
O posibilă aflrcsă pentru un schimb dc experiența

LA „ELECTROTEHNICA 4 BUCUREȘTI 
SPORTUL ESTE ANGRENAT 

LA REALIZAREA PRODUCȚIEI
De cum intri pe poarta în

treprinderii bucureștene „Elec
trotehnica", alături de un panou 
pe care sînt expuse fotografiile 
fruntașilor în producție. îți a- 
trage atenția gazeta de perete 
a asociației sportive. Am citit 
acolo programul activităților pe 
săptămîna în curs, numele echi
pelor cîștigătoare ale concursu
lui de handbal între secții și 
am văzut fotografii de la unele 
întreceri. în acel moment ne 
era clar că toate acestea există 
pentru 
trăia cu adevărat...

Emil Guță. un tînăr inginer 
economist, a venit numai de 
vreo doi ani în întreprindere. 
Nu el, ci tovarășii săi ne spun 
că pînâ 
vorbi de o activitate corespun
zătoare în privește

că asociația sportivă

atunci nu se putea

exercițiile fizice, mișcarea, spor- 
tul în general. El s-a interesat 
ce se poate face, a mers la sin
dicat și i-a spus președintelui 
comitetului că a făcut sport in 
școală și în facultate, că ar 
vrea să continue și la Electro
tehnica. A găsit înțelegere, i 
s-a dat tot concursul, munci
torii au simțit că Emil Gută 
este omul pe care-1 așteptau și 
l-au ales președinte al asocia
ției sportive. Și n-au greșit 
într-un timp relativ scurt, peste 
o mie de tineri muncitori s-au 
hotârît 
asociației 
cotizația

să devină membri ai 
plătindu-si. firește, 

cu cea mai mare re-
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Astăzi, pe stadionul Steaua

REPREZENTATIVELE DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI Șl POLONIEI
*A

SE ÎNTÎLNESC INTR-UN MECI AL ULTIMELOR VERIFICĂRI
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La terminarea lucrului, o partidă de handbal intre secțiile me
canică și intrefinere de la Electrotehnica

ATLETISMUL DIN Tg. SECUIESC 
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ria selecționaților — atît a ti
nerilor cit si a celor cu expe
riență — este. deci, să depună 
toate eforturile spre a realiza 
un adevărat joc de ECHIPA, 
să se prezinte la un nivel su
perior de comportare. Lotul 
nostru si-a încheiat, ieri, pregă
tirile. prin noi antrenamente 
desfășurate la complexul Steaua.

„Unsprezecele" tricolor care 
va intra pe teren azi este cel 
din chenarul alăturat. Re
zervele echipei noastre sînt î 
Speriata (portar). Anghelinl 
Sameș. Sătmăreanu II (fun
dași). Koller (mijlocaș). Troi și 
Terhej (înaintași).

Am publicat recent un cla
sament al județelor țării, alcă
tuit pe baza rezultatelor obți
nute la campionatele republica
ne de seniori și la toate cate
goriile de juniori. între cele 
34 clasate, surprinde desigur 
locul 10 pe care-1 ocupă jude
țul Covasna, mai ales in com
parație cu alte județe (Brăila. 
Galați, Mureș. Sibiu. Timiș 
etc.) cu mai multă tradiție a- 
tletică. cu mai mțjțte unități 
sportive si cadre de specialita
te. cu o populație școlară mai 
numeroasă. Si se cuvine să pre
cizăm că. de fapt, marea ma
joritate a punctelor județului 
Covasna au fost realizate de 
foarte tinerii atîeti ai asociației 
sportive AMIDEX din Tg. Se
cuiesc, un orășel de nici 20 000 
de locuitori !

Zilele trecute am făcut o 
zită. mai de mult dorită. 
Tg. Secuiesc. Coincidenta a 
cut ca vizita noastră să aibă 
în zilele în care era aniversat
frumos jubileu. 15 ani de acti
vitate (de rodnică activitate, 
completăm noi !) a asociației 
sportive AMIDEX. Cu acest 
prilej, la muzeul orașului a fost 
inaugurată o expoziție privind 
munca și realizările AMIDEX- 
ului. la al cărei vernisai au 
fost prezente oficialitățile ora-

vi
la 

fâ- 
loc 
un

• •• ■
sului si foarte mult public. în 
cei 15 ani de activitate, tinerii 
atlețl din Tg. Secuiesc au înre
gistrat 17 recorduri republica
ne. au obtinut 
t>i la diferite 
tionale. 41 de 
de locuri trei, 
selecționați in
le si în echipele reprezentative. 

Principalul făuritor al acestor 
realizări este instructorul Attila 
Kalith, un om de 53 de ani, 
gestionar la un magazin de tri
cotaje. pentru care ATLETIS
MUL (pe care-1 scrie numai cu 
majuscule) este egal cu insăsi 
viata sa. Ce a făcut si ce face 
pentru atletism acest om har
nic. priceput si pasionat este 
cu adevărat vrednic de 
Si de felicitare.

Din nimic, cu 15 ani în 
ființează astăzi, la Tg. 
iese, această asociație sportivă 
AMIDEX. în care se muncește 
bine, cu seriozitate; cu compe
tentă si mal ales cu o extraor
dinară pasiune.

Inginera Eva Richter, direc
toarea Fabricii de Amidon-dex- 
trină din Tg. Secuiesc, deputată 
în Marea Adunare Națională.

55 de locuri în- 
campionate na- 
locuri doi si 40 
16 sportivi fiind 
loturile nationa-

laudă

urmă, 
Secu-

Romeo VILARA
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In prima zi a finalelor
„Daciadci” la volei
Marti dimineață, în sala O- 

limpia din Capitală, au început 
întrecerile finale de volei ale 
competiției naționale „Dacia- 
da“ rezervate sportivilor de 
performantă.

Iată cîteva amănunte si re
zultate înregistrate în prima zi.

SUCEAVA -‘TIMIȘ (m) 3—1 
(—13, 14, 3, 8). Victoria a re
venit în mod surprinzător, dar 
meritat, sucevenilor.

BRAȘOV — BACAU (m) 3—0 
(6. 9, 3). Cu excepția primei 
părți a întîlnirii, brașovenii au 
controlat permanent jocul si au 
cîștigat. firesc, în numai trei 
seturi. De la învingători s-au 
remarcat Hînda, Szomboti, 
Stancu și Dumitrescu, de la 
învinși, Păduraru.

DOLJ — BIHOR (f) 3—0 (5, 
3, 3). Voleibalistele craiovence

Astăzi, pe stadionul Steaua, 
cu începere de Ia ora 15, re
prezentativa de fotbal a Româ
niei susține eel de al 298-lea 
meci din activitatea sa intilnind 
echipa Poloniei. O Întrecere eu 
un adversar valoros, autor a 
numeroase performante răsună
toare in cadrul celor mai Înalte 
competiții internaționale — 
campionate mondiale si turnee 
finale olimpice. Jocul de astăzi 
reprezintă, atit pentru conduce
rea tehnică a selecționatei noas
tre cit si pentru cea a oaspe
ților. prilejul unei verificări de 
maximă solicitare in vederea 
întilnirilor pe care amîndouă 
echipele Ie vor susține. în vii
torul apropiat. în C.E. Forma
ția poloneză, sosită luni seara 
la București, beneficiază de cel 
mai bun lot de care dispune în 
momentul de fată.

Echipa României încearcă, și 
prin partida de astăzi, să gă
sească cea mai potrivită formu
lă de formație pentru meciul cu 
reprezentativa Iugoslaviei, de
butul in C.E.. programat la 25 
octombrie la București. Din pa

cate. !n lotul prevăzut initial 
au intervenit o serie de defec
țiuni. determinate de indisponi
bilități. Este de dorit, de aceea, 
ca soluțiile care vor fi adopta
te pentru astăzi să reprezinte 
cit de cit garanția unei validi
tăți pentru jocul foarte impor
tant de la 25 octombrie. Dato-

Așteptăm o partidă bună si 
un rezultat valoros în fata unui 
partener puternic cum este cel 
de astăzi. Aceste deziderate pot 
fi împlinite printr-o maximă 
angajare, o deosebită seriozitate 
in comportare, prin deplină 
disciplină tactică !

OASPEȚII PREZINTĂ
CEA MAI BUNA FORMAȚIE
© Primul meci condus de noul antrenor, R. Kulesza 
® Cei mai valoroși tineri jucători promovați în lotul A 

® Un test important pentru meciurile din C.E.
Așa cum am anunțat în zia

rul nostru de ieri, lotul fotba
liștilor polonezi a sosit luni 
seara la București. Ca un ele
ment neobișnuit, vă informăm 
că — la puține minute după 
sosirea la Hotelul Nord — gru- 
pul fotbaliștilor polonezi a si 
efectuat. în plină seară, o u-

Aspect de la antrenamentul de ieri al fotbaliștilor polonezi

MARAMUREȘENII AU ÎNVINS 
SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI

au dominat cu autoritate 
s-au impus cu ușurință în 
mai neexperimentatelor 
partenere de întrecere.

BACAU - CLUJ (f) 
(—10, 7, 6, 11). Deși au . 
dut această partidă, tinerele 
jucătoare clujence ne-au lăsat 
o impresie foarte plăcută. Cu 
mai mult curaj ele ar fi putut 
viza chiar victoria finală. De 
la învingătoare am remarcat pe 
Marilena Grigoras si Niculina 
Cuciureanu, de la învinse ne 
Dana Nicolaescu si Valorica 
Maier.

IAȘI — CONSTANȚA 
3—2 (—7, —10, 8. 11, 12). 
cea mai disputată partidă a 
lei. după ce au fost conduse 
2—0. iesencele. cu o pregătire 
fizică mai bună, recuperează 
handicapul si. în final. îsi ad
judecă victoria.

si 
fata 
lor

3—1 
pier-

(f) 
în 

7.1-
cu

MARAMU- 
—10. —12). 

a revenit 
ușor băimăre- 
sancționat cu 
simplist si de 
ori neglijent

BUCUREȘTI - 
REȘ 0—3 (—10.
Derbyul masculin 
surprinzător de 
nilor. care au 
severitate jocul 
cele mai multe 
practicat de selecționata Steaua 
— Dinamo.

TULCEA — DOLJ (m) 1-3 
(—12. 5, —8. —11).

