
în timpul meciului F.C. Argeș — Valencia 

' „TRICOLORII" IN FAȚA TV-ului, 
CU GlNDUL LA JOCUL DE MIERCURI-

POIANA BRAȘOV, 19 (prin 
telefon). Miercuri 18 octombrie, 
ora 14,50. în sala de televizor a 
hotelului Teleferic din Poiana 
Brașov, componenții lotului re
prezentativ de fotbal și-au ocu
pat locurile în fața micului 
ecran pentru a urmări partida 
de la Pitești, F.C. Argeș — C.F. 
Valencia.

Pe stadionul din Trivale echi
pele își fac apariția pe gazon, 
în sala de televizor a dispă
rut și cel mai mic zgomot. 
Cineva totuși apucă să spună: 
„Uite-l pe Kempes. O să aibă 
viață grea Bărbulescu astăzi”, 
începe jocul de la Pitești. La 
Budapesta este minutul 30 și 
Honved conduce cu 1—0 în in- 
tîlnirea cu Politehnica Timișoa
ra... Minutul 10 : lovitură li
beră pentru F.C. Argeș. Iordă- 
nescu spune : „Pune-o tu, Do- 
brine, acolo sus, unde n-o mai 
ajunge nimeni". Dobrin parcă-1 
aude și mingea se duce din pi
ciorul lui exact la vinclu. Ex
plozie de bucurie pe stadionul 
din Trivale și în sala de televi
zor a hotelului Teleferic. Mi
nutul 28 : oaspeții egalează : 
1—1. Moment de consternare. 
Toți tac. Nu tace, insă, Rădu- 
canu — portarul : „Așa pățesc 
și eu de multe ori, vine mingea 
pe sus și cade pe lingă apără
torii noștri în careu, apoi apa
re un înaintaș advers nemarcat 
și trage cum a făcut și Saura. 
Ce vină are Speriata

Și jocul continuă. Piteștenii 
atacă din nou. In prim-plan, 
pe ecran, apare chipul concen
trat al lui Halagian. B. Grigo- 
re remarcă : „Greu e să fii 
antrenor. Uite-1 pe nea Florin, 
parcă nu trage din țigară, parcă 
o mușcă". Bonhof e gata să 
înscrie un autogol și Vigu _i-o

TRADIȚIA Șl CONDIȚIILE ACTUALE
IMPUN REZULTATE Șl MAI CONVINGĂTOARE

Județ cu o pondere econo
mică dintre cele mai impor
tante și cu o reședință recu
noscută prin tradiție culturală, 
iar în ultimii ani și printr-o 
mare vocație industrială. Clu
jul a cunoscut în zilele noastre. 
Îndeosebi sub impulsul marii 
competiții naționale „Daciada”, 
împliniri și în activitatea spor
tivă, în cea de masă cu pre
cădere. Despre această impor
tantă temă ne-a vorbit, în ca
drul anchetei ziarului nostra, 
tovarășul Nicolae Mureșan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Cluj.

— în clasamentul general al 
primei ediții a „Daciadei". ju
dețul Cluj s-a situat pe locul 
5. Se poate vorbi, in acest 
sens. de un suflu nou, 
mai dinamic, de o angajare li 
mai fermă în activitatea spor
tivă de masă îndeosebi, asigu
rată de marea competiție spor
tivă națională ?

— Fără nici un dubiu, „Da
ciada”, această minunată mani
festare polisportivă, are meri
tul de a fi revitalizat întreaga 
activitate sportivă de ma3ă și 
de performanță. Faptele atestă 
că „Daciada" a reușit să cu
prindă într-un sistem unitar 
toate formele specifice educa
ției fizice și sportului, în ge-

La încheierea campionatului de polo 

DINAMO A DEVENIT 0 FORMAȚIE OMOGENĂ, 
RAPID-UN COLECTIV CU PROBLEME!
Așadar, după patru ani, e- 

chipa de polo a clubului Di
namo București revine în frun
tea celor mai bune formații din 
țară, înscriindu-și în palmares 
cel de-al 18-lea titlu de cam
pioană.

După trei ani de insuccese în 
disputele directe cu fosta cam
pioană Rapid București, după 
un start mai puțin convingă
tor chiar și în ediția recent în
cheiată — feroviarii au învins 
în primele două meciuri direc
te —, dinamoviștii au marcat, 
pe baza unei pregătiri superi
oare, un evident crescendo 
exact în ultimele două luni, 

zice” lui Răducanu „Ai văzut, 
Rică, cum a scos-o portarul 
p-asta ?“

în sfîrșit, 2—1 în min. 8L 
„Tricolorii" aplaudă în picioa
re. „Hai băieți, încă un gol", 
dar mingea se încăpățînează să 
nu intre în plasa porții spa
niole.

...„Tricolorii" au ieșit la o 
scurtă plimbare pe ‘ aleile din 
Poiana Brașov. De azi într-o 
săptămînă este rîndul nostru să 
jucăm și să învingem, parcă 
ar vrea să spună in corpore N. 
Răducanu, Anghelini, Sameș, 
Ștefănescu, Vigu, Romilă, Bo- 
loni, Iordănescu, Crișan, Cămă
tar u, Marcu și toți ceilalți.

...Seara, în holul hotelului 
„Teleferic", discuția continuă 
în cadrul unei mese rotunde 
spontane. Se vorbește ceva mal 
puțin despre meciul de la Pi
tești și, firesc, mai mult des
pre cel de săptămînă viitoare, 
cu Iugoslavia. Antrenorul Gh. 
Constantin nu vrea să treacă 
peste „amănuntul" că Dobrin a 
fost mai bun decît „mitul ar
gentinian* Kempes și ține să 
precizeze că dacă F.C. Argeș 
nu s-a impus, totuși, la o di
ferență mai mare de goluri, de 
vină au fost, în primul rind, 
execuțiile tehnice mai ales In 
faza de finalizare. Meteahnă șl 
a celor din lot. „Asta însemnă 
că in zilele care au mai rămas 
pină la meciul cu Iugoslavia va 
trebui să exersăm, îndeosebi cu 
atacanții, preluarea, pasa șl, 
mai ales, șutul la poartă". C. 
Cemăianu a uitat aproape me
ciul de la Pitești și e preocu
pat de problema virfului de

Mihai IONcSCU

(Continuare in pag. 2—3) , 

uniune prioritară in inde plinire a Programului 

de dezvoltare a mișcării noastre sportive

Azi, județul CLUJ
nere. „Daciada" ne-a pus Ia 
lndemină cadrul cel mai adec
vat pentru atragerea copiilor, 
tineretului, oamenilor muncii 
în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, sportului și 
turismului de masă, scoțtnd din 
inerție aproape toate potențele 
sportive (cunoscute) ale jude
țului, contribuind intr-o apre
ciabilă măsură la consolidarea 
organizatorică și materială a 
asociațiilor sportive.

— Cum aprecia# ci s-a în
făptuit cerința ca tineretul, 
oamenii muncii să dobindeas- 
ci deprinderea practicării sis
tematice a exercițiilor fizice fi 
sportului 2

— Se înțelege, ritmul este 
net superior celui precedent. 
Aș folosi spre edificare două 
elemente de referință: în în
treprinderi și instituții, pro
centul celor cuprinși în intre- 

adică în perioada în care s-a 
și decis lupta pentru cel de 
al 33-lea titlu. Stimulați și de 
succesul din turneul interna
țional de la Neapole, unde au 
întrecut echipe de primă valoa
re de pe continent (Canottieri 
Napoli, deținătoarea C.C.E., 
Partizan Belgrad și Ferencvaros 
Budapesta), bucureștenii au con
tinuat șirul victoriilor în cam
pionat, au trecut pe rind de Vo
ința și apoi de Rapid, princi
palele adversare, asigurîndu-și 
practic noul succes înaintea 
ultimei părți a turneului final.

Față de anii trecuți (1975— 
1977), noii campioni s-au pre-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIV - Nn 8994 | 4 PAGINI - 30 BANI| Vineri 20 octombrie 1978

DINAMO S-A CALIFICAT ÎN TURUL AL DOILEA 
AL C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

Aseară, in meci retur, a întrecut pe Ț. S. K. A. Sofia cu 31-18
Așa cum era de așteptat, 

campioana noastră de handbal, 
Dinamo București, s-a calificat 
cu ușurință in cel de al doilea 
tur al Cupei campionilor eu
ropeni. Aseară. în Palatul spor
turilor și culturii, handbaliștii 
pregătiți de antrenorul emerit 
Oprea Vlase au cîștigat partida 
retur cu Ț.S.K.A. Sofia la un 
scor concludent: 31—18 (11—10). 
Astfel, scorul general (23—17 
pentru Dinamo la Sofia) este 
de 54—35 in favoarea campio
nilor noștri.

