchengladbach
— Braunschweig 2—3 ; Nurnberg
— DUsseldorf 3—1 ; Kaiserslau
tern — Hamburg 2—1 ; Hertha — 
Schalke 1—1. Clasament : 1. Kai
serslautern 12 p ; 2. Bayern 11 p; 
X Hamburg 10 p.

ȘTIRI
• Comisia de disciplină a U.E.F.A. 

a aplicat amenzi intre 500 și 3 006 
de fraud elvețieni unui număr 
de 15 cluburi, pentru insuficiente 
măsuri de organizare la meciurile 
din primul tur ai cupelor conti
nentale. De asemenea, au fost 
suspendați 13 jucători din cupele 
europene.

SABRERUL 
CORNEL MARIN 

ÎNVINGĂTOR 
LA VARȘOVIA
La Varșovia, in cadrul tur

neului internațional de scrimă, 
in prima zi de concurs s-a des
fășurat proba de sabie înche
iată cu victoria sportivului ro
mân Cornel Marin, care l-a în
trecut în baraj cu 5—3 pe po
lonezul Leszek Jablonowski.

Iată clasamentul turneului 
final: 1. Cornel Marin (Româ
nia) — 4 victorii; 2. Jablo
nowski (Polonia) — 4 v.; 3. 
Bierkowski (Polonia) — 3 v.S
4—5 G. May (R. D. Germană) 
și Alexandru Nilca (România)
— cîte 2 v.; 6. Kondrat (Polo
nia) — 0 v.

C. S. ARAD
Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA 

IN C.C.E. LA TENIS DE MASĂ
Cluburile noastre campioane 

la tenis de masă joacă dumi
nică în primul tur al Cupei 
campionilor europeni. Echipa 
feminină a C. S. Arad (an
trenor Emil Prokopetz) va în- 
tîlni în Luxemburg echipa Ka- 
pip Domeldange. Fac deplasa
rea Liana Mihuț, Eva Ferenczi. 
Magdalena Leszay si Gabriela 
Kadar. Formația masculină a
C.S.M.  Cluj-Napoca susține 
partida cu Young Stars T.T.C. 
Zurich. în sala acesteia. Antre
norul emerit Paneth Farkas va 
alinia formația: Iosif Bohm, Si- 
mion Crișan și Șerban Doboși.

MARIO ANDRETTI -
NOUL CAMPION MONDIAL 

AL AUTOMOBILIȘTUOR 
DE FORMULA I

MONTREAL, 9 (Agerpires). — 
Campionatul mondial de automo
bilism rezervat piloților de for
mula I a fost cîștigat în acest 
an de americanul Mario Andretti 
care, în 16 probe, a totalizat 64 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat suedezul Ronnie Pe
terson — (decedat la Monza) ăl 
p, argentinianul Carlos Reu te
rn ana 43 p, austriacul Niki Lauda
— 44 p, francezul Patrick Depail- 
ler — 34 p. Ultima cursă a com
petiției „Marele Premiu* al Ca
nadei a revenit în mod surprin
zător pilotului canadian Gillea 
Villeneuve („Ferrari*).
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