BUCUREȘTI — 
3—1 (8, —10. 10. 6)

șoară alergare pe aleile parcu
lui din spatele hotelului. Apoi, 
am avut ocazia să stăm de 
vorbă cu noul selecționer al re
prezentativei. Ryszard Kulesza, 
care — de numai cîteva zile 
(de la 1 octombrie) — a pre
luat funcția deținută de Jacek 
Gmoch. Vă mai reamintim că 
acesta din urmă a funcționat, 
o perioadă de timp, ca secund 
al cunoscutului tehnician Ka

zimierz Gorski, creatorul, în 
fapt, al excelentei selecționate 
a Poloniei, autoarea înaltelor 
performante reprezentate de 
cucerirea medaliei de bronz la 
C.M. 1974, a celor de aur la 
turneul olimpic 1972 si a locu
lui V la ultimul C.M. — 1978 
(Argentina).

în legătură cu jocul de astăzi, 
antrenorul R. Kulesza ne-a 
spus: „Și pentru noi. ca si 
pentru echipa României, jocul 
este un ultim test in vederea 
partidelor oîiciale. De aceea 
am deplasat la București cei 
mai buni jucători ai momentu
lui, inclusiv pe cei din noua 
promoție, remarcați în campio
nat s> in loturile de tinerel 
Pentru că sintem obligați de 
realitate să procedăm la rema
nierea lotului. Sperăm ca ope
rația să reușească si Prin con
tribuția noilor candidați la e- 
chipa națională, cum sînt por
tarul Mlynarczyk, fundașii Ja
nas si Majewski, mijlocașul 
Cioleh și atacantul Malnowicz. 
Cu ei, precum si eu jucătorii 
din lotul „Mundial 78“ — Ku- 
kla, Kupcewicz, Szymanowski. 
Lato, Kusto. Mazur. Wojciech. 
Maculewicz, Zmuda — sper să 
alcătuim o bună echipă națio
nală. Precizez că la Deyna s-a 
renunțat, Boniek. Masztaler si 
Nawalka sînt accidentați, iar 
Kasperczak joacă acum în 
Franța. De aceea, vă spuneam, 
aliniem în jocul cu echipa 
României cea mai bună forma
ție pe care o putem alcătui în 
acest moment".

Ieri după-amiază, lotul polo
nez a efectuat un antrenament 
pe stadionul Steaua.

Gheorghe NERTEA

TIMIȘ (f)

Programul de astăzi, 
ora 8: Dolj — Cluj (f). 
— Bacău (f), Dolj —

de la
Bihor 
Timiș 

(m), Bacău — București (m). 
București — Constanța (f), Ti
miș — Iași (f), Tulcea — Su
ceava (m) și Brașov — Mara
mureș (m).

Marian GHIOLDUȘ

NATALIA MĂRĂSESCU DISTINSĂ CU TROFEUL 
INTERNAȚIONAL „SOLE A MARE">

Oficialitățile sportive din Ca
tania 
ferite 
tuoși 
cesta 
a mare" _ ___
distului italian Ortiz, campion 
european la 5 000 m si atletei 
românce Natalia Mărășescu, 
considerată ca cea mai bună

(Sicilia) oferă anual di- 
premii celor mai meri- 
atleți europeni. Anul a- 
trofeul international „Sole 

a fost acordat fon-

alergătoare de semifend a se
zonului, datorită recordului 
mondial la 1500 m (sală), pre
cum si locurilor secunde cu
cerite de ea la „europenele" de 
sală, la C.M. de cros si la C.E. 
de la Praga (la 1 500 m si la 
3 000 m), care demonstrează o 
constantă și o valoare deose
bite.



După Balcaniada de șah

ECHIPA NOASTRA MASCULINA ESTE APIA

noastră 
in mod 
din ca-

După insuccesul din prelimi
nariile campionatului european 
(care a făcut, la timpul potri
vit, obiectul unor foarte serioa
se analize si dezbateri), evolu
ția echipei noastre masculine 
de șah la cea de-a X-a Balca
niadă a constituit un ultim test 
Înaintea marii competiții a anu
lui. Olimpiada de la Buenos 
Aires. întrecerea. Încheiată du
minică la Băile Herculane. era 
chemată să dea răspunsul la 
mai multe întrebări, dintre care 
două ni se păreau a fi cele mai 
ardente :

• In ce măsură au fost re
mediate lipsurile si greșelile de 
Ia Boras ?

• Este aptă formația 
masculină să facă fată, 
onorabil, grelei întreceri 
pitala Argentinei 7

Spre satisfacția noastră, echi
pa a dat la ambele un răspuns 
pozitiv. .Lecția suedeză* (oricit 
de neplăcut ne-ar fi s-o reamin
tim) a folosit, din ea s-au tras 
concluziile de rigoare. La Băile 
Herculane. în compania selec
ționatelor Iugoslaviei si Bulga
riei. două dintre cele mai pu
ternice ale lumii, eu 7 si — res
pectiv — 5 mari maestri In al
cătuire. eu o medie Elo supe
rioară celei a formației noastre, 
jucătorii români au găsit forța 
necesară de a se mobiliza si a 
evolua cit mai aproape de ni
velul posibilităților maxime. Ei 
au învins cu 5—1 echipa Bul
gariei (care rareori a pierdut 
la un asemenea scor) si au ter
minat la egalitate (3—3) cu cea 
a Iugoslaviei, medaliată tradi
țională Ia toate edițiile cam
pionatelor europene si olimpice. 
La cea de a X-a Balcaniadă, 
România a fost singura forma
ție neînvinsă, ratind primul loe 
numai datorită scorurilor mal 
mici cu care a întrecut ue out- 
siderele competiției, echipele 
Greciei si Turciei.

Componentii lotului nostru 
au jucat bine în ansamblu, de- 
tasîndu-se. însă, prestația indi
viduală excelentă a lui Florin 
Gheorghiu si Mihai Ghindă, 
autori a 3% puncte din 4 po
sibile. Rezultatul marelui maes-

tru. obținut la masa I. în lupta 
cu liderii celorlalte echipe, este 
remarcabil, după cum merită 
să fie notat faptul că In actua
lul sezon intern si internatio
nal Florin Gheorghiu n-a pier
dut nici o partidă 1 (La Bal
caniadă. dacă ar fi cutezat să 
forțeze o poziție mai bună la 
Liubojevici. el ar fi putut obți
ne procentajul record de sută 
la sută I). Se poate nota cu bine 
jocul lui Victor Ciocâltea, Theo
dor Ghițeseu si Valentin Stoica 
(Emil Ungureanu a fost mai 
puțin utilizat). Din păcate, cu 
totul sub posibilități l-a Pre
zentat proaspătul mare maestru 
Mihai Subă, care a evoluat ne
sigur. n-a reușit să găsească 
planuri bune de ioc. Dierzînd 
in întâlnirile cu Grecia si Tur
cia la șahiști mult mai slabi 
decît el. Dealtfel, aceste două 
partide (singurele zero-uri care 
figurează In pasivul echipei 
noastre : +9 — 13—2) 
trat formația română 
balcanic. De care l-ar 
tat — fără îndoială.

Subliniind modul responsabil 
Si serios ta care au fost abor
date meciurile cu Bulgaria si 
Iugoslavia (prind oalele contra
candidate la primul ioc) nu ne 
putem ascunde nedumerirea 
față de rezultatele obținute in 
meciurile eu Grecia si Turcia, 
echipe la care formația noastră 
a «lăsat* 5*/i puncte (Iugoslavia 
— 1 punct I). Cum nu poate fi 
vorba de o desconsiderare a ad
versarilor. credem că in olanul 
de pregătire a lotului s-a insis
tat mai puțin asupra schemelor 
si sistemelor de ioc aplicate in 
întîlnirile eu adversari mai 
slabi, care caută simplificările 
si remiza. Iată o temă de re
flecție neutru echipă si condu
cerea sa tehnică.

Oricum. Insă, această ediție 
a Balcaniadei (foarte puternică 
Si echilibrată) a confirmat va
loarea echipei noastre masculi
ne. faptul că ea poate lupta eu 
succes in elita eșichierului mon
dial Ceea ce vrem să credem 
că va demonstra la Olimpiadă.

au frus- 
de titlul 
fi meri-

CUM SE CONTUREAZĂ LOTURILE
PENTRU C.M. DE

La înapoierea sportivilor noș
tri de la Jocurile Balcanice de 
tenis de masă, am solicitat 
conducătoarei delegației, antre- 
noarea emerită Ella Constanti- 
nescu, ți noului antrenor al lo
tului masculin — prof. Andi 
Ardeleanu — păreri asupra e- 
voluției la Niș, privită in pers
pectiva întrecerilor viitoare si, 
mai ales, a campionatelor mon
diale din anul 1979, de la Phe
nian.

Antrenoarea lotului feminin 
s-a declarat mulțumită de com
portarea de ansamblu a celor 
patru jucătoare prezente la 
Balcaniadă, situînd în frunte 
pe maestra emerită a sportu
lui Maria Alexandru — cam
pioană balcanică la simplu, ca 
ți la echipe și dublu, unde a 
fost principala realizatoare. 
Maria a dovedit prospețime în 
joc, combativitate, o bună gin- 
dire tactică, exploatind in con
tinuare recunoscuta sa apărare 
combinată cu atacul neașteptat 
In ordinea valorică, Ella Con- 
stantinescu o plasează apoi pe 
Eva Ferenczi, în plin proces 
de maturizare sportivă si cu o 
forță de joc țot mai aprecia
bilă. Dacă In primul meci al 
Balcaniadei, in proba pe echi
pe, Ferenczi nu a putut reedi
ta victoria din finala de sim
plu a europenelor de juniori, 
cu Perkucin, aceasta s-a dato
rat faptului că, |n general, fe
tele au Început ceva mai greu 
concursul, dar au jucat mereu 
mai bine, de la o partidă la 
alta. Liana Mihuț, In scădere 
in ultima vreme, a marcat o 
revenire, chiar mai accentuată 
decit era de așteptat în pro
gres a evoluat Maria Păun, 
hotărîtă „să devină cineva* în 
tenisul de masă. Fetele au ju
cat mult mai bine decît la re
centul turneu pe echipe de la 
Brașov, dînd garanții pentru 
sezonul care urmează.

Antrenorul băieților, Andi 
Ardeleanu, a apreciat ca foar
te bună evoluția tinerilor 
Zsolt Bohm si Simion Crișan. 
bine pregătiți, cu joc variat si 
incisiv, buni luptători. în or
dine, ar veni Teodor Gheor- 
ghe, care trebuie să munceas
că mult mai mult la antrena
mente, renunțe

MINUTUL 27
SCOR 110-20!?