Dinamoviștii s-au „încălzit" 
greu. O repriză întreagă —pri
ma — ei au părut insuficient 
convinși de necesitatea efortu
lui maxim în această întîlnire, 
l-au căutat, doar, cu o insistență 
enervantă pe... portarul Laza
ro v și au dovedit neatenție în 
apărare, anulind în bună parte 
eforturile lui Cornel Penu (ex
celent și în acest meci). La re
luare. campionii s-au simțit o- 
bligați să-i onoreze pe specta
tori și au jucat cu verva cu 
care ne-au obișnuit (In atac), 
cu fermitatea care-i caracteri- 

cerile „Daciadei” se apropie de 
50 la sută ; iar in școli pro
centul elevilor care au luat 
parte la concursuri și compe
tiții sub însemnele „Daciadei"

Tiberiu STAMĂ

(Continuare in pag. 2—3)

Munteanu (care nu apare în imagine) a futat imparabil fi, cu toa
te eforturile lui Schervan, L Slavei fi FL Slăvei, va fi 1—1 in 
ultima partidă Dinamo — Rapid (3—6). Foto : N. DRAGOȘ

sufle permanent dorința de a 
învinge, practic să transforme 
o echipă cu certe valori (care 
nu știa să-și valorifice întot
deauna superioritatea tehnico- 
tactică) într-un lot omogen, e-

zentat in acest sezon cu o ca
litate In plus : aceea a omo
genității, a unui colectiv bine 
sudat din toate punctele de ve
dere, în care diferențele dintre 
titulari și rezerve au fost tot 
mai greu sesizabile. Antreno
rul Iuliu Capșa, cel care a adus 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare nu mai puțin de 6 titluri 
cu echipele de copii și juni
ori, a izbutit și acum, in pri
mul său an de lucru cu seniorii. 
A reușit pentru că a știut să-și 
disciplineze jucătorii, să Ie fi
xeze un obiectiv precis, în rea
lizarea căruia a găsit și cele 
mai eficiente mijloace să le in-

Infiltrat pe semicerc, printre handbaliftii bulgari Blajev fi Niko- 
lov, dinamovistul Oprea inscrîe spectaculos din plonjon. 

Foto : Dragoș NEAGIT
zează (in apărare). Scorul a 
luat imediat proporții : 18—11, 
21—12, 23—13, 27—14. Și dacă 
tinărul portar Claudiu Ionescu 
(care l-a înlocuit pe Penu în 
partea a doua a reprizei secun
de) ar fi fost ceva mai inspi
rat diferența finală ar fi pu
tut fi și de 20 de goluri...

Sperăm că în evoluțiile vi
itoare din C.C.E. Dinamo va 
trata cu maximă seriozitate 
întilnirile din primul și pină 
în ultimul minut. Altfel poate 
avea surprize.

In Sala sporturilor din Brăila

ASTĂZI, STĂRI ÎN CEA Dt A XVII-a EDIȚIE 
A „TROFEULUI CARPAȚI**

Sala sporturilor din Brăila 
găzduiește — începînd de astăzi 
și pină la 25 octombrie — cea 
de a XVII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați" la handbal femi
nin. Inutil să mai amintim că 
această întrecere se situează, 
prin tradiție și valoare, printre 

chilibrat, capabil astăzi să joa
ce de la egal cu orice forma
ție de club europeană.

Cine sînt autorii victoriei di- 
namoviste ? Doru Spinu, ajuns 
la maturitate, a fost cel mai 
bun jucător dinamovist (și chiar 
al echipei naționale) in acest

Adrian VASIUU

(Continuare In pag. 2—3)

Au marcat : Durău 5, Bedl- 
vm 4, Tase 4, Grabovschi 4, 
Cosma 3, Matei 3, Flangea 3, 
Oprea 2, Licu 2 și Stef 1 — 
pentru Dinamo București, Bla
jev 7. Peikov 5, Naciev 3, Had- 
jiev 2 și Doicinov 1 — pentru 
Ț.S.K.A. Sofia.

Au arbitrat Max Wehner șl 
Horst Gent (R. D. Germană).

în deschidere, Universitatea 
București a întrecut Selecțio
nata de junioare' cu 19—12 
(10—S)-

Hristache NAUM

cele mai mari din handbalul 
mondial, dar necesar să insis
tăm asupra semnificației ei ac
tuale. Cu o lună înaintea „mon
dialelor", „Trofeul Carpați" — 
la startul căruia se aliniază re
prezentativele Uniunii Sovieti
ce, R. D. Germane, Ungariei, 
Iugoslaviei și României (echi
pele A și B) — testează cele 
mai importante forțe, poate 
oferi opțiuni pentru titlul su
prem și — în mod deosebit — 
pentru cele 5 locuri care asigu
ră calificarea la Jocurile Olim
pice.

PROGRAMUL DE ASTAZI

Ora 1« : Deschiderea tea- 
ttv*

Ora 16.30 : România A — 
România B

Ora 17,45 : R. D. Germană 
— Ungaria

ora is : U.R.S.S. — iu
goslavia

Firește, testul general este 
necesar specialiștilor, prezențî 
în grup masiv în orașul dună
rean, Pentru noi, însă, acest 
examen prezintă valoare prin 
comparația pe care o permite 
între noua formație a României 
și echipele „abonate" tradițional 
la podiumul C.M. și J.O. Roadele 
activității antrenorilor Francisc 
Spier și loan Bota, ale federa
ției. se vor vedea acum, în 
aspra bătălie cu marile echipe. 
Confruntîndu-se cu formațiile 
R.D. Germane și Iugoslaviei, 
contracandidate la un loc în 
turneul final al campionatului 
mondial, reprezentativa noastră 
poate căpăta un puternic tonus 
moral in cazul unor victorii 
sau al unor comportări superi
oare. Dar, reversul medaliei, 
înfrîngerile ar apăsa ca niște 
pietre de moară, ar Influența 
negativ starea psihică a echi
pei. Iată cit de dificilă este a- 

(Continuare in pag. a 4-a)



"Finalele campionatelor naționale de box

PREGĂTIRI DE ULTIMĂ ORĂ 
ÎNAINTEA GONGULUI INAUGURAL
O Campionul Hoduț - la start ; campionul Burdihoi - suspendat I # Doi noi pre* 
tendenți la categoria pană : Duchin ți Lungu 9 Printre favoriți la semigrea : 

Mircea ți Dafinoiu.
Doar două zile ne mai des

part de primul gong din ca
drul turneului final al campio
natelor naționale de box pen
tru seniori. în toate secțiile se 
fac pregătiri intense In vede
rea celui mai important eve
niment pugilistic intern al a- 
nului. Azi amănunte de la :

BRAILA. Iată ce ne-a spus 
antrenorul coordonator Gheor- 
ghe Iliuță : ..împreună cu 
colegii Adolf Zaibel și 
Petre Ganea ne ocupăm 
atent de buna pregătire a 
sportivilor noștri. Vom pre
zenta 11 pugiiiștj : Niță Kobu 
ți Nicolae Șchiopu (muscă), 
Gheorghe Negoiță și Alexan
dru Dumitrașcu (cocoș), Con
stantin Voinescu și Ion Guță 
(pană), Gheorghe Roșea (se- 
miușoară), Costache Ciochină 
(mijlocie mică), Ion Răducu 
(mijlocie), Alexandru Mircea 
ți Costică Dafinoiu (semigrea). 
Ne punem mari speranțe In 
clasarea pe locuri fruntașe și 
chiar în cucerirea centurilor 
de campioni de către Robu, 
Ciochină, Mircea și Dafinoiu, 
ultimul revenind la forma 
sportivă care l-a consacrat în 
arena internațională".

GALAȚI. După cum r.e 
transmite corespondentul Te- 
lemac Siriopol, antrenorul Du
mitru Gheorghiu privește cu 
mult optimism turneul final al 
campionatelor naționale de 
box. în acest scop el și-a su
pus elevii unor intense antre
namente, urmărind în special 
pregătirea fizică și adaptarea 
pentru' concurs. La cele două 
antrenamente zilnice au răs
puns prezent toți sportivii, fie
care dintre ei dorind să se 
afle la finale cît mai în for
mă. Gălățenii își pun mari spe
ranțe în Ion Lungu (pană), 
Nicolae Stoenescu (semiușoa- 
ră), Sandu Tîrîlă (mijlocie) și 
Costică Chiracu (semigrea). 
După cum se vede, nume cu
noscute în boxul românesc. 
Dar nici ceilalți participanți 
din clubul gălățean nu vor fi 
ușor de întrecut. Iată numele 
lor : Ștefan Cociuc (muscă), 
Ștefan Duminică (cocoț), Du
mitru Bute (semimijlocie), nie 
Tîrîlă (mijlocie mică), Pavel

Cornel Hoduț exersează la mănuși cu antrenorul Gabriel Pometcu 
Foto : Ion MIHAICA

Istrate (mijlocie), Gică Axente 
și Dumitru Micu (grea).

BUCUREȘTI. La campiona
tele naționale de box de anul 
trecut, pugiliștilor de la Dina
mo și Steaua le-au... scăpat 
doar trei titluri. Două dintre 
acestea le-au cucerit Cornel 
Hoduț (Rapid) și Dumitru Bur
dihoi (Metalul). I-am căutat pe 
cei doi campioni „en titre", 
pentru a afla cum se pregă
tesc, atît ei cît și colegii lor, 
în vederea turneului final al 
campionatelor de săptămîna 
viitoare.