Voleriu CHIOSE

In Divizia A la baschet

• ECHIPA MASCULINA 
I.C.E.D. își schimbă tot mai mult 
»Iata“ devenind ceea ce trebuia 

să fie de mult. In meciurile cu 
redutabila formație Farul Con
stanța, „elevii" tînărului antrenor 
Mircea Cimpeanu au format — 
ta majoritatea timpului — o e- 
chipă, acționtod ca atare șl cu
cerind două victorii în fața con- „ ----- ) ce nu s a jnai

de zile. Dintre 
Grădișteanu de- 
de nejustiiicată 

care o tinea pe 
era legitimat la

stănțenilor, ceea 
petrecut de ani 
jucători, Petre 
monstrează cît 
era „tușa" pe 
vremea cînd _____ . _
Steaua, el fiind acum, de regu
lă, autorul a 20—30 de puncte ta 
fiecare partidă și principal recu
perator ; Dan Chircă, Silviu Bo- 
taru, Sever Osacenco și Constan
tin Voicu se completează reci
proc, fiind .piesele" de bază ale 
formației. Deosebit de Îmbucură
toare este promovarea s trei e- 
lemente foarte tinere : Paul Mi- 
halcea (născut ta 1962, talie 1,95), 
Valentin Pogonaru (i960. 1.91) și 
Iulian Carpen (1958, 1,96).
I-C.E.D.-ul merge pe o cale bună, 
iar cînd lotul va fi completat șl 
«u „giganți", performanțele vor 
crește in valoare

a NUMĂRUL MARE DE ME
CIURI de Divizia A găzduite ta 
unele sfirșituri de săptamlnă de 
Capitală a obligat federația să 
programeze intilniri șl in alte 
săli decît noreasca, spre satis
facția unor echipe eu sală pro
prie și care se considerau ne
dreptățite de faptul că nu jucau 
și „acasă" Cum au întlmpinat tasă 
aceste formații rolul de gazde 7 
La sala A.S. Construcția, folosită 
de I.C.E.D. au lipsit instalația de

înscrie Rotaru (I.C.E.D.) ; opoziția lui Pașca (Farul) este tar
divă. Fază din cel mai interesant meci al etapei Foto : D. NEAGU

DAR CĂCIULĂ ȘI-A

TENIS DE MASĂ?
e timp ! — la unele de
prinderi greșite. Cuvinte bune 
are si pentru Ștefan Moraru, 
dar... va trebui încercat acum 
și Cristinel Romanescu. Prof. 
Ardeleanu consideră că. în an
samblu, comportarea băieților 
nu a fost cea ilustrată de sco
rurile severe cu care au pier
dut la puternicii jucători iugo
slavi. încă în perioada de edi
ficare asupra sportivilor, noul 
antrenor al seniorilor vrea să-i 
verifice pe toți cei care se an
gajează ferm să se pregătească 
la nivelul cerințelor, , dar își 
exprimă de pe acum convin
gerea că, în ceea ce privește 
lotul masculin pentru mondiale, 
baza o 
care se 
de joc 
ceilalți.

Apoi

Tufiș 
depisi

bovita

vor constitui tinerii, 
detașează clar, ca stil 
si combativitate. de

Secvență de la campionatul 
național sătesc de trintă, des
fășurat la Tîrgu Jiu, ta ca
drul „Daciadei".

— La categoria 87 kg, anun
ță crainicul sălii, Constantin 
Chirilă — lași intîlnește pe 
Melinte Popa — Vrancea !...

Aplauze, încurajări... Con
stantin Chirilă, ttaăr Învățător 
la Școala generală
din Prisăcani. își TT'ZriTT IN1W
privește Îndelung r UlL/JCz 1 VrJ
adversarul. In sfîr- 

Ișl la rămas 
de la antrenor, de la

colegii din echipă, se pre
zintă pe saltea șl fi tatfinește 
pe Melinte Popa. 11 tntitaește 
și... totul se sfîrșește. Melinte 
Popa l-a apucat, l-a ridicat și 
prlntr-un „dublu Nelson* l-a 
fixat. Medul s-a terminat 1

Să vedem ce a urmat :
— La categoria 87 kg, anun

ță crainicul sălii, 
Popa — descalificat,
legitimat La „greoo-romane" 
a mal luptat

Melinte 
Sportiv

plai : 
la ten 
s-au c 
ciada- 
lecțlon 
NU de 
scos d 
Așa ci 
pentru 
țină 
șl-an 1

Mircea COSTEA

CE ȘTIM DESPRE PARTENERUL
DOCUMENTAREA, LA TEMELIA

în condițiile creșterii dificul
tății Întrecerii sportive — in 
special in ramurile care nu au 
la dispoziție cifre reflectînd 
timpul si spațiul — cunoașterea 
adversarului capătă o impor
tantă din ce in ce mai mare 
pentru a putea pregăti bine 
sportivul la orice niveL

Atunci cînd valoarea echipe
lor este simțitor egală, pregă
tirea tactică primește valențe 
majore. Prin cunoașterea ad
versarului reușim să-i anihilăm 
punctele tari si în același timp 
să-i pregătim pe sportivii noș
tri în așa fel îneît să le pu
tem valorifica posibilitățile ma

LA „ELECTROTEHNICA"
(Urmare din pag. 1)

xime. iar tactica

PE DUNĂRE, IN 
AMONTE Șl IN AVAL, 

CU MOTONAVELE 
„CARPAȚI" Ș| 
„OLTENIȚA"

o
te, | 
canț; ____  ______
călătoriilor nesfirșite" :

sugestie ta două varian- 
rntru zilele dv. de va

in acest_ ,.anotimp al

• trei zUe spre izvorul Du
nării (plnă la Moldova Veche) 
cu plecări la 14, 19. 23 și 26 
octombrie sau

30 de secunde, cronometrul nece
sar antrenorilor, jucătorilor și 
publicului, și_ medicul ; la Giu-
lești. instalație de 30 de secunde 
Improvizată, cronometru_ lipsă,
tabela de scor acționată manual, 
toate aceste defidențe punîndu-și 
pecetea, ta mod nefavorabil, asu
pra desfășurării Întrecerilor. Și 
Încă un aspect : ia A.S Cons
trucția, sală Situată ta mijlocul 
unor cămine locuite de circa 
sooo de elevi ai Grupului școlar 
montaj-construcții se aflau doar 
30—40 de spectatori, simpatizanți 
apropiațl ai jucătorilor. Le este 
chiar atît de greu asociațiilor 
sportive I.C.E.D. și Construcția 
să colaboreze pentru a asigura 
prezența rit mai multor elevi la 
med uri, ceea ce ar crea o at
mosferă mal entuziastă și — de 
ce nu ? — perspectiva und pe
piniere echipei de baschet a con
structorilor 7

perspectiva unei pe-

• IN MINUTUL 27 
LUI (DE SIMBATA) 
C.S.U. SIBIU, scorul

AL MECIU- 
DINAMO — 

__  __ era 116—20, 
iar la sfirșitul partidei se înre
gistrase un record (nedorit) : 
153—48, deci peste 100 de puncte 
diferență totr-un med din Divi
zia A ! Meritul dinamoviștilor, 
care iau ta serios absolut fiecare 
Intîlnire, se cuvine reliefat. Dar, 
ne întrebăm, ce fel de echipă 
este C.S.U. Sibiu T Cum justifică 
cele 109 puncte înscrise ta dispu
ta de săptămina trecută, la Si
biu, ta meciul cu I.C.E.D. (scor 
final : 109—108 pentru C.S.U.) 1 
Care este adevăratul potențial al 
studenților slbieni î Cînd Înscriu 
109 puncte Intr-un singur joc 
dnd timp de 27 de minute 
scriu doar 20 de puncte 2 La 
biu e ceva care nu merge 
cum trebuie. Ce părere are _ 
legrul central al antrenorilor ?

Dumitru STĂNCULESCU

sau 
ta-
Si- 
așa 
Co-

— programe muzicale de 
catăe-concert susținute de or
chestră ; seri de dans in sa
lonul de bar ; momente dls-

nării (plnă la 
cări la 18, 18, 
bria.

programe

• trei zile spre gurile Du- 
Sulina) cu ple- 
23 țl 26 octom-

tractive ; concurs „Cine știe 
dștigă*.

Plata excursiei șl în RATE, 
înscrieri și relații suplimen

tare la filiadele I.T.H.R. Bucu
rești din Bd. 1848 nr. 4, Bd. 
Republicii nr. 68, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 și Cal. Griviței 
nr. 140.

gularitate. Constituit numai din 
entuziaști (V asile Mocanu, Ni- 
colae Dragomir, Marin Tătulea, 
Mihai Cojan. Nicolae Cuturela), 
consiliul asociației a trecut re
pede la acțiune. Electrotehnica 
nu are terenuri de sport, dar 
C.E.F.S. al Sectorului 7 a venit 
in Intîmpinarea asociației, ofe- 
rindu-i posibilitatea să-și orga
nizeze activitatea fie pe terenu
rile asociației „URBIS*. fie pe 
cele de la Tehnica lemnului. 
Urmarea ? S-au constituit 12 
echipe de fotbal în cadrul sec
țiilor (electro-medicale. tablouri, 
bunuri de larg consum etc.), tot 
atîtea de handbal. Cei care nu 
doresc să practice aceste dis
cipline pot juca tenis de masă 
sau pot participa la acțiunile 
interesante și instructive orga
nizate de activii membri ai co
misiei pentru turismul de masă.

Am intrat pentru citeva mi
nute în secția tablouri 
automatizări, cum mai 
noscută. Electricianul 
echipă Viorel Morar 
împreună cu toți oamenii săi, 
în pauză. O parte a acestui 
timp liber a folosit-o făcînd în
scrieri pentru tntîlnirea de 
handbal care urma să aibă loc 
a doua zi cu muncitorii secției 
matrițerie. -Unde va avea loc 
meciul ?“ — l-am întrebat. „A- 
sociația noastră sportivă a găsit 
înțelegere la Școala generală 
nr. 164, pe terenurile căreia ne 
putem desfășura nestingheriti 
activitatea. Sau mergem pe te
renurile clubului Steaua".

Ni s-a spus că activitatea 
sportivă nu s-ar putea desfășu
ra în astfel de condiții dacă 
alături de consiliu nu s-ar afla 
conducerea unității. într-adevăr. 
inginerul Dumitru Ionescu. di
rectorul întreprinderii (-sport 
nu înseamnă numai fotbal" a 
tinut să precizeze, pe bună 
dreptate) discută în fiecare săp- 
tămînă cu preșețjjntele asocia
ției, cu 
ședințele comitetului sindicatu
lui. amintindu-le că oamenii, 
tinerii, trebuie să muncească, 
dar să se și destindă făcînd 
sport. »Eu însumi am făcut 
sport — aflăm de la tovarășul 
Ionescu — fi știu cit de mult 
contribuie această formă de 
activitate la întreținerea orga
nismului. la fortificarea lui. Or, 
noi dorim ca oamenii noștri să 
fie sănătoși, să-și poată realiza 
sarcinile la locurile lor de mun
că. să fie apti să îndeplinească 
tot ce le cere societatea noas
tră". Cind într-o întreprindere 
există o astfel de concepție 
despre rolul sportului, nu înca
pe nici o îndoială că despre 
asociația de la Electrotehnica 
vom mai auzi.

________ ______ noastră să-i 
surprindă pe adversari.

Nu cred că am fi prea 
tisfăcuți dacă am reuși să 
mim răspunsurile sincere 
multor antrenori 
dacă sînt de juniori ori 
lot național) la 
trebări :

O cunoașteți 
zi al viitorului

® știți aproximativ care 
fi formația, respectiv sportivii 
utilizați de adversar in prima 
intîlnire ?

0 ati înregistrat undeva sti
lul, caracteristicile sportivilor 
adverși ?

• 
mai 
care

• 
pregătirea 
etapizarea, rezultatele verifică
rilor, factorii de antrenament 
cu pondere mai mare etc.) ?
• urmăriți evoluția ramurii 

dv. sportive Pe plan national 
si mondial sub toate aspectele, 
sintetizind linia pe care trebuie 
să • urmăriți 7

• dacă stringeti date in a- 
cest sens, aveți o formă de în
registrare si de evidentă 7

Am prezentat citeva aspecte 
care dovedesc utilitatea si ne
cesitatea documentării. în con
tinuare. iată citeva posibilități 
de realizare a documentării, 
mentionind că dacă echipele de 
categorie superioară si loturile 
naționale au resurse mai bo
gate de a efectua documenta
rea. se pot totuși găsi soluții 
si la eșalonul inferior.

sa- 
pri- 
ale 

(indiferent 
de 
In-următoarele

palmaresul 
adversar 7

Ia

va

eei
eu

aveti fise privitoare Ia 
reprezentativi sDortivi 
vă veți întrece 7 
știți cum s-a desfășurat 

adversarilor (Iotul,

Astfd 
de del 
poate 
curentă! 
mâneștl 
revistei 
suitarea 
bitraj a 
narea I 
tren ori J 
tivului 
trecerii 
nale de 
observai 
misiiloil 
gistrarel 
mâții d 
rite fol 
dificată 
fon, ni

O ini 
cem cd 
ținem. I 
prelucra 
stringed 
folosincl 
tehnice I 
eestor I 
calculați 
pe carJ 
pede sil 
nu daul 

Susții 
ca anii 
dea in 
si prop] 
burilor I 
tor doi 
lingă cl

Prof, 
antrenc

ATLETISMUL DIN TI
(Urmare din pag. 1)

mari sau 
este cu- 
șef 
se afla,

de

u președintele asocia- 
Virgil Tomescu. pre-

ne-a spus : «Am acceptat cu 
toată plăcerea funcția de pre
ședintă a asociației sportive, de 
fapt a secției de atletism, pen
tru că am înțeles că trebuie să 
ajut în muncă niște oameni de 
nădejde ca să poată realiza mai 
mult decît si-au propus. Si vă 
rog să credeți că aspirațiile lor 
nu sînt mici. Altfel n-am fi 
ajuns mai denarte de .granițe
le* 
ne 
au 
na
Groningen, la Dresda si Odesa

orașului sau ale județului, 
cînd asa atleti de-ai noștri 
concurat, cu succes, la Ate- 
și Ankara. la Poitiers si

ș.a. Vr! 
mai md 
tara ■ 
fiți sigJ

Pe s 
roșie, q 
gită. el 
pentru "1 
consider 
cea maî 
însă că 
chisă ul 
vestiare 
ca echid 
sub ce 
stadion! 
de vedl 
atleti rJ 
deratie

*

ALPINISM in masivul bucegi 
va avea loc. intre 18 

și 24 octombrie, etapa finala a Alpi- 
niade' republicane pentru tineret, 
fete și seniori. Participă cei mai 
buni sportivi de la secțiile de spe
cialitate din toată taro.
3OX asociația sportiva cj.r.

CRAIOVA organizeozâ peste 
puține zile cea de-a doua ediție a 
competiției pugilistice „Memorialul 
Ghiță Lungu*. In trece iile sint rezer
vate boxerilor juniori de la catego
riile mijlocie mică, mijlocie. semi
grea și grea. Concursul va avea loc 
în perioado 18-22 octombrie. • LA 
CIMPULUNG MUSCEL, în meci ami
cal internațional. S. Q Muscel * 
G.K.S. Katowice 13—7. Printre învingă
torii localnici : V. Ioana, M. Fulger 
șl Gh. Vlad. (D. RADULESCU, co- 
resp.) • A ÎNCETAT DIN VIAȚA bo
xerul Petre Brătescu. in virstâ de 55 
de ani, fost campion național amator. 
și profesionist, apoi antrenor 
ia Cluj-Napoca, Drobeta Tr. 
și Pitești.
LUP Uz A III-A A DiViZIEI

de greco-romane, disputa
tă la Suceava, s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : 1. Mobila Rădăuți 
53 p, 2. A.S.A. Bacău 49 p, 3. C.^.M. 
Suceava 43 p, 4. Nicolina lași 42 p.

5. Dunâr 
to șa ni 32
MiNDRE
MODi 
rești) se < 
cerile fir 
blican d 
pentru ju

de box 
Severin

disputa-

POLO
A (seria
PROGRES 
șui ; 12-1 
C.S.Ș. Bil
6- d cu
7— 9 cu
șui ; 12-1
c.s.ș. bJ 
REȘTI 19] 
Politehmq 
TEHNICA] 
reșul ; li 
TR'A L’N 
reșul Tg, 
respj.



Dîm- 
:d s-a 
verifi- 
nat I...

fi se
dentar 
p ti mat, 
afona t. 
Iretat",

la fost 
Chiar 
Deci,

at 7 
lucruri 
înfiin

TEI I

Azi, la Lodz

ECh'IPA OLIMPICA
INTILNEȘTE

FORMAȚIA SIMILARA
A POLONIEI

„Olimpicii* noștri susțin as
tăzi la Lodz (ora 17. ora Bucu- 
restiului) al doilea joc 
ficare al 
formația 
Un meci, 
dificil ca 
cehoslovaci de acum o 
nă. Antrenorii Cornel 
si Ion Nunweiller au anuntat 
următorul .11*. probabil, care 
va începe jocul : Lung — B. 
Grigore, FI. Marin. Condrue, 
Purima — Zahiu. Custov. Dra- 
eomirescu — Fl. Grigore. M. 
Răducanu. D. Nieolae. Rezerve: 
Bucu. Nieolae. Bgrna si Bucur.

Gazdele nu s-au fixat asupra 
formulei de echipă, comunicind 
doar lotul lărgit de jucători din 
care fac parte : Burzynski, 
Bronczyk — portari î Topolski, 
Galant. Mierzwiak, Adamiec, 
Boehentîyn. Gavara. Pilta, Sur- 
lit, Miloszewicz. Socha. Szymu- 
ra. Tye. Mikulski. Puskarz.

sezonului, 
similară a 
firește, tot 
Si cel cu

de veri- 
Intîlnind 
Poloniei, 
atît de 

olimpicii 
săptămî- 
Drăgușin

ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ [juniori]

Un reușit test al „speranfelor"

LOTUL DE TINERET- CERNOMOREȚ BURGAS

1-0
în deschiderea cuplajului in- 

ternațional de ieri de pe Sta
dionul Republicii ș-a disou- 
taț partida amicală între se
lecționatele de juniori ale 
României și Republicii Demo
crate Germane, ambele echipe 
pregătindu-se intens pentru pre
liminariile Turneului U.E.F.A.. 
ediția 1979. A fost un meci de 
factură tehnică modestă. sin
gura lui virtute fiind dîrzenia 
cu care echipele și-au disputat 
șansele. Și. cum era de aștep
tat, tinerii 
dominat în 
a timpului, 
o victorie 
dar la un 
care nu reflectă ceea ce 
intimpLat de fapt în joc. Iar 
jocul a fost presărat eu o su
medenie de ratări, ratări mari, 
incredibile, „campionii* lor fi
ind Turcu si Mărgineanțu. Nu-

noștri tricolori au 
cea mai mare parte 
au obținut victoria, 

pe deplin meritată, 
scor minim (1—0), 

s-a

mai in prima 
nul a irosit 
sime: în mta. ______ ___
ră, iar în minutele 26 și 39 a 
reluat cu capul, din apropiere, 
pe lingă poarta apărată de 
Harței.

La 2 minute de la reluare, 
DOREL ZAMFIR a executat 
impecabil o lovitură liberă de 
la aproximativ 13 m a min
gea s-a dus. ea din tun sus. 
la „vinclu": 1—0. Si scorul pu
tea fi majccat în minutele 46. 
48 și 53 (a ratat Turcu). 70 si 
74 (a ratat Mărgineanțu). dar 
și... egalat în min. 49, cînd Zach- 
huber a șutat imprecis de la 
numai 7—8 m. A fost, dealtfel, 
singura mare ocazie a oaspe
ților de a înscrie. Arbitrul 
Constantin Bărbulescn a condus 
bine următoarele formații :

repriză pitestea- 
trei ocazii rari- 
15 a $utat In ba-

3-1
Cu două săptămtai înaintea me- 

ciu.ui de la Seghedin, cu selecțio
nata de tineret a ungariei, ta 
campionatul european — echipe 
sub 21 de ani. reprezentativa si
milari a României a susținut, ieri, 
în vedeta cuplajului de pe „Repu
blicii*, un joc-test în compania lui 
Cernomoreț Burgas, echipă clasată 
pe locul 7 ln campionatul Diviziei 
A a Bulgariei Un partener bine 
ales, omogen și cu gabarit, care 
1-* solicitat din plin pe elevii lui 
L Voica și V. Kraus. Fădnd ab
stracție de rezultatul de pe ta
belă (3—1, în favoarea fotbaliști
lor noștri), mal puțin important 
în condițiile unei verificări, jocul 
practicat Oe sdecțlonabih a sa
tisfăcut, în bună măsură.

(0-0)
După pauză, eomponenții lotu

lui au avut și satisfacția golului, 
acțiunile lor ofensive căpătind și 
atributul esențial, acela al efica
cității.