La ,.Rapid", antrenorii Teo
dor Niculescu, Luca Romano, 
Ion Vasilov și Gabriel Pomet
cu pregătesc pentru turneul fi
nal 14 sportivi. Printre ei și 
Cornel Hoduț. Viitorul meca
nic de locomotivă se antrenea
ză cu mare ambiție. „Am 
muncit mult pentru a mă pre
zenta cît mai bine la finale — 
ne-a spus Hoduț. Doresc să 
cuceresc pentru a treia oară 
titlul de campion al țării. Știu 
că nu va fi ușor. Ii consider 
ca principali adversari pe Ion 
Vladimir (Dinamo) și Alexan
dru Giurgiu (B. C. Brăila)". 
Dar Hoduț nu este singura 
speranță a Rapidului. Antre
norul emerit T. Niculescu va 
urca în ring și trei „semi
grei" — Florca Constantin,

Florea Ștefan și Vasile Viorel. 
Despre ultimul, un tînăr de 20 
de ani, ne-a declarat că „ar 
putea provoca una dintre ma
rile surprize ale campionatu
lui". Cu optimism sînt aștepta
te și evoluțiile lui Victor Du
chin („Cine va ciștiga titlul la 
„pană" va trebui să treacă de 
Duchin") și Vasile Stancu 
(„Unul dintre puținii învingă
tori ai campionului european 
de tineret Daniel Radu").

Antrenorii' de la „Metalul" 
— Ion Stoianovici, Constantin 
Anton și Eugen Dinu — pre
gătesc pentru marele examen 
6 sportivi : Nicu Popa (cocoș), 
Mihai Ploieșleanu (pană), Ma
rian Stamatescu (ușoară), Ion 
Budușan (semimijlocie), Nedc- 
lea Mocanu (mijlocie mică) și 
Gheorghe Butnaru (mijlocie). 
Cu surprindere am aflat de 
la antrenorul Ion Stoianovici 
că Dumitru Burdihoi, campio
nul de anul trecut la „muscă", 
a fost exclus din secția boxe
rilor metalurgiști din cauza 
deselor absențe de la pregă
tire și a vieții nesportive pe 
care o duce. O măsură care 
ar trebui sâ-i pună pe gînduri 
nu numai pe sportivii certați 
cu ordinea și disciplina, ci și 
pe antrenorii care tolerează a- 
bateri de la etica sportivă—

Petre HENȚ

CAMPIONATE
N. RIUREANU A CÎȘTIGAT 
„CUPA ORAȘULUI DEBRE

ȚIN" LA DIRT-TRACK
• „Cupa orașului Debrețin" la 

dirt-track a revenit alergătorului 
N. Blureanu (I.P.A. Sibiu) cu 
13 p, urmat de X. Oreszko (Volan 
Debrețin) cu 12 p și Gh. Sora 
(Metalul Buc.) cu 10 p.
• La sfîrșitul acestei săptămâni 

și Începutul celeilalte se vor con
suma ultimele concursuri ale celor 
mal Importante competiții de dlrt- 
track, după următorul program : 
20 octombrie, la Sibiu — etapa 
a 3-a a „Cupei F.R.M." ; 22 oc
tombrie, la Arad, etapa a 3-a a 
campionatului republican ; 24 oc
tombrie, la Âratl, etapa a 4-a 
(finală) a campionatului republi
can ; K octombrie. Ia Sibiu, eta
pe a 4-a (finală) a „Cupei 
FJIJd.".
H. C. MINAUR BAIA
MARE — ȘTIINȚA BACAU 
. 25-16 (12-5)

LA HANDBAL
BAIA MARE, 1» (prin telefon). 

Rata sporturilor din localitate a 
găzduit, Joi după amiază, două 
meciuri de handbal. In cadrul 
Diviziei masculine A, H. C. 
Minaur Baia Mare a tatîlnit e- 
chipa Știința Bacău. Pe fondul 
unei superiorități manifestate a- 
proape de-a lungul Întregii con
fruntări, băimărenli s-au impus 
destul de ușor. Rezultat final : 
H. C. Minaur — Știința Bacău 
25—ÎS (12—5). Au marcat : Miro- 
nluc 12, Palko 3, Odae 2, Boroș 2, 
Răzor 1, Panțiru 1, M. Voinea 1, 
N. Noinea 1, Oros 1, Avramescu 
1 — pentru Minaur, respectiv 
Vasilache 4, Deacu 4, Niculescu 
3, Hornea 2, Balcan 2, Vasilca 1. 
Au arbitrat bine P. Radvani 
(Cluj-Napoca) și M, Grebenișan 
(Tg. Mureș).

în „Cupa de toamnă" : Con
structorul Baia Mare — Rapid 
București 23—11 (10—5). Au mar
cat : Bartha 8, Sasu 6, Elena Pop 
3, Fejer 2, Pecsi 1, Carban 1, 
Tușnea 1, Secătureanu 1, pentru 
Constructorul, respectiv Alexan- 
drescu 5, Șerban 5, Buzaș 1. Au 
arbitrat L Grebur și Al. Mărieș 
(Satu Mare).V. SASARANU-coresp.

DIVIZIA B LA HANDBAL
Masculin, seria I : Metalul

Vaslui — Unirea Tricolor Brăila 
17—14 (8—7), Universitatea iași
— Tractorul Brașov 23—29 (10—16), 
C.S.U. Galați — Comerțul Con
stanța 13—9 (8—6), Dinamo Bra
șov — Relonul Săvinești 17—16 
(11—6), Petrolul Teleajen — Cal
culatorul București 26—11 (9—5) ; 
seria a H-a ; Sideful Jimbolia — 
H.C, Minaur H Baia Mare 16—14 
(10—6), Independența Sibiu — 
A.S.A. Tg. Mureș 16—12 (8—6),
C.S.M Reșița — Oltul Sf. Gheor
ghe 24—11 (9—2), restanță : Meta
lul Hunedoara — Nitramonia Fă
găraș 15—16 (8—11). Feminin. Se
ria I : Textila Buhuși — Spartac 
București 15—6 (7—3), Oltul Sf.
Gheorghe — Vulturul Ploiești 
16—14 (4—6) ; seria a n-a : A-
vîntul craiova — Voința Sighi
șoara 14—13 (7—7), Energetica

• COMPETIȚII
Drobeta-Tr. Severin — C.S.M. 
Sibiu 14—3 (4—5), Constructorul 
Tmișoara — Textila Sebeș 25—9 
(9—4), Constructorul Hunedoara
— Universitatea Cluj-Napoca 
13—14 (4-9).

ȘAH : ESTE DEASA 
SITA CALIFICĂRILOR I

Turneele ,,B“ ale campionatu
lui național masculin, ie țah, care 
vor desemna 6 participanți la 
finala competiției. prilejuiesc o 
Întrecere echilibrată și interesantă 
desfășurată sub semnul unei 
lupte aprige. Da cele 3 locuri 
care asigură calificarea candi
dează un mare număr de Jucă
tori, ceea ce pronostichează so
siri foarte strtnse și departajări 
dificile.

In grupa de la București au 
rămas 12 concurenți (V. Stoica și 
C. Ion eseu s-au retras din mo
tive obiective), dintre care 9 (!) 
luptă cu șanse apropiate pentru 
locurile fruntașe. După 6 runde 
conduc in clasament juniorul 
ploieștean Adrian Negul eseu și 
Sergiu Grunberg, cu cite 4 puncte 
din 5 partide, urmați de Monel 
Tratatovici cu 4 puncte din 6.

★
Foarte deasă este ,^ita“ șl în 

grupa de ia Satu Mare, unde _
după 6 runde — 10 concurențl 
(din 13) sint înșiruiți pe distanța 
unui singur punct : Stanciu,
Vaisman, Șuta — 4, Bondoc, 
Cheșca — 3*/j, Bușu, Dijin, Neam- 
țu, Mozeș, M&rășescu — j. Fini
șul se anunță, așadar agitat și 
fierbinte I (V. Ch.)

IN DIVIZIA A LA 
BASCHET (f), MOBILA — 

CRIȘUL 0—2
Dubla întîlnire dintre echipele 

feminine de baschet Mobila și 
Crișul Oradea, desfășurată la 
Satu Mare in cadrul Diviziei A, 
a fost câștigată de oaspete, cu 
M—69 (3^—24) și 84—61 (39—24),
care au manifestat o mai bună 
pregătire fizică. Datorită acestor 
succese, Grișul se menține, neîn
vinsă, printre fruntașele clasa
mentului. Coșgetere : Szekely
20 + 21, Szabo 21+8, Niculescu 
6 + 18 pentru Crișul, respectiv 
Hoszu 13 + 13, Bartha 12 + 10, 
Ciocan 8 + 11. (I. toth — co- 
resp.).

DE ASTÂZI PÎNÂ 
DUMINICA, SPADASINII 

IN ÎNTRECERE
Sfirșlul acestei săptămîni este 

marcat, la scrimă, de Întrecerile 
spadasinilor. Astfel, astăzi se dis
pută In sala de scrimă Floreasoa 
de la ora 8,30, „Cupa României"
— individual. Sîmbătă șl dumi
nică, de la aceeași oră, va avea 
locultima etapă a campionatului 
național de spadă pe echipe, di
viziile A și B.

TRADIȚIA Șl CONDIȚIILE ACTUALE IMPUN REZULTATE Șl MAI CONVINGĂTOARE
(Urmare din pag 1)

este de aproximativ 80 la sută. 
Ne bucură mult faptul că în 
contextul marii competiții na
ționale preocuparea pentru a 
aduce tineretul, oamenii muncii 
dt mai aproape de exercițiul 
fizic, de mișcare, se manifestă, 
In primul rînd, în colective 
mari, în întreprinderi-eta- 
lon ale- economiei județului și 
țării cum ar fi Unirea, Cluja- 
na, Metalul roșu, Someșul (toa
te din municipiul Cluj-Napo
ca), Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, Fabrica de ciment Tur
da etc. Sînt unități economice 
în care activitatea sportivă de 
masă și, pe alocuri, chiar și 
cea de performanță cunoaște 
dimensiuni noi, eu participări 
de ordinul sutelor și miilor de 
angajați, prin competiții orga
nizate pe ateliere și secții, mul
te cu caracter permanent, prin 
mari serbări cîmpenești la 
Oare participă, fără exagerare, 
aproape întreaga masă a oa
menilor muncii, cu fami’ji’.e 
lor, cu rude și prieteni. în 
#coli, de asemenea, activitatea 
Sportivă de masă a luat, prin 
„Daciadă", o amploare fără 
precedent. Am în vedere în 
principal colectivele Liceului 
industrial de construcții, de 
transport „Unirea", de indus
trie alimentară, de electroteh
nică, nr. 15, pedagogic, școlilor 
generale nr. 17 și 21 (toate din 
Cluj-Napoca), „Andrei Mureșa- 
nu“ din Dej, „Petru Maior" din 
Gherla, „Mihai Viteazul", con
strucții 1 și 2 din Turda, în 
care participarea elevilor la 
acțiunile sportive are un carac
ter continuu, temeinic organi
zat și, deci, eficient. Aș vrea 
să remarc totodată că și la 
sate apar tot mai multe ac
țiuni sportive care își statorni
cesc o frumoasă tradiție, bneu- 
rîndu-se de prezența nu numai 
a locuitorilor respectivi, ci, ca 
invitați, reaiizind un rodnic

schimb de experiență, a repre
zentanților unor colective de 
muncitori sau elevi de Ia orașe. 
Este cazul comunelor Dăbica. 
(„Cupa Gelu"), Vultureni, Pan- 
ticeu, Răscruci,— Beliș, Chin- 
teni, Aștileu, Baciu, Luna, Să- 
vădisla, Gilâu, Horești, Mera, 
Coruș ș.a.

— La această oră de bi
lanț considerați că aportul 
profesorilor de educație fizică 
3-a ridicat la nivelul cerut 7

— Tot ce s-a realizat in ju
deț pe planul activității spor
tive de masă și de perfor
manță, sub însemnele marii 
competiții naționale, este im
plicit și rodul strădaniilor ca
drelor didactice de specialitate, 
activiști sportivi cu multă tra
gere de inimă, eu pricepere și 
dragoste pentru profesiunea a- 
leasă. îmi fac o datorie in a 
evidenția. în acest sens, ma
rea majoritate a profesorilor 
de educație fizică, de Ia orașe 
și comune (și chîar din unele 
sate), care au fost perma
nent alături de noi. «si
guri nd reușita multor ac
țiuni înscrise sub genericul 
„Daciadei".

— V-am ruga să precizați 
ce anume nu s-a realizat in 
raport cu cerințele Programu
lui de dezvoltare a mișcării 
noastre sportive 7

— Cu toate realizările înfăp
tuite, consider că mai sint mul
te colective de întreprinderi în 
care tineretul este prea puțin 
atras în activitatea sportivă de 
masă, că pentru practicarea 
sportului nu sînt valorificate 
integral amenajările existente 
sau că, în alte cazuri, nu se 
face aproape nimic pentru ca 
fiecare asociație sportivă să-și 
asigure un minimum de baze 
sportive simple. O situație ase
mănătoare există și în unele 
comune în care tineretul din 
C.A.P.-uri sau centre de meca
nizare agricolă participă doar 
sporadic la activitatea sportivă

de masă. Organizațiile de ti
neret, cărora le revine în prin
cipal datoria de a impulsiona 
pe angajații din unitățile agri
cole spre sportul pentru toți, 
pot și trebuie să Întreprindă 
mult mai mult in acest scop.

— Cum vedeți conlucrarea 
factorilor cu responsabilități ti 
atribufii in rezolvarea sarcini
lor legate de reușita viitoare
lor întreceri din cadrul marii 
competiții sportive naționale 7

— Bucurindu-ne de îndru
marea permanentă a Comite
tului județean de partid, am 
reușit să rezolvăm in timp util 
Împreună cu toate organele 
cu atribuții problemele ime
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LA ÎNCHEIEREA C.
(Urmare din pag. 1)

diate și de perspectivă ale 
activității sportive, ale ce
lei de masă îndeosebi. în 
ședințele săptămînale care 
sînt organizate se fac infor
mări asupra modului cum a 
decurs munca, sînt aduse ope
rativ corectivele necesare. Con
sider, de aceea, că există o 
bună conlucrare și mal ales că 
există condiții ca în cadrul 
marii competiții naționale ju
dețul Cluj să ajungă să se si
tueze și la edițiile viitoare 
pe unul din locurile de 
frunte, așa cum o impune și 
tradiția dar și posibilitățile 
umane și materiale de rare 
dispunem.

SE ATRIBUIE
• AUTOTURISME „Da

cia 1300" și „Skoda 105 L"

• CÎȘTIGURI ÎN NU
MERAR de valoare fixă — 
50.000 lei, 15.000 lei etc. — 
și de valoare variabilă.

• EXCURSn ÎN U.R.S.S 
SAU R. S. CEHOSLOVACA. 
MULTIPLE POSIBILI
TĂȚI DE CÎȘTIG :

— Se 
trageri

— Se 
mere ;

re

sezon, intervențiile sale asigu- 
rlnd o siguranță de natură să-i 
mobilizeze pe coechipieri. Ală
turi de el, Dinu Popescu, Vio
rel Rus, Liviu Răducanu, Adrian 
Nastasiu ți Adrian Munteanu 
au fost jucătorii care au dus 
greul în acest campionat, im- 
punîndu-se prin puterea de 
concentrare în defensivă, ca ți 
prin varietatea acțiunilor ini
țiate în ofensivă. R. Mirea, G. 
Gaiță ți Gh. Popescu, utili 
echipei, au avut dese fluctua
ții. O surpriză plăcută — mai 
tinerii Ș. Popescu, K. Szerzo, 
D. Ciobăniuc ți V. Ungureanu 
(un șuter de temut). Dinamo a 
fost echipa care s-a apropiat 
anul acesta cel mai mult de 
jocul modern, în permanentă 
mițeare, și victoria ei a venit 
firesc.

Clasată pe locul secund, Ra
pid București nu a mai de
monstrat în această toamnă o- 
bișnuita capacitate de mobili
zare, deosebita coeziune sufle
tească între jucători, animați 
permanent de dorința succesu
lui, atu-uri care trei ani con
secutiv au instalat echipa din 
Giulești în fruntea ierarhiei. 
Unii dintre sportivi au „îmbă- 
trînit" și fac tot mai greu față 
dinamismului jocului modern.
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LOTO - PRONOSPORT
efectuează 8 

în 2 faze ;

extrag 44 de

10 categorii;

ex-

nu- S

DUMINICA 22 OCTOMBRIE 
1978 CONCURS

Cîștigurile se acordă pe
Se cîștigă și cu 3 numere din 5 sau 6 extrase.

VINZAREA BILETELOR : 
1978. MAI MULTE BILETE 
DE CÎȘTIG.

pînă sîmbătă 21 octombrie 
JUCATE, ȘANSE SPORITE

Ș PARTICIPAREA se face pc
îș simplă. Numai biletele de 15 

• la toate cele 8 extrageri.
•? S’
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
i

bilete de C și 15 lei varianta 
lei varianta simplă participă

PRONOSPORT
eu meciuri din campionatul ita
lian și din divizia B a campio

natului nostru.
Din programul acestui concurs 

se desprind meciurile Ascoli — 
Torino, Atalanta — Milan și Ju
ventus — Perugia, în care frun
tașele clasamentului dispută par
tide în deplasare cu echipe care 
știu să-și apere șansa conferită 
de terenul propriu.
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ILARA

0 TELEGRAMA Șl...
3 LOCURI PIERDUTE!

w» raia Dinamo din Capitală, 
limbată »eara, a fost nedreptâ- 

? echipa din Divizia A de 
J«ido I In cadrul celei de a treia 
•tape, 4 divizionare au fost pro
gramate sâ-|j dispute intiietatea 
fa București : Dinamo București, 
Dinamo Brașov, Constructorul 
Miercurea Ciuc și Rapid Arad. 
Sportivii primelor trei formații 
S-au prezentat la cîntarul oficial 
- ' ° ,curtâ Pauza pentru
rS? . m ’ ou su$t’nut © parte din mtilninle etapei. Rapid Arad Insă 
»u sosise și nimeni nu știa pre
cis din ce cauză. Dupâ aproape 
© orâ de la terminarea meciuri
lor dintre cele trei formații pre
zente, au fost aduși de la Gara 
de Nord, cu un autoturism și cu 
tramvaiul, sportivii arădeni. fa 
«teva minute au și fost cîntârlți. 
LJar, spre marea lor dezamăgire,
4 dintre ei — cei mai buni — 

nu se încadrau (doar cu 
cîteva sute de grame I) 
în limitele categoriilor de 
greutate, fiind astfel ne- 
voiți să lupte la categorii 
superioare sau să fie în- 
locuiți

dăugînd și 
călătorii cu _____
toți ou fost o „ pradă' 
pentru adversarii lor. Sîntem si
guri câ în condiții normale vic
toria, cel puțin în meciul Dinamo 
Brașov — Rapid, ar fi stat sub 
semnul întrebării pînâ la ultima 
categorie.