■il I-a deschis. în mta. 62. 
CHITARU, al cărui șut extrem de 
puternic, la „păianjen", din lovi
tură liberă de la 30 m, i-a răpit 
orice speranță portarului bulgar. 
După puține secunde, același Chi
tara a încercat din nou vigilența 
lui Papazov acesta n-a putut să 
rețină, permițîndu-i Iui ANTOHI 
să înscrie, la colțul lung, din a- 
propiere. Golul trei a căzut, ta 
min. 74, la capătul unei faze a- 
plaudate : „diagonală" de circa 
50 m a lui L Marin spre Florean, 
demarcat pe aripa stingă, prelua

ta gama 
Lsta se 
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ive ro- 
ludicrea 
p ; con- 

de ar- 
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MIC DOCUMENTAR AL iNTlLNIRILOR 
POLONIA

ROMANIA: Paniță — Ivana, 
Pop, iovan, Lațcu — Geolgău, 
Jiga, Hie, Suciu (min. 
ba) — D. Zamfir (min. 
gineanțu), Turcu.

54 Tul-
54 Măr-

ROMANIA
Șirul meciurilor de fotbal 

România — Polonia începe la 3 
septembrie 1922. a doua partidă 
internațională din palmaresul re
prezentativei țării noastre. Rezul
tat : 1—1. De atunci și pînă azi, 
cele două formații s-au mai aflat 
de 18 ori față în față, astfel că 
intîlnirea de astăzi rotunjește nu
mărul meciurilor la 20. Dintre 
cele 19 una singură a fost pier
dută de fotbaliștii români, cea 
disputată cu 46 de ani în urmă, 
la București, cînd, In mod sur
prinzător, oaspeții au ciștigat eu 
5—0. în rest, opt victorii româ
nești și zece meciuri egale, pal
maresul general arâtînd astfel : 
19 8 10 1 37—31.

De remarcat că nici una din
tre cele zece
în deplasare. ______ _____ ______
Katowice, Chorzow sau Cracovia, 
nu a fost pierdută.

partide disputate 
la Varșovia, Lodz,

Ultima întfinire disputată ln 
România între cele douâ repre
zentative a avut loc La 16 no
iembrie 1966, la Ploiești, când fot
baliștii noștri au ciștigat eu 4—3, 
ta formație evolutad atund M 
Ionescu. Dan Coe, Mocanii. 
Pircălab, Dridea. Lucescu ew„ ta 
timp ce meciul nr. 19 a avut 
ea joc de desfășurare stadionul din 
Cracovia : 6—a la 39 octombrie
1967. Au evoluat atunci, printre 
alții, Coman, Sătmăreanu X U- 
bardi, Dobrin, N&sturescu. Con
stantin, FL Votaea etc. Deci 11 
ani de la ultimul med Româ
nia — Polonia, perioadă ta care 
fotbalul polonez a făcut progrese 
substanțiale obținlnd rezultate 
dintre cele mal frumoase ln ma
rile competiții Internaționale.

Medul de azi este «d 298-lea al 
reprezentativei noastre.

Harței

Cramer — 
Wmdelband

R. D. GERMANĂ:
(min. 77 Porsch) — Siersleben.
Zotschen, PfahI, 
Mecke, Sterzel,
(min. 65 Gramenz) — Zaehhu- 
ber (min. 65 Richter), Helms 
(min. 72 Kuscha). Welischmidt.

L D.

ACTUALITĂȚI

DE LA F.RF.
CU PRIVIRE LA PREȚURILE BILETELOR DE INTRARE 

PE STADIOANE Șl ALE PROGRAMELOR

• INTlLNIRILE Politehnica 
Timișoara — Olimpia Satu Mare 
și U.T.A. — F. C. Argeș din 
etapa a IX-a a Diviziei A vor 
avea loc sîmbătă 14 octombrie, 
deoarece echipele Politehnica 
Si F. C. Argeș susțin miercuri 
18 octombrie partide în cupele 
europene. Celelalte 7 întîlniri 
ale etapei se vor desfășura du
minică 15 octombrie 1978.

In
spectatori au sesizat

ultimul timp, un număr de 
___ i __ 1 ■ FJI.F. In 
legătură cu tarifele de intrare di
ferențiate practicate la diferite 
înttlniri de fotbal — amicale sau 
oficiale — din Diviziile A B sau 
C, precum și prețurile de vînzare ---------___  --------- . 0a programelor, diferite de la 
localitate la alta.

Pentru cunoașterea de către o- 
ptnia publică sportivă a tarifelor 
legale de intrare Ja manifestațiile 
sportive interne șl tntemațlonale 
interduburi, potrivit Hotârîrll Bi
roului Executiv al CN.ÎTJ. Nr. 
261/1972, se reamintește că acestea 
sânt următoarele :

• MECIURILE RESTANTE din 
etapa de săptămâna trecută a 
„Cupei României» se vor disputa 
azi și mîine. Azi, la Mija, Meta
lul din Divizia C va Intllni divi
zionara B, Chimia Tr. Măgurele, 
iar miine. pe stadionul Ciulești 
(ora 14,30), Rapid București va 

Juca cu Automatica, echipă din 
seria „bucureșteană" a Diviziei C.

ETAPA A III a A

zgura 
pvălu- 
pagnet 
17 care 
ca pe
Păcat 

e des- 
dintre 

I astfel 
B facă, 
kurdul 
I punct 
I tinerii 
Iconsi-

I
I
I
I
I

:.s. Bo- 
i p. (I.

L DE LA
(Bucu- 

e intre- 
>i repu- 
r captiv

ITRECE- 
piviziei 
hnice : 

Mure- 
—8 cu 
phnica;
[ ARAD

Mure- 
1—5 cu 
BUCU- 
MO cu 

POLI- 
u Mu- 
NDUS- 
u Mu- 
I — co-

Campionatul județean 
Campionatul Diviziei 
Campionatul Diviziei 
campionatul județean 
Campionatul Diviziei 
med rugby A 
Campionatul Diviziei 
Campionatul Diviziei 
Divizia C sau rugby 
Campionatul Diviziei 
Campionatul Diviziei 
Divizia B, juniori sau 
Cuplaj Divizia A 
Jocuri internaționale 
oficiale 
amicale

Unic Trib. ITrlb. H Peluză
L
c
C cuplat cu
C cuplat cu

B

4 lei
5 •
6 •

7
I B 4

B cuplat cu 
A __ • 0 B
A ur. joc — M B 8

A cuplat cu 
alte sporturi _ H 14 7

— 14 n 1
inter cluburi

W 25 ÎS
— 20 15 10

Prețul de vînzare a programe
lor la competițiile sportive se 
stabilește după cum urmează :
• 1 (un) leu — program simplu,
• 2 (doi) lei — program cu un 

conținut mal bogat.
Se interzice cu desăvtrșire ma

jorarea, cu costul programului, a 
tarifelor de intrare la competiții.

de vînzare trebuie tm- 
pe program.

Ieri au avut ioc partidele eta
pei a m-a a „Cupei FJt.F.’. 
Iată rezultatele meciurilor, auto
rii golurilor și formațiile aliniate:

A doua oară, la țutul Iui Antohi, 
tea ia rețină balonul

miile de spectatori, cit și pe nu
meroșii tehnicieni prezenți la par-

Preocupau sâ ara:e acei Uond 
de joc“, absolut necesar perfor
manței, reprezentausa de tineret 
a țâhi noastre a apLcat, o bunâ 
parte din timp, consemnul primii 
«a cabine, în ceea ce privește 
press in gul și marcajul. Cu aceste 
auxuri (trădînd calități fizico-psi- 
hice de bun augur), selecționabi- 
lii și-au sufocat adversarul, de- 
posedîn.du-1 de balon, adesea în 
propria lui jumătate de teren. 
Apoi, odată intrați în posesia 
mingii, eomponenții lotului de 
tineret au manevrat în viteză, 
eăutind, pe cit posibil, drumul 
cel mai scurt spre poarta lui 
Papazov.

Consecința T ln timp ee Lazâr 
n-a primit nici o minge în cadrul 
porții sale, șomtnd literalmente 
în toată prima repriză, coechipie
rii lui au creat faze bine „lucra
te*, încheiate cu numeroase șu
turi (15 — expediate de jucători 
aparținlnd tuturor liniilor), mul
te dintre ele din afara careului. 
Frecvență mulțumitoare, a lăsat 
insă de dorit — trebuie spus — 
precizia șuturilor.

CUPEI F.R.F/
Tamaș,75: Anghel), Domide •— Tamaș, 

Bitea, Dodeanu (mln. 55: Măruș- 
ter). (Gh. LORINCZ, coresp.).

portarul bulgar nu va mai pu- 
Foto : I. MIHÂICA

re a ieșanului, cu capul, apoi pă
trundere In careu pînă în apro
pierea liniei de fund, centrare 
înapoi spre MUȘAT, care a re
luat imparabil.

In ultimul „sfert", pe fondul u- 
nei relaxări intervenită ta tabăra 
gazdelor (cînd vor Învăța fotba
liștii noștri să acționeze cu ma
ximum de angajament și de se
riozitate pină la sfirșitul partidei, 
fie ea amicală, indiferent de sco
rul de pe tabelă ?), echipa oas
pete a redus din handicap Înscri
ind, cu două minute Înainte de 
final, prin MUTAVCIEV, din pe
nalty.

Arbitrul N. Petriceanu a eon^ 
dus corect formațiile : Lotul de 
tineret : Lazăr — Andreicutl (mjn„ 
46 Gall), STANCU, I. MARIN, Gh. 
Ion — VAMANU, I. MUREȘAN, 
FLOREAN, Șt. Popa (min. 4C 
Mușat) — Chitara, A. Ionescu 
(min. 46 Antohi). Cernomoreț 
Burgas : Papazov — Pazacev, DI
MITROV, Deliminkov, Mutavciev 
— Kotzev, Dremsipov (min. 8X 
Doncev), Kavcikov (min. 71 Ka- 
dâr) — MADGEAROV, Pritargov. 
mev.