De ce s-a prezentat Rapid Arad 
pe salteaua de concurs direct de la 
gară ? Mai întîi un amănunt : 
hi regulamentul competiției se 
menționează, între altele, obliga
ția cluburilor și asociațiilor spor
tive care găzduiesc întrecerile de 
a comunica cu 10 zile înaintea 
•tapei respective, „data, ora și 
locul de desfășurare*. In program, 
•tapa era stabilită pentru dumi
nică 15 octombrie. Antrenorul Sa
bin Lucea (Dinamo București) 
susține că a transm’.s printr-o te
legramă modificarea datei șl e 
orei de disputare, precizîndu-se 
că etapa urma să aibă loc sîm- 
bătă 14 octombrie, de la ora 
1630. îr» loc de duminică 15 oc
tombrie. Dar sportivii arădeni — 
care afirmă că nu 
tînță de asemenea 
veniseră pregătiți 
doua zi, duminica, 
gramului inițial.

In urma înfrîngerilor astfel 
suferite, Rapid Arad a coborît în 
clasament de pe locul 3 pe 6, 
în timp ce antrenorul S. Lucea 
se „acoperă" cu o telegramă I 
Nu era oare normal să verifice
— printr-un simplu ape! telefonic
— ajungerea acesteia la desti
nație ? Credem câ este de dato
ria Federației să fa toate masu
rile pentru ca, pe viitor, fiecare 
echipă să-și poată apăra șansele 
în mod echitabil.

Costln CHIRIAC
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DUPĂ PRIMA MANȘĂ
DIN TURUL II AL CUPEI U.E.F.A.

„ARGEȘUL" DIN REPRIZA SECUNDĂ 
POATE OBȚINE CALIFICAREA LA VALENCIA...,
F. C. Argeș — C. F. Valen

cia a fost un meci în care : 1) 
argeșenii au șutat de 23 de 
ori la poarta lui Manzanedo — 
9 lovituri pe spațiul porții — 
față de numai 8 șuturi ale oas
peților, dintre care trei au a- 
vut precizie; 2) raportul cor- 
nerelor a fost de 8—3, iar cel 
al marilor ocazii de gol de 
10—3. Și, totuși, F. C. Argeș a 
cîștigat numai cu 2—1, scorul 
NEREFLECTIND REALITA
TEA, iar cifrele de mai sus 
sînt argumentele-suport ale a- 
cestei afirmații. Pentru a e- 
fectua însă o analiză exactă 
a ceea ce s-a întîmplat în cele 
90 de minute, trebuie s-o fa
cem pe reprize. Tocmai pen
tru că meciul acesta — care 
ar fi umplut pînâ la refuz 
chiar tribunele unui stadion ca 
„23 August" din Capitală, ce
rerea de bilete depășind cu 
mult capacitatea arenei piteș- 
tene — a avut, efectiv, două 
părți distincte.

Primele 45 de minute. A 
fost repriza unui start foarte 
bun luat de piteșteni datorită 
golului marcat de Dobrin în 
stilul lui de mare tehnician, 
imprevizibil în tot ce face. A 
fost repriza ocaziei imense din 
min. 13, a aceluiași Dobrin, 
care, transformată în gol, ar fi 
schimbat mult datele proble
mei. A fost repriza golului- 
șoc marcat de Saura, care a

tăiat brusc elanul tinerei for
mații argeșene. Un astfel de 
gol ar fi avut același efect și 
asupra unor jucători de talie 
mondială și cu atit mai mult 
asupra unor cvasidebutanți în- 
tr-o competiție internațională 
cu o miză atit de mare cum 
este Cupa U.E.F.A.

Minutele 46—90. A fost o re
priză de mare efect, specta
culoasă, de foarte bun nivel 
tehnic, cum rar se vede pe sta
dioanele noastre. De la ves
tiare a reapărut, parcă, pe te
ren un alt „11", O VERITA
BILA ECHIPA, aceea care a 
învins la Atena pe Panathinai- 
kos, cea care a obținut victo
ria în fața unui adversar deo
sebit de valoros.

Pe parcursul acestor 45 de 
minute s-au evidențiat preg
nant : 1. strădaniile lui M.
Zamfir ți Stancu de a-i stopa 
pe Kempes și Felman, cele 
două vîrfuri ale oaspeților, de 
a închide culoarele spre poar
ta lui Speriatu ; 2. mișcarea tac
tică a lui Dobrin, care, „li
pind u-se“ de tușa din dreapta, 
a atras spre el 2—3 adversari, 
cu scopul de a rări grupul ce
lor masați în preajma porții 
lui Manzanedo ; 3. verva, pros
pețimea, decizia lui Moiceanu, 
„arma secretă" a lui Halagian 
ți Oțet, cel care a rotunjit 
victoria cu 3—0 din partida cu 
echipa ateniană de pe teren

propriu, 4. dăruirea totală a lui 
Iovânescu, mijlocașul care a 
jucat tot timpul accidentat. 
„Regret foarte mult că această 
repriză de elan, de aplomb, nu 
ne-a adus mai multe goluri — 
ne spunea după meci Florin 
Halagian. antrenorul formației 
argeșene. Sigur că returul ta 
fi mult mai greu. Dar avem și 
noi șansele noastre".

Nu putem pune punct aces
tor rînduri fără a consemna 
și opinia căpitanului echipei 
C. F. Valencia, cel care afir
ma că „F. C. Argeș ni s-a pă
rut’ mai bună decît Ț.S.K.A. 
Sofia, o echipă pe care o vom 
putea elimina numai dacă vom 
juca foarte bine la Valencia".

Iar acolo, la Valencia, pe 
stadionul Luis Casanova, pe 
care vor juca și „tricolorii" la 
15 noiembrie, F. C. Argeș spe
ră să joace și cu... Radu II și 
Doru Nicolae, cei care știu 
foarte bine să ducă spre gol 
contraatacuri iuți, tăioase, e- 
ficiente. Ca la Atena...

Laurențiu DUMITRESCU

Pentru meciul cu reprezentativa
Ungariei din C. E.

SA REUNIT
Șl IOTUL DE TINERET

Ieri, la ora prînzului, a intrat 
în febra pregătirilor și lotul 
reprezentativ de tineret, care va 
debuta miercuri. 25 octombrie, 
la Szeged, în noua ediție a 
campionatului european rezer
vată reprezentativelor de tine
ret. După cum se știe, fotba
liștii noștri vor susține acolo 
meciul cu echipa similară a 
Ungariei. Iată lotul celor 18 
■elecționabili, convocați de an
trenorii Ion Voica și Viorel 
Kraus : Mindrilă, Lazăr — por
tari ; Andreicuți, Gali, Condruc,' 
Sabou, Gh. Ion, Tornoreanu — 
fundași; Vamanu, Mureșan, 
Florean, Șt. Popa — mijlocași; 
Antohi. Chitara, Biro I, Ter- 
heș, Mușat, Ad. Ionescu — a- 
tacanți. Cum se vede, marea 
majoritate a celor convocați 
sint debutanți in competițiile 
internaționale. Noutatea la se
lecționată, chemarea cuplului 
de fundași centrali ai echipei 
F. C. Baia Mare. Condruc — 
Sabou.

Lotul s-a deplasat la Snagov, 
unde va parcurge cîteva zile 
un program adecvat de pregă
tire.

Mini-interviu cu golgeterul rMundialului"

KEHFts: „AM VĂZUI U ECHIPĂ TÎNĂRĂ Șl TALENTATĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J
ATULUI DE POLO |
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Ange- 
uare o

pepinieră de jucători talentați ■ 
(M. Tudor, E. Ionescu, V. Flo- I 
rincescu), dar fără forța nece- I 
sară de a juca un rol efectiv 
în turneul final „de patru".

Ca o concluzie generală asu- I 
pra jocurilor în ansamblu, am ’ 
desprins tendința tot mai ac- | 
eentuată a echipelor de a juca I 
în permanentă mișcare, chiar ■ 
Îi in condițiile sporirii timpu- a 
ui efectiv (de la 20 la 24 de I 

minute) al unei partide. Ca re- | 
zultat direct — numărul mai 
mare de goluri Înscrise din ac- | 
țiune, în comparație cu cele I 
realizate în situații de supe- * 
rioritate numerică. Și tot ca | 
un fapt pozitiv consemnăm în- I 
cercările, chiar și temporare, I 
de a folosi presingul în defen
sivă, acțiune tactică tot mai I 
eficace acum, în condițiile mic- I 
șorării duratei (35 de secunde) 
a unui atac. în schimb, consta- I 
tam cu regret amplificarea nu- I 
mărului celor sancționați din ■ 
motive .disciplinare, cauza prin- ■ 
cipală constituind-o intermina- I 
bilele proteste la adresa arbi- I 
trilor. Biroul F.R.N. s-a do
vedit intransigent în ultima I 
vreme față de asemenea mani- I 
festări, atitudine pe care o do- ’ 
rim și în continuare, pentru | 
instaurarea deplină a unui cli- I 
mat de. fair-play în principala I 
competiție internă a polo-ului 
românesc.

Post-scriptum

DOBRIN - KEMPES 1-0
„.Deși nu s-a terminat eu 

scorul de 4—1, 4—2 sau 5—2, 
diferențe de goluri care ar 
fi oglindit mult mai fidel 
raportul ocaziilor mari ale 
partidei de Ia Pitești, meciul 
F.C. Argeș — C.F. Valencia 
ne-a oferit cîteva reale sa
tisfacții, între care „duelul" 
Dobrin — Kempes, încheiat 
cu „victoria la puncte" a 
favoritului nostru, opinie 
împărtășită și de observa
torii neutri, nu numai de 
„partea română".

Cum bine s-a văzut, Ma
rio Kempes n-a jucat slab. 
Dimpotrivă. Și-a afirmat ți 
la Pitești marea clasă. Dar 
Dobrin a fost mai bun ! In 
afara golului înscris din 
senzaționala-! lovitură liberă 
— cind mingea expediată de

el s-a dus ca o pasăre la 
cuib — Dobrin a CREAT 
alte 4—5 ocazii excelente de 
a marca, servindu-și coechi
pierii cu mingi ,.pe tavă" pe 
care cu siguranță un Dumi- 
trache sau un Dădu, in zi
lele lor bune, le-ar fi tran
sformat în goluri impara- 
bile.

Privind evoluția de 
miercuri a lui Dobrin, 
ne-am gindit, fără să vrem, 
la Ștefan Covaci și la me
ciul de miercurea viitoare. 
Oare s-o fi gindit și Șt. Co
vaci Ia ceea ce ar putea șă 
însemne pasele lui Dobrin 
(inegalabile la noi) în me
ciul eu echipa Iugoslaviei de 
la București ?...

Marius POPESCU

Dupâ medul de la Budapesta, cu Honved

ZECE JUCĂTORI LA DISCREȚIA LUI... ȘERBĂNOIU
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DIN 13 OCTOMBRIE 1973
Categoria 1 : 2 variante 25% — I 

autoturisme „Dacia 1 300“ ; Categ. I
2 : 2 variante 100% a 16.155 lei ți 
15 variante 25% a 4.030 lei ; Categ. |
3 : 18,50 a 5.021 lei ; Categ. 4 : I 
53,75 a 1.728 lei ; Categ. 5 : 109,75 I 
a 046 lei ; Categ. 6 : 287,00 a 334 
lei ; Categ. X : 1.459,25 a 100 lei. I

REPORT CATEGORIA 1 ! 440.860 | 
tel.

Autoturismele „Dacia 1300“ de I 
la Categoria 1 jucate 25% au fost • 
obținute de : Constantin Zlătariu . 
din Arad și Marica Dumitru din I 
Sibiu. 1

BUDAPESTA, 19 (prin tele
fon). A fost o mare diferență, 
ea de la cer la pămînt — s-o 
spunem din capul locului —, 
între jocul practicat de Poli
tehnica în campionatul intern 
și cel de miercuri, pe stadio
nul Kispest, în compania lui 
Honved. Codașa clasamentu
lui Diviziei A a pus serioase 
probleme, timp de peste 80 de 
minute, unei echipe maghiare 
fruntașe, furnizoare de mulți 
titulari primei reprezentative 
a țării. O schimbare în bine 
sub ' toate aspectele, în pofida 
unor indisponibilități atît de 
numeroase, în aproape toate 
compartimentele (Bathori I, 
Păltinișan, Lața, Cotec), in
cit conducerea tehnică s-a vă
zut nevoită să mediteze înde
lung asupra „ll“-lui trimis în 
teren. Una din modificările de 
ultimă oră. față de formația 
anunțată inițial (Șerbănoiu în 
locul lui Volaru). a avut re
percusiuni pozitive asupra 
ideii de joc preconizată de an
trenori. Beneficiind de un 
mijlocaș de construcție pro
venind dintr-un înaintaș. Poli
tehnica a renunțat — odată cu 
Volaru — la jocul axat pe 
contraatac și bine a făcut. Le- 
gînd jocul în treimea de mij
loc, Politehnica și-a scos ad
versarul din ritm, imprimîn- 
du-i un tempo convenabil ei, 
potrivit cu stilul tradițional 
al lui „Poli", precum și cu lo
cul de desfășurare a partidei. 
Cine ar fi crezut, însă, că 
„ideea—Șerbănoiu", utilă e- 
chipei mai bine de un ceas, 
se va întoarce ca un bumerang 
împotriva ei ?

Ne-am aflat de față la șe
dința tehnică de pregătire a 
partidei. Cunoscîndu-i meteh
nele, antrenorul Angelo Nicu-

lescu i-a atras atenția lui Șer
bănoiu — în mod special — R- 
supra unor tentații mai vechi 
«pre iregularități, reamintin- 
du-i la ce se poate expune. 
El și implicit întreaga ECHI
PA. în zadar, toate acestea. 
Indicațiile antrenorului, refe
ritoare la importantul capitol 
al disciplinei, i-au intrat lui 
Șerbănoiu pe o ureche și i-au 
ieșit pe cealaltă. Ceea ce reu
șise echipa, mai bine de o oră, 
atît sub aspectul jocului, cit 
și al rezultatului (singurul gol 
fiind primit din penalty), a- 
vea să se prăbușească apoi, 
precum un castel de nisip, sub 
impulsul necugetatului gest. 
Un singur jucător — unul sin
gur 1 — a zădărnicit, în cele 
din urmă, eforturile celorlalți 
zece coechipieri, răpindu-le 
astfel speranța într-o compor
tare la înălțime, acasă, sino
nimă cu calificarea în turul III 
al Cupei U.E.F.A. ; lor și nu
meroșilor suporteri veniți ae 
la Timișoara să încurajeze e- 
chipa.

Iată cum, în locul reconfor
tantului tonic, „Poli" soar
be, din nou, din cupa amară a 
unei categorice înfrîngeri.

Gheorghe NICOLAESCU

Mario Kempes, 
jucătorul care a 
„țîșnit", in fina
lul „Mundialului", 
prin golurile sale 
decisive pentru Ar
gentina, nu mai are 
nevoie de scurta 
prezentare biogra
fică de la orice înce
put de convorbire. 
Aproape orice spec
tator de „tele" îl 
cunoaște foarte bi
ne. Așa că o să in
trăm direct în con
vorbirea (rapidă) pe 
care am purtat-o 
după jocul de la 
Pitești.

— Foarte mulți 
s-au întrebat care 
■ fost explicația 
rezistenței fizice 
deosebite arătată 
in finalul Campio
natului mondial, 
mai cu seamă că 
veneai după un so
licitant caitipionat 
spaniol ?

— Răspund sin- 
eer că... m-am în
trebat și eu. Nees- 
kens, de pildă, ca
re suportase ace
eași probă de re
zistență ca și mine, 
îmi mărturisea — 
după finală — că se 
simte foarte obosit. 
O explicație poate 
fi aceea că eu am 
jucat acasă Mun- 
dialul. Deci, nu am 
avut dificultăți de 
adaptare la alimen
tație. la fus orar. 
Ca să nu mai vor
besc de ambianță, 
de susținerea spec
tatorilor. Acestea 
au fost, cred eu. a- 
tuurile mele, spre 
deosebire de ale

jucătorilor euro
peni.

— Acum să vor
bim pu(in despre a- 
daptarea la Valen
cia...

— Da, aici s-ar 
putea să fie o adap

tare.... definitivă. 
M-am logodit cu o 
fată din Valencia. 
Așa că... Asta nu 
însemnează că nu 
voi răspunde — 
dacă voi mai fi so
licitat — la convo
cările pentru re
prezentativa Argen
tinei.

— Speri să joci 
în 1984, chiar în

Spania, in turneul 
final al C.M. ?

— Am dreptul, 
cred. Voi număra, 
atunci, 28 de ani. 
în mod normal, 
vîrsta apogeului u- 
nui jucător de per
formanță.

— Care sînt aspi
rațiile clubului Va
lencia ?

— Discutînd cu 
toată obiectivita
tea, sperăm într-un 
loc 2—3 în campio
nat. Realul cred că 
e greu de trecut, 
acum.

— Cum ți-a plă
cut România... Pi- 
teștiul?

— O să vorbim, 
iarăși, de adaptare. 
Ei bine, n-am avut 
nevoie de așa ceva. 
M-am simțit ca în 
Argentina. ca în 
Spania. Aceiași oa
meni veseli și prie
tenoși, plini de tem
perament. Și am 
văzut și o echipă 
bună, foarte ta
lentată, tînără. Di
rijorul ei, Dobrin, 
are o ridicată clasă 
internațională. In
tră, fără discuție, 
In categoria jucăto
rilor pentru care 
tehnica balonului 
devine virtuozitate.