Gheorghe NICOLAESCU

SERIA A lll-a

TENIS DE Întrecerile seriei o H-o 
° *u,neulu* echipelof 
divizionare A s-au în

cheiat cu următoarele clasamente : 
feminin — 1. Politehnica București 
(Maria Păun, Maria Hatos, Maria 
Loszonczi. Eva Szabo), 2. C.S.Ș. Rm. 
Vilcea, 3. Gloria-Șoimii Buzău, 4. 
Voința Buzău, 5. Metalurgistul Cugir, 
6. C.S.Ș. Slatina (nici o victorie). 
Primele trei clasate sînt la egalitate 
de puncte, departajate de meciave- 
raj ; masculin - 1. Locomotiva Bucu
rești (Ion Panalt, Marin Bodea, Gelu 
Păuna, Ovidiu Stamatescu), 2. C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc, 3. Tractorul Bra
șov, 4, C.S.Ș. Craiova, 5. C.S.M. lași. 
(Aurel POPOVICI).
TENIS P® terenurile asociației 

sportive „Libertatea** din 
Sibiu s-a desfășurat a doua ediție 
a competiției pentru' copii și juniori, 
dotată cu „Cupa Șoimii Sibiu**. Au 
participat concurenți din Brăila, Cîm- 
pia Turziî, Reșița și Sibiu, lată ciști- 
gătorii, Ic băieți ; cat. 17—18 ani : 
V. Stănescu (Șoimii Sibiu) ; cat. 
15—16 ani : A. Țifrea (Libertatea Si
biu) ; cat. 13—14 ani : C. Frențiu 
(Reșița) ; cat îl—12 ani : C. Papuc 
(Șoimii Sibiu) ; cat. 8—10 ani : S. 
Gudinov (Brăila) ; la fete : cat 13—14 
ani : Gertrude Strasser ; cat. 11—12 
ani : Hannelore Roth (ambele Șoimii 
Sibiu), (i’ie IONESCU — coresp.).

Prețul 
primat obligatoriu _ _ _ .
acesta trebuind să poarte și se
ria de Înregistrare.

Programul va fi vtodut numai 
spectatorilor care tl solicită, in
trarea la competiție nefiind con
diționată de cumpărarea acestuia.

Spectatorii care sesizează încăl
carea normelor prevăzute ta ‘ 
tărîrea mai sus menționată 
informa consiliile județene 
tra educație fizică și sport 
F.R.F. str. Vasile Conta 16. 
torul 1. București. Cluburile (sec
țiile) divizionare care organizează 
Întâlniri de fotbal au obligația ca 
la locuri>e de vtnzare a biletelor 
să «fișeze prețurile de Intrare.

Ho- 
pot 

pen- 
sau 
sec-

SERIA I
F. C. OLIMPIA — F. C. BAIA 

Mare 6—1 (2—1). Au marcat : 
Hațeganu (min. 9), Both i (mln. 
27), Marcu (mln. 77 șl 82), Pa- 
taki (min. 84 și 89), respectiv 
Boznai (min. 30 din 11 m).

A arbitrat M. Adam (Cluj-Na- 
poca) următoarele formații: F.C. 
OLIMPIA: Feher (min. 26: Pus- 
tal) — V. Mureșan, Matei, Sma- 
randache, pop — Marcu. Kaizer 
(mln. 78: Pinter), Both I — Ha- 
țeganu, Patakl. Sfetca. F.C. BAIA 
MARE: Arlciu (mln. 70: Gadja)
— Borz, Necula, Sabău, Molnar
— p. Radu, Hofmeister, Sepl 
(mln. 77: S. Popa) — Roznai, 
Moldovan, Deac. (Z. COVACI, 
coresp.).

F.C. BIHOR — U.T.A. 4—3 
(4—1). Au Înscris: Ghergheli
(mln. 6 șl 10). Georgescu (min. 
20), Kun II (min 43). respectiv 
Tamaș (min. 25 si 57). Bitea 
(min. 83).

A arbitrat L Bungău (Timisoa
ra) următoarele formații: F.C. 
BIHOR: Vidac — Naghi. Bigan 
(min. 46: M. Marian). Zare (mln. 

46 : Dumitrescu). Kiss — Naom. 
Georcescu, Kun H — Lupău, 
GhergheU, FUdan. U.T.A.: Du- 
cadam — Bubela, Gal, Baicu. 
Giurgiu — Vaczi. Bedea (mln.

SERIA A ll-a
POLITEHNICA TIMISOARA — 

AS. A. TG. MUREȘ 1—2 (0—1), 
Au marcat: Bodea (min. 46), 
respectiv Fazekaș (min. 25), Pis- 
laru (mln. 47).

A arbitrat L Medveș (Oradea) 
următoarele formații: POLITEH
NICA: Moldovan — Nadu, Vlșan, 
Păltinișan, Popescu — Roșea, Iu- 
ga, Cotec (min. 46: Novaeovici) 
— Bojidar, Giuchici, Floareș 
(min. 46: Bodea). A.S.A.: Biro H — 
Kortesl, Onuțan, Varodi, Sipos — 
Bozeșan, Both II, Pîslaru — Fa
zekaș, Fanici (min. 63: Unchiaș), 
Hajnal. (C. CRETU, coresp.).

F.C. CORVINUL — JIUL 4—1 
(2—0). Au înscris: Gabor (min. 
12), Văetuș (min. 28), Nicșa (mln. 
59 și 64), respectiv Văetuș (min. 
50, autogol).

A arbitrat C. Făgaș (Tg Jiu) ur
mătoarele formații: F.C. CORVI
NUL: I. Gabriel — Lăcătuș. Vl
șan, Gălan, Bogdan — Ciontoș 
(mln. 80: Tirchinici). Dina, Ga
bor — Nicsa, Surenghin. Văetuș. 
JIUL: ' — * ------
Rusu, 
chiță 
(min 
mitrache, 
coresp.).

CHIMIA RM. VtLCEA — C.S.. 
TÎRGOVIȘTE 2—0 (0—0). Au
marcat: iordan (min. 50) și Stan 
(min. 52).

A arbitrat M. Ivăncescu (Bra
șov) următoarele formații: chi-i 
MIA: Roșea (min. 46: preda) — J 
Basno, Pintilie, Stanca, Cincă — ț 
Savu, Stan, c. Nieolae — Teleș— 
pan. Coca, Carabageac. C.S. TIR- 
GOVIȘTE : Coman (min. 46: Băr- 
bulescu) — ștefănescu (min. 28: 
Dumitrescu), Alexandru, Ene, E— 
nache — Furnică, Tătara. Miu — 
Greaca, Isaia, Niculescu. • (P^.

_ GIORNOIU, coresp.).
F.C. ARGEȘ — SPORTUL STU

DENȚESC 1—1 (0—1). Au marcatr 
Iovănescu (min. 67), respectiv 
Stroe (min. 24).

A arbitrat C. Moldoveanu (Plo
iești) următoarele formații : F.(L- 
ARGEȘ : cristian. — Moisescu. 
Cîrstea. Ionașcu, Tvan — Iovănes— 
co, Iatan (Toma), Chivescu -r- 
Badu m, Molceanu, Dobrin.

SPORTUL STU» î Străjeru — 
Ciornoavă (Mihal), Ciugarin, Roșu. 
Manea — Șerbănică, Cățol (Ene), 
Chlhaia — stroe, lorgulescu, Gro—- 
su.

LOTO
NOI MARI C3ȘTIGATORI LA 

TRAGERILE SĂPTAMINAI.E LO
TO. Astfel, la tragerea din 23 
septembrie 197» participanții SA- 
CUIU ION din Cîmpina și MUS- 
TEȚA PETRU . din Lugoj, jucind 
pe bilete achitate 25",., au obținut 
cite un autoturism „DACIA 1300“. 
Un frumos succes, la aceeași tra
gere, a obținut și participantul 
CONSTANTIN DUMITRU din 
București care, pe o variantă ju
cată 10»%. a dștigat la categoria 
a H-a suma de 27.951 lei. Desigur 
că dorința fiecărui participant 
este de a intra in posesia marilor 
câștiguri l Care este cheia succe
sului la LOTO T Participarea cu 
regularitate la tragerile săptămî- 
nale ! Rețineți I Numai astăzi și 
mîine se mai pot procura bilete 
la tragerea Loto de vineri 13 oc
tombrie 1978.

Moise — Pintea, Bădin, 
P. Grigore — Stoica. Stol- 
(min. 46: Cassai). Guran 
62: Toma) — sălăjan. Du- 

Bucurescu. (L VLAD,

SERIA A IV-a

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la

Tragerea PRONOEXPRES de as
tăzi va fi. televizată In pauza me
ciului de fotbal ROMANIA — 
POLONIA. în jurul orei 15.40.

★
Omologarea câștigurilor de

tragerea specială Loto din 3 oc
tombrie 1978 se va face joi 12 oc
tombrie. iar omologarea câștigu
rilor de la tragerea obișnuită Lo
to din 6 octombrie va fi. efectua
tă vineri 13 octombrie ac,

★
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 OCTOMBRIE
1978

cat a 2-a : (12 rezultate) 42,50 va
riante a 4.637 lei ; cat. a 3-a : (11 
rezultate) 727,50 variante a 406 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 75.372
lei. Autoturismele „Dada 1300“ de 
la categoria 1 jucate 25% au foet 
obținute de participanții : loan 
Piț din Bixad. județul Satu Mare, 
Dumitru Slusariuc din Dlrmâ- 
nești județul Suceava șl Iulian 
Tănăsoiu din București.

Cat. 1 : (ÎS rezultate) 3 variante 
25% — autoturisme DACIA 1300 ;

GLORIA BUZĂU — POLITEH
NICA IAȘI 3—3 (2—2). Au mar
cat: Băchlțeanu (min. 15). Nego- 
escu (min. 20), Bădin (min. 65) 
pentru Gloria. Costea (min. 41, 
44, 86) pentru Politehnica lași.

A arbitrat A. Deleanu (Bucu
rești) următoarele formații: GLO
RIA: Cristea — Bănică. Neculce, 
Toma, Gușă (min. 46: Niță) — 
Standu (min. 46 : Baiea), Mircea 
(min. 46 : Bădin), Răchițeanu — 
Negoescu, Manole (min. 68: Spă- 
tărescu), Gh Radu. POLITEHNI
CA: Naște — Avram, Moțogoi 
(min. 67: Boghian), Ciobanu, Mi- 
halcea — Banu, Sofian, Kerezsy
— D. Ionescu. C. Ionescu. Costea- 
(D. SOARE — coresp.).

S.C. BACĂU — DINAMO BUCU
REȘTI 1—1 (0—0). Au marcat:
Botez (min. 62) și Țevi (min 78).

A arbitrat V. lanul (Iași) for
mațiile: S.C. BACĂU: Ursache
— Andrieș. Catargiu. Lunca. E— 
lisei (min. 33: L Solomon) — C- 
Solomon (min. 46: Cărpuci). So- 
șu. Panalte — Pană. Botez. Flo- 
rea. DINAMO: Anu țel (mln. 77: 
EI ti mc seu) — Bădllaș. Cheran, 
Lucuță, Chlvu — Dragnea, Au
gustin, L Moldovan — Tălnar, 
Tevl, lordache (min SO: Popes
cu). (L IANCU — ooresp.).—



A

I Astăzi după amiază RUGBYȘTII ROMÂNI INTlLNESC C.I.O. A RATIFICAT DECIZIA COMISIEI
la Londra ECHIPA LONDON SCOTTISH EXECUTIVE APROBIND ORGANIZAREA J.O.