— Ce va fi în 
jocul-retur, la Va
lencia ?

— Dacă „nr. 8* 
(n.n. Iovânescu) 
marca, ziceam: va 
fi foarte, foarte 
greu pentru noi. 
Acum spun: nu 
va fi ușor I j

Eftimie IONESCU ]

„TRICOLORII"
(Urmare din pag. 1)

IN FAȚA TV-ului

• INCEPÎND DE ASTAZI s-au 
pus In vînzare biletele de Intrare 
la meciul international România 
— Iugoslavia, din campionatul 
european. care se dispută 
miercuri 25 octombrie.

Biletele se găsesc la agențiile 
C.C.A., pasajul Universității, la 
stadioanele Steaua, Dinamo, Giu- 
lești, precum si la Patinoarul „23 
August". De asemenea s-au pus 
în vînzare biletele de intrare la 
meciul Rapid — Unirea Alexan
dria, din cadrul Diviziei B, seria 
a H-a.

atac al naționalei: „Dacă Cămă- 
taru ar fi apt de joc, am rea
liza o tripletă forte craioveană 
cu Crișan și Marcu pe extre
me".

Ștefan Covaci, legînd jocul 
de la Pitești cu „meciul care 
vine", ne spune : „In pregăti
rea partidei cu Iugoslavia ur
mărim realizarea a două lu
cruri foarte importante : 1.
mărirea forței de joc ; 2. omo
genizarea tactică si morală a 
echipei. Aceste preocupări se 
reflectă în alcătuirea lotului, 
in programul de jocuri și în 
insăși ideea de alcătuire a 
„U“-lui de bază. în care apă
rarea este cea de la Steaua, 
at~cul al Universității Craiova, 
iar „mijlocul" format din luci
tori care de cel puțin doi ani 
joacă la națională împreună. 
Sperăm că, invățînd cu toții din 
experiențele meciului din toam

na anului trecut, de astă-dată 
istoria nu se va mai repeta"...

★
Ieri după-amiază, pe stadio

nul I.C.I.M. din Brașov, în 
fața a peste 10000 de specta
tori, lotul reprezentativ a sus
ținut un meci de verificare în 
compania formației-gazdă, în
cheiat cu scorul de 3—0 (0—0) 
în favoarea selecționabililor. 
Au marcat Komilă (min. 51), 
Sameș (min. 60) și M. Rădu- 
canu (min. 78). Lotul a folo
sit următorii jucători : N. Ră- 
ducanu — Anghelini, Sameș, 
Ștefănescu, Vigu (min. 10 B. 
Grigor’’ ; min. 46 Koller) — 
Romilă, Boloni, Koller (min. 
46 Sătmăreanu) — Crișan, M. 
Răducanu, Marcu. Vigu s-a ac
cidentat ușor. Cămătaru este 
In tratament, Iordănescu în 
sesiune de examene, iar Radu 
II, D. Nicolae și Mehedințu au 
participat la jocurile din cu
pele europene.



VIRGINIA RUZICIÎȘI MENȚINE Cu trei zile înaintea inaugurării Campionatelor mondiale de gimnastică

ȘANSELE PENTRU „MASTERS"
LONDRA, 19. — Cu o nouă 

victorie clară, obținută în fața 
jucătoarei engleze Belinda 
Thompson, la scorul de 6—0, 
6—3, Virginia Ruzici s-a califi
cat pentru optimile de finală 
ale turneului internațional .Jn- 
coor“ de la Brighton (Anglia). 
Ea își menține astfel 
șansele 
primele 
Premiu 
disputa 
tului — prima ediție a „ 
neului campioanelor" (Masters), 
programat între 14 și 19 noiem
brie, la Palm Springs, în Cali
fornia.

Iată și ultimele rezultate în
registrate în turul al doilea, la 
Brighton : Chris Evert — Joan
ne Russell 6—0, 6—2; Betty 
Stove — Ane Hobbs 6—2, 6—3;

Virginia Wade — Lesley Hunt 
6—2, 6—4.

Viitoarea adversară a Virgini- 
ei Ruzici va fi, în „optimi", cu
noscuta campioană engleză Vir
ginia Wade.

FEBRA MAFIILOR EVENIMENTE SPORTIVE MONDIALE
A CUPRINS ORAȘUL STRASBOURG Șl ÎMPREJURIMILE

intacte 
de a se situa printre 
8 clasate ale Marelui 
feminin, care-și vor 

— la încheierea circui- 
„Tur-

Înaintea desfășurării
turneului de la Brighton, 
pe primele locuri in cla
samentul Marelui premiu 
F.I.L.T. (feminin) figu
rează : Chris Evert 700 p, 
Virginia Wade 535 p, Mar
tina Navratilova 520 p, 
Kerry Reid 500 p, Evonne 
Goolagong 440 p, Wendy 
Turnbull 390 p, Virginia 
Ruzici 370 p, Betty Stove 
350 p, Regina Marsikova 
305 p, Tracy Austin 270 p, 
Mima Jausovee 180 p.

ION ȚIRIAC L-A ÎNVINS PE EDDIE DIBBS !
în cadrul turneului interna

țional de tenis care are loc în 
mai multe orașe din Olanda, 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe Eddie Dibbs, iar John 
McEnroe l-a întrecut pe Ilie

Năstase cu 7—6. 6—X în cele
lalte două partide : T. Okker— 
L. Sanders 6—4, 6—3 ; G. Vilas 
— T. Gullikson 6—1, 4—6, 7—6. 
Finala turneului se va desfășu
ra la Rotterdam.

COLMAR, 19 (prin telefon). 
Capitala Alsaciei, orașul Stras
bourg, va deveni pentru o săp- 
tămînă capitala gimnasticii 
mondiale, gazda celei de-a 19-a 
ediții a campionatelor mondia
le, care vor fi inaugurate du
minică în marea hală „Rhe-, 
nus“, din parcul expozițional al 
orașului. 8 000 de spectatori vor 
putea asista la fiecare gală și 
faptul că aici sînt prezente ma
rile vedete ale gimnasticii mon
diale feminine și masculine, in 
frunte cu multiplii campioni 
olimpici de la Montreal Nadia 
Comăneci și Nikolai Andrianov, 
face ca nerăbdarea să crească 
în pragul inaugurării campio
natelor.

Echipele participante au sosit, 
ca și oficialii campionatelor, 
iar turiștii — anunțați de mult 
— îndeosebi din Elveția, R. F. 
Germania și Italia, ca și cei 
autohtoni — sînt așteptați. 
Locurile în hoteluri s-au ocupat 
de mult, astfel că multe echipe 
reprezentative au fost dirijate 
de gazde în afara Strasbourg- 
ului. Echipele României vor 
locui la 20 de km depărtare de

Atletismul mondial caută noi limite

i>SALTUL CALITATIV" AL ARUNCĂTORILOR DE CIOCAN ■ ■■

Aruncarea ciocanului a avut 
o evoluție ciudată, deosebită 
de cea a suratelor sale atle
tice. Lista recordurilor mon
diale este inaugurată de un 
57,77 m realizat în 1913 de o 
figură legendară a probei, a- 
mericanul Patrick Ryan. Re
zultatul său a stat neclintit 
exact un sfert de secol, pînă 
în 1938. cînd germanul Erwin 
Blask a reușit exact 59 de 
metri, deschizînd perspectiva 
depășirii graniței de 60 de me
tri. Apropierea de limită s-a 
transformat însă în obsesie, 
pentru că abia după alți 10 
ani — e drept, însă, că răz
boiul obligă la o altă judecată 
a acestui interval — ungurul 
Imre Nemeth adaugă doi cen
timetri recordului lui Blask. 
Tot el va îmbunătăți de alte 
două ori performanța maximă, 
fără a atinge, totuși, linia 
60 de metri. Abia în 1952, 
3.0. de la Helsinki, 
triotul său 
realizează 
60,34 m I

Așa cum se întîmplă de o- 
bicei cu o graniță „încăpățî
nată", imediat după prima ei 
depășire ea devine accesibilă 
mai multor atleți. în același

de 
la 

cornpa- 
Iozsef Csermak 

„imposibilul" vis :

an recordul lui Csermak este 
depășit de norvegianul Sverre 
Strandli (61,25 m), iar în ur
mătorul ciclu olimpic faimoa
sa graniță devine... o linie o- 
bișnuită. In primul an al de
ceniului următor, în 1960, 
înaintea Olimpiadei de la Ro
ma, americanul Harold Conno
lly depășește și 70 de metri ! 
70,33 m. ’ Așadar, după ce vre
me de 40 de ani recordul mon
dial progresase ceva mai mult 
de 2,50 m, în mai puțin de un 
deceniu se realizează un salt 
de 10 m!