BATH, 10 (prin telefon). In 
după-amiaza zilei de marți, 
rugbyștii noștri au părăsit ho
telul Santa Monica, din Bath, 
care, pe timpul șederii în An
glia, le-a fost o reședință a- 
greabilă. De data asta, ținta 
călătoriei lor este Londra, unde 
în seara zilei de miercuri (n.r. 
astăzi) vor susține cel de-al 
cincilea meci din cadrul tur
neului britanic ’78. Pe Rich
mond Athletic Ground, le va 
fi opusă o altă echipă cente
nară, London Scottish R.F.C., 
în al cărei XV activează numai

scoțieni, stabiliți in 
Angliei. Ceea ce 
că adversarul pe 
intilni este de o ._____ _____
redusă. Este suficient să ară
tăm că „London Scottish* de
ține așa-numitul trofeu „Merite 
Table*, care se acordă anual 
celui mai bun XV londonez, si 
că printre învinșii săi din acest 
sezon se numără Înșiși celebrii 
„Harlequins*. Ziarele britanice, 
care toate au avut cuvinte de 
laudă la adresa comportării de 
pînă acum a rugbyștilor noștri, 
prevăd un meci frumos, des-

capitala 
nu Înseamnă 
care-1 vom 
valoare mai

Maia Ciburdanidze, eleva din Tbilisi

0 JUNIOARA CAMPIOANA DE ȘAH A LUMII!
Desfășurat în penumbra lup

tei pasionante de la Baguio, 
intre Anatoli Karpov si Viktor 
Korcinoi, meciul pentru titlul 
mondial feminin — găzduit 
timp de 7 săptămîni de loca
litatea maritimă caucaziană, 
Pițunda — a trecut, parcă, 
neobservat, șahul... trezindu-se 
dintr-o dată cu o campioană a 
lumii în virstă de numai 17 
ani ! Autoarea acestei perfor
manțe unice în istoria eșichie
rului este Maia Ciburdanidze, 
elevă în ultima clasă a unui 
liceu din Tbilisi.

Ascensiunea tinerei jucătoare 
a fost senzațională. A învățat 
șahul în familie, înainte de a 
merge la scoală. La 11 ani_era 
campioană 
ziei, la 12 
13 ani — 
■nală, după 
avans de 3 puncte (1964) tur
neul internațional feminin de 
la Brașov. Anul următor se ca
lifică 
apoi 
unde 
Nana 
lena ______ _ .. .. ___
iar în finală pe Alia Kușnir 
(de trei ori pretendentă la ti
tlu) cu 7*/i—6%. Ceea ce pă
ruse la început 6 curiozitate, 
iar apoi — poate — o întîm- 
plare, devenise realitate: apă
ruse. în mod indiscutabil, o 
nouă stea.

Și totuși, în meciul cu Nona 
Gaprindașvili (care stătea ne
clintită de 16 ani pe tronul șa
hului) nimeni nu-i dădea vreo 
șansă Maiei. Prea era mare

de junioare a Gru- 
ani — maestră, la 
maestră internațio- 
ce a cîștigat cu un

în turneul interzonal, iar 
în meciurile candidatelor, 
învinge rînd pe rind pe 
Aleksandria —4Vi), E- 
Ahmîiovskaia (ă’A—4'/-i)

MECIUL PENIRU TITLUL 
MONDIAL DE ȘAH

MANILA. 10 (Agerpres). — 
Marti la Baguio s-a disputat 
a 30-a partidă a meciului de 
șah pentru titlul mondial din; 
tre campionul lumii Anatoli 
Karpov si salangerul său Vik
tor Korcinoi. Partida a fost în
treruptă la mutarea a 42-a. în 
prezent, scorul este de 5—4. în 
favoarea lui Karpov.

URMĂTOARELE MARI 
COMPETIȚII INTERNAȚIO 

NALE LA HALTERE
Federația internațională de 

haltere a stabilit calendarul 
viitoarelor campionate mon
diale. în 1979 ele vor avea loc 
la Ciudad de Mexico. în 1980 
„mondialele" se vor desfășura 
în cadrul J.O. de la Moscova, 
iar în 1981 la Lille (Franța). 
Campionatele europene -de anul 
viitor sînt programate în mai. 
Ia Sofia. Ultima întrecere eu
ropeană a acestui an. Balca
niada. va avea loc în a doua 
jumătate a lunii noiembrie. Ia 
Salonic.

prestiglul campioanei' mondiale 
și prea strălucitor îi era pal
maresul...

Dar. toate acestea n-au im
presionat-o pe adolescenta în
setată de victorie. Ea a jucat 
cu dezinvoltură, dar si cu o 
deosebită forță. Maia a cîști- 
gat partidele a 4-a sl a 5-a, 
Nona a redus handicapul în a 
7-a, dar diferența de două 
puncte s-a restabilit în parti
da a 9-a- Apoi campioana mon
dială s-a apropiat din nou, 
cîștigînd partida a 11-a. A 13-a 
întîlnire avea să fie decisivă 
pentru meci. Pretendenta a clș- 
tigat, după întrerupere, lin fi
nal dramatic, a remizat urmă
toarele două partide, obținînd 
o strălucită, victorie cu 8*/i—6*/i.

Maia Ciburdanidze devine 
astfel a 7-a campioană mon
dială de șah a lumii. Acest ti
tlu instituit, oficial, în anul 
1927 a fost deținut de: Vera 
Menchik (Cehoslovacia) 1927— 
1943, Liudmila Rudenko 
(U.R.S.S.) 1949—1953. Elisaveta 
Bîkova (U.R.S.S.) 1953—1956 si 
1958—1962, Olga Rubțova 
(U.R.S.S.) 1956—1958, Nona Ga
prindașvili 
1973.

(U.R.S.S.) 1962—

Valeriu CHIOSE

RASIȘTII

EXCLUȘI

chis oricărui rezultat Scoțienii 
anunță următoarea formație: 
Grant — Mc Nab, A.G. Biggar, 
Gordon, Kelly — Wood. Law- 
son — M.A. Biggar, Me Go
odenough, Coull — Forbes, Me 
Harg — Faber, Pickering, Fair
banks. Jucătorii subliniați sînt 
internaționali scoțieni, iar Mc 
Harg a făcut parte și din se
lecționata numită ..Leii bri
tanici*.

Antrenorii selecționatei ro
mâne, Valeriu Irimescu și A- 
Iexandru Paloșanu, vor trimite 
în teren cei mai în formă din
tre „tricolori* (cu două excep
ții, totuși, Dinu, accidentat va 
ceda loclil lui Bucan, jar fun
dașul titular Tudose, indisponi
bil șl el, va fi înlocuit de Făl- 
cușanu). Echipa noastră: Făl- 
cușanu — Motrescu. Nica, Con
stantin, Ianuseviei — Bucos, 
Paraschiv — Murariu. Borș, 
Stoic* — Dumitru, Daraban — 
Ioniță, Munteanu. Bucan.

Este o echipă capabilă
îmbogățească cu un nou rezul
tat favorabil prestigiosul pal
mares al rugbyului românesc.

DIN 1984 LA LOS ANGELES

să

LAUSANNE, 10 (Agerpres). 
— Secretariatul Comitetului in
ternational olimpic a dat pu
blicității comunicatul oficial 
prin care membrii C.I.O. au 
ratificat decizia Comisiei exe
cutive a forului olimpic de a 
confirma atribuirea Olimpiadei 
de vară din anul 1984 orașului 
Los Angeles. în comunicat se

arată că 74 din cei 89 de mem
bri ai C.I.O. s-au pronunțat 
pentru menținerea J.O. din 1984 
la Los Angeles. Au fost 3 vo
turi contra si 8 abțineri. Patru 
dintre membrii C.I.O. recent 
aleși nu au depus încă jură- 
mîntul și deci nu au avut drept 
de vot.

R. P. CHINEZA MEMBRA A FEDERAȚIEI

INTERNATIONALE DE ATLETISM
SAN JUAN, 10 (Agerpres). — 

Cu prilejul celui de-al 21-lea 
congres al Federației interna
ționale de atletism (I.A.A.F.), 
care-și desfășoară lucrările la 
San Juan (Porto Rico), a fost 
primită ca membră a acestui 
for sportiv federația de specia
litate din R. P. Chineză. în

același timp, a fost exclusă din 
I.A.A.F. federația din Taiwan, 
în recomandarea adoptată de 
congres se precizează că atleții 
din Taiwan vor putea partici
pa la competiții internaționale 
în cadrul reglementărilor stabi
lite de federația de atletism din 
R. P. Chineză.

Adversara Iui F. C. Argeș în Lupa U. E. r. A.
AH, MECIURI INTERESANTE

5 IN C. E.)

VALENCIA C.F., ECHIPA LUI KEMPES Șl BONHOF
Un observator venit la Pitești pentru Dobrin

Il descoperă pe. Doru Nicolae!

Valencia C.F. — adversarul 
argeșenilor în turul 2 al Cupei 
U.E.F.A. — este unul dintre 
cele mai puternice cluburi din 
fotbalul spaniol. împreună cu 
Real și Atletico, ambele din 
Madrid, și C.F. Barcelona, for
mează actualmente „grupul ce
lor patru mari", care își dispu
tă întiietatea Intr-un campio
nat puternic, echilibrat, pasio
nant. dar și in— obținerea con
tractelor celor mai buni jucă
tori din fotbalul mondial. Și 
privit din acest ultim unghi, 
trebuie spus că „ll“-le antre
nat de Marcel Domingo are in 
rîndurile sale pe goigeterul ul
timului campionat mondial. 
Mario Kempes, si începînd din 
această toamnă si pe It. Bon- 
hof. tunarul fostei campioane 
vest-germane Borussia M5n- 
chengladbach. în jurul acestora 
gravitează un grup de foarte 
talentati jucători, care au pus 
umărul la clasarea echipei pe

DIN AFRICA DE SUD $1 DIN

DIN FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA DE
. 19 (Agerpres) 

derația internațională ' 
(FIBA), Întrunită la 
prilejul campionatelor 
a decis excluderea
competițiile oficiale organizate de
acest for sportiv a federațiilor
din Republica Sud Africană șl 
Rhodesia. Această sancțiune a
fost dictată ca urmare a politicii 
de apartheid care se practică In 
aceste două țări.