Proba progresează în conti
nuare : la încheierea deceniu
lui, Anatoli Bondarciuk a- 
junge la 74,68 m, iar după alți 
5 ani, în 1974, Walter Schmidt 
aruncă 79,30 m. La orizont a- 
pare o nouă „barieră* — 80 
m. Cei trei ani de „liniște* 
care au urmat ultimului re
cord amintit ar fi putut lăsa 
impresia că urmează o nouă 
criză. Era însă o impresie 
falsă, pentru că, „In spate*, 
numărul aruncătorilor de pes
te 75 de metri trecea de o du
zină. Și în timp ce recordma
nul lumii își ispășește suspen
darea de un an pentru folo
sirea de substanțe interzise

(anabolizante) — boala acută 
a atleților, cu deosebire a a- 
runcătorilor —, compatriotul 
său Karl-Heinz Riehm se a- 
propie la 79,12 m, iar opt (!!) 
aruncători sovietici aruncă In 
prima jumătate a sezonului 
recent încheiat peste 75 de 
metri. Și, iată, saltul calitativ 
—• firesc — s-a produs : Boris 
Zaiciuk (poate cel mai puțin 
așteptat din grupul vedetelor) 
a aruncat 80,14 m, deschizînd o 
nouă filă în evoluția probei, 
pe care își înscrie rapid nu
mele și K. H. Riehm, autorul 
unui nou record mondial rea
lizat nu de mult la Heiden
heim : 80,32 m t

Atletismul progresează ne
contenit, chiar dacă cifrele 
recordurilor mondiale de as
tăzi (unele) aproape ne sperie. 
Matematica ne arată că recor
dul lui 
cam două 
manța lui 
liștii spun 
J.O., s-ar _ 
metri. Juniorul Roland Steuk 
(R. D. Germană) a trecut deja 
de 78 m.

Deocamdată, la campionatele 
europene de la Praga a cîști- 
gat campionul olimpic Iuri 
Sedlh (U.R.S.S.), cel mai bun 
om de concurs.

hala Rhenus, la Novotel, de 
unde vor face naveta spre să
lile de antrenament și concurs. 
Băieții se și află deja la Novo
tel, în timp ce fetele sînt în
că departe de Strasbourg, la 70 
kilometri distanță, aici, la Col
mar, un oraș pitoresc de la 
poalele munților Vosgi, cu 65 000 
de locuitori. Antrenorul Bela 
Karoly a ales acest loc mai 
retras, unde să poată continua 
în liniște o pregătire fructuoa
să, de recuperare a unor ră- 
mîneri în urmă ale grupei de 
la București, din care au făcut 
parte, pînă acum o lună, Na
dia Comăneci, Teodora Ungu- 
reann și Marilena Neacșu. 
Aici, la Colmar, de unde tele
fonez, lotul reprezentativ femi
nin s-a bucurat de o primire 
caldă. entuziastă, din partea 
amatorilor de sport și a presei, 
care au avut prilejul să vadă 
la lucru întreaga echipă in
tr-un concurs de verificare ți
nut sîmbăta trecută. în sala 
„Montagne Vert*, locul de an
trenament al echipei noastre, 
au fost 1 500 de spectatori, care 
au aplaudat exercițiile fetelor 
noastre. Ziarul _L’Alsace*: 
„Demonstrația a dovedit clasa 
și talentul micilor românce si 
al campioanei lor". Primarul 
orașului a rugat echipa noastră 
să repete demonstrația pentru 
elevii orașului și astfel, marți 
dimineața, peste 1000 de copii 
din Colmar au asistat la antre
namentul echipei României și 
au făcut cunoștință cu tainele 
gimnasticii de clasă mondială.

Dacă gazdele sînt foarte en
tuziaste, antrenorul Bela Ka
roly se înscrie pe linia gene
rală, de prudență, manifesta
tă de antrenorii principale
lor echipe candidate la meda
lii. Abia azi, la primele
trenamente oficiale din sala 
de concurs ale echipelor fe
minine s-a mai putut deduce 
cîte ceva, deoarece In mod o- 
bligatoriu, echipele dintr-o 
grupă fac antrenamente si
multane. După cum se știe, re
prezentativa României se află 
pentru concursul pe echipe, tn 
grupă cu formațiile U.R.S.S., 
Suediei și Braziliei. în rest, 
antrenamentele sînt Închise, 
secrete și chiar echipe care 
pînă acum nu au urcat pe po-

an-

diurn, cum este cea a S.U.A, 
anunță surprize. Formația 
noastră feminină a lucrat și 
lucrează intens, așa cum Bela 
Karoly - știe să 6 facă înain
tea marilor concursuri. Nadia 
Comăneci a făcut progrese sub 
aspect fizic general, execută 
exerciții integrale și se com
portă bine, îndeosebi la bîr- 
nă. Ea dă dovadă de multă vo
ință. Astă-seară, tot la Colmar, 
într-o nouă demonstrație, de
altfel și ultima înaintea ple
cării la Novotel (care va avea 
loc sîmbătă), Nadia va face 
o repetiție generală a con
cursului. Emilia Eberle lucrează 
cu o mare ambiție, capacitatea 
ei este în creștere și se speră 
în confirmarea la Strasbourg 
a succeselor ei de la Milano. 
Marilena Vlădărău este - în 
progres, ea place publicului, a 
luat note mari pînă în prezent 
și are toate șansele să-și fruc
tifice pregătirea făcută. Teo
dora Ungureanu execută bina 
și sigur exercițiile impuse, miș
cările Ii sînt însă încă greoaie, 
din cauza inactivității forțate 
de anul trecut Anca Grigoraș 
execută cu siguranță exerci
țiile impuse și a lucrat mult 
pentru creșterea virtuozității. 
Marilena Neacșu prezintă cel 
mai bine „impusele*. A reci
divat însă o accidentare mal 
veche și. în funcție de res
tabilire, va face paste din e- 
chipă sau va ceda locul spor
tivei Gabi Gheorghiu. Acestea 
sînt, pe scurt, aprecierile fă
cute de antrenorul emerit Bela 
Karoly care, după demonstrația 
din această seară (ce urmează 
să o relatez ulterior, din cau
za orei întîrziate la care se în
cheie) va definitiva fprmația 
ce va intra marți In con
cursul pe echipe.

Sosită la Strasbourg de marți, 
echipa masculină și-a continuat 
și ea pregătirile, prin antrena
mente efectuate miercuri și 
joi In sălile ce i-au fost puse 
la dispoziție de organizatori. 
Kurt Szilier, Ion Checicheș șl 
Dan Greco par a fi cei mal 
In formă, dar întreaga noas

tră formație este dornică de 
o comportare și un rezultat 
cit mai bun.

Aurel NEAGU

liIBOfEBL CABPAJI"
(Urmare din pag. 1)

ceasta întrecere, îndeosebi pen
tru gazde, iată cit de grea este 
misiunea tehnicienilor și a 
sportivelor noastre. Nu. există 
însă cale de mijloc: echipa tre
buie să se bată pină la ultima 
picătură de energie, să pună to
tul în balanța luptei pentru 
victorie !

Pînă la ora cînd scriem aceste 
rînduri au sosit vești doar des
pre reprezentativele R.D. Ger
mane și Uniunii Sovietice (toa
te echipele urmau să ajungă la

ATLEȚI CONSTĂNȚENI 
LA ODESA

Zilele trecute s-a desfășurat 
la Odesa întîlnirea atletică 
dintre Farul Constanța și Dina
mo din localitate, care a prile
juit un spectacol de bună cali
tate. urmărit cu interes de nu
meroși spectatori. Sportivii noș
tri au avut o frumoasă compor
tare cîștigînd 9 din cele 15 pro
be ale concursului. Iată cîștigă- 
torii constănțeni : Maria Samun- 
gi 12,0 s —100 m, 25.4 s — 200 
m, Adriana Stancu 58,4 s — 
400 m, Florența Țacu 52.36 m
— disc, Gh. Avram 49,5 s — 
400 m și 54.6 s — 400 mg, Horia 
Toboc 21,3 s — 200 m (rec. 
personal). Valeriu Teașeă 15,4 s
— 110 mg și ștafeta 4x100 m
— 43,4 s. (Cornel POPA — co- 
resp.).

Brăila în cursul serii sau al 
nopții). Campioana mondială — 
care susține astăzi un veritabil 
derby cu formația Ungariei — 
a deplasat la Brăila cel mal 
puternic lot al său, cu Richter, 
Kretzschmar, Matz, Tietz și 
toate celelalte jucătoare care 
au urcat pe prima treaptă a 
podiumului de premiere laC.M. 
de la Kiev. Probabil, această 
generație și-a aminat retrage
rea pînă după JtO. din 1980. 
Uniunea Sovietică va fi repre
zentată de noua generație, cea 
care, bănuim, îi va lua locul lui 
Turcina et comp. Sînt jucătoare 
tinere, de Ia Spartak Kiev, Ros- 
telimas Rostov, ZIL Zaporoje, 
Țvetmet Krasnoiarsk, Jalgiris 
Kaunas, Luci Moscova ș.a. Fi
rește, aceste aspirante la locu
rile din prima garnitură vor 
face totul pentru a-și dovedi 
talentul și vigoarea.

Brăila, orașul boxului și al 
ciclismului, vrea să-și cuce
rească o nouă faimă. El găz
duiește pentru prima oară o 
competiție de handbal de ase
menea amploare si examenul 
este complex. Strădaniile lui 
vor constitui o contribuție acti
vă la ridicarea nivelului între
cerii, la consolidarea prestigiu
lui de care se bucură în lume 
tradiționalul „Trofeu Carpați". 
Și poate că aprigele dispute 
vor însemna