în altă ordine de idei, s-a ho- 
tărit, ca Întrecerile viitoarei 
ediții a „Cupei internaționale" 
pentru echipe reprezentative să 
se desfășoare cu Începere din 
luna mal 1979, cu participarea 
selecționatelor Iugoslaviei U.R.S.S.. 
Cehoslovaciei, italiei, Franței. Ar
gentinei, BrazlUd, Porto Rico,

MANILA^ j, — Fe
de baschet 
Manila cu 

mondiale, 
din toate

RHODESIA

BASCHET
ceea ce pri-Canadei și S.U.A. In 

vește „Cupa intercontinentală" 
rezervată echipelor de club, a- 
ceasta se va disputa In luna 
tombrie a anului viitor la 
Paulo.

oc- 
Sao

se- 
cu

★
In turneul final al C. M. 

lecționata S.U.A, a Învins 
scorul de 96—90 (SI—50) Canada,
Iar Brazilia a întrecut cu 119—71 
(59—34) echipa Filipinelor. Re
zultate din turneul pentru locu
rile 9—14: Porto Rico — Coreea de 
Sud 119—87, Cehoslovacia — R.P. 
Chineză 118—95. Marți seara: Iugo
slavia — U.R.S.S. 195—91 —-----
Brazilia — S.U.A. 92—99 
Italia — Fillplne 111—75 
Canada — Australia 91—79

locul 4 in campionatul trecut, 
după Real Madrid, C.F. Barce
lona si Atletic Bilbao, de care 
a despărtit-o numai un punct 
Este vorba de Manzanedo. Pe
reira (portari), Carrete. Botubot, 
Cordero. Cernero (fundași). A- 
rias. Felman. Saura. Catellanos, 
Cabrai si Diarte (mijlocași si 
înaintași).

Valencia 
mai bogate .istorii' 
Iul care i-a _ __
Gento si Iribar. A cîștigat de 
patru ori titlul de campioană. 
In anii 1942. 1944. 1947 si 1971, 
si tot de patru ori a triumfat 
Si «n Cupă : 1941. 1949. 1954 și 
1967. Echipa 1st dispută meciu
rile pe stadionul Luis Cassa- 
nova. cu o capacitate de 54 000 
de locuri, stadion pe eare se 
va juca si partida retur eu F.C. 
Argeș.

Primul meci va avea loc pe 
stadionul .1 Mai* din Pitești, 
aceiași pe care s-a jucat sîm- 
băta trecută întilnirea din cam
pionatul nostru dintre echipa 
Iul Fl. Halagian si C. Otet si 
.Poli* Timisoara : meci urmărit 
$1 de B. Paseequito. secretarul 
tehnic al clubului iberic, căruia 
jocul J-® lăsat o impresie deo
sebită: „A fost o partidă de bun 
nivel—afirma Paseequito. Ad
versarul nostru, F.C. Argeș, a 
evoluat ea o adevărată echipă 
matură, sigură pe ea. Am venit 
la Pitești curios să văd cum mai 
joacă Dobrin si am descoperit 
in nr. 11 (Doru Nicolae — n.n.) 
un jucător de talie europeană. 
Cit despre Dobrin, el râmlne 
același fotbalist abil, greu de 
oprit mai ales pe teren propriu. 
Consider cele două meciuri cu 
F.C. Argeș ca fiind foarte echi
librate. deși noi ii avem In e- 
ehipă pe Bonhof și Kempes*.

are una din cele 
din fotba- 

dat pe Zamora.

(DIN CARE
în programul 

astăzi figurează 
ti.de Interesante, 
minarillor 
pean.

în grupa I, la Copenhaga se 
va desfășura meciul dintre Da
nemarca și Bulgaria. Gazdele 
stat la al doilea med, după ce 
In primul au cedat cu 3—4 In 
fața Angliei, in timp ce selec
ționata bulgară debutează In 
competiție. Din această grupă 
mal fac parte reprezentativele 
Irlandei și Irlandei de Nord.

în grupa secundă, la Lisabona, 
un joc de atracție : Portugalia — 
Belgia. Gazdele doresc, desigur, 
să pășească cu dreptul ta aceas
tă grupă dificilă din care mal 
fac parte puternicele selecționate 
ale Austriei și Scoției, precum șl 
outsiders — Norvegia. Austriecii 
au la activ două victorii (2—0 cu 
Norvegia, la Oslo șl 3—2 cu Sco
ția acasă), ta timp ce In Între
cerea directă. Belgia șl Norvegia 
(1—1) și-eu împărțit punctele.

în grupa Iți-a, Elveția, de ase
menea In meci de debut, deși 
joacă pe teren propriu, are a 
misiune dificilă ta fața Olandei, 
învingătoare cu 3—9 tn fata Is- 
landei. în aceeași grupă, figurea
ză șl alte două selecționate pu
ternice: Polonia și R.D. Germană.

Grupa a Vl-a. programează a 
etapă completă. La Budapesta, 
echipa Ungariei (Învinsă surprin
zător la Helsinki de Finlanda cu
2— 1) primește replica selecționa
tei U.R.S.S., iar la Atena, Grecia 
(Învinsă ta prima partidă de 
U.R.S.S. cu 2—0 ta deplasare) va 
lnttlnl pe Finlanda, revelația a- 
eestd grupe.

Dintre meciurile amicale, vom 
aminti O partidă de mare atrac
ție, cea de la Praga dintre 
Cehoslovacia (recenta Învingătoa
re a Suediei, la Stockholm,
3— 1, tn preliminariile 
cea a R.P. Germania, la 
evoluție ----- 
C.M.
• La 

Cosmos 
marcat : Savicl 3, MiletovfcL Bo-

respeo- 
șl China-

internațional de 
mai multe par- 

. în cadrul prelL- 
campionatulul euro-

după turneul

cu 
CE.) șl 
prima el 
final al

Roșie —Belgrad, Steaua
New York 6—i (4—3). Au

rovnlța șl 
tiv Tueart 
glia.
• După „ .

tul Braziliei conduce 
cu 15 p, urmată de Fluminense 
șl vasco da Gama cu cite 13 p.
• Etapa a 3-a a Cupei U.E.F.A.

va avea loc la 22 noiembrie șl 
* ' ’ Tragerea la sorți

la 3 noiembrie, la

Stamen kovLci,
2. Seninho

9 etape, In campiona- 
Flamengo,

La închiderea ediției

(49—47) ; 
(39—46) ; 
(54—31) ;
(44—28).

Laurențiu DUMITRESCU

6 decembrie, 
este prevăzută 
ZUrich.

Sferturile de 
Cupa cupelor 
primăvară.

finală în C.C.E. și 
vor avea loc La

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

STEAUA VA JUCA ÎN TURUL AL TREILEA
AL C.C.E. LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

BIEL, 10 (prin telefon). — Peste 
7 090 de spectatori au asistat 
marți seara la meciul retur din 
cadrul turului doi al C.C.E. la 
hochei în care s-au întîlnit cam
pioanele României, Steaua, și El
veției, EHC Biel. Jucătorii ro
mâni învingători în prima manșă, 
1a București cu 8—5. porneau fa- 
voriți. dar gazdele, frenetic încu
rajate de public, au luptat din 
răsputeri, cîștigînd meciul, dar 
fără a reuși ca ia sfîrșitul celor 
60 de minute de joc să anuleze 
avantajul hocheiștilor de la Steaua.

Da încheierea celor trei reprize 
scorul era de 5—2 (2—2, 3—0,
0—0) în favoarea lui EHC Biel, 
ceea ce a impus, conform regu
lamentului, să se procedeze la 
executarea șuturilor de penali
tate Prima serie de cite trei șu
turi de penalitate nu a putut să 
departajeze formațiile, ambele ra- 
tînd cite o astfel de lovitură 
(Steaua prin VasUe Huțanu, iar 
EHC Biel prin Datinovich ; mar- 
caseră Antal și Ioniță, respectiv 
Zenhausern și Conte). Da a doua 
serie, Steaua a înscris din nou

de două ori (Hălăucă și Olenicl, 
ratînd Justinian) în timp ce Ju
cătorii gazdă au marcat numai o 
dată (Kolliker, ratlnd Dindberg 
și Dott).

In timpul regulamentar de joc, 
golurile au fost înscrise de Dati
novich (2), Blaser, Burri, Conte 
— EHC Biel. N ist or și Gherghi- 
șan — Steaua, care a condus în 
min. 8 cu 2—0 ! Au arbitrat : 
M. Subrt la centru, ajutat la 
cele două linii de VI. Exner și 
Cs. Sladicek — toți din Ceho
slovacia.

ATLETISM • Cursa de fond dispu
tată in localitatea elvețiană Crans 
Montana a fost ciștigatâ de englezul 
Bob Treadwell (14 km în 52:51,3). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
belgianul Karel LIsmont — 53:58,0 și 
elvețianul Markus Ryffel — 54:50,0.

AUTO • Cursa desfășurată pe cir
cuitul de la Vallelunga (Italia), ulti
ma probă a campionatului mondial 
al mărcilor, a revenit echipajului 
francez Henri Pescarolo - Bob Wol- 
lek (,,Porsche"), cu o medie orară 
de 142,100 km. In dasamenutl final 
pe primul loc s-a situat „Porsche", 
cu 160 p, urmată de „BMW* — 74 p.

CICLISM • Pentru a patra oară 
consecutiv olandezul Joop Zoetemeik a 
terminat învingător în competiția de 
la Lausanne. El a cîștigat ambele 
„manșe" ale cursei, fiind urmat în 
clasamentul general de francezul 
Bernard Hinault — la 34 sec. — și 
de Italianul Giuseppe Perletto la 
44 sec.

KARATE • La Belgrad s-au înche
iat campionatele europene. In con

cursul masculin, victoria a revenit en
glezului George Gotfrey, iar la fe
minin titlul a fost cucerit de sportiva 
Iugoslavă Bojana Sumonja. In com
petiția pe echipe, atît la masculin 
cit și la feminin, pe primul loc s-au 
clasat formațiile Iugoslaviei.

TENIS • In primul tur al turneului 
feminin de la Bloomington (Minnes- 
sota), Regina Marsikova a învins-o 
cu 6-4, 7—5 pe Jeanne Duvall. Alte 
rezultate : Ann Kiyoumura — Stepha
nie Tolleson 6-3, 7-5 ; Barbara Pot
ter — Paula Smith 3-6, 6-3, 6-3 ; 
Ilana Kloss — Laura Dupont 4—6, 
7—5, 6—2. Principalele favorite ale
concursului, Chris Evert, Martina Na
vratilova și Virginia Wade, sînt cali
ficate direct în turul II.

TENIS DE MASA • In primul tur 
al „Cupei orașelor tîrguri" echipa 
T.C. Sofia a pierdut cu scorul de 
4—5 meciul susținut pe teren propriu 
cu formația olandeza Weluwe, care 
s-a calificat pentru turul următor af 
competiției.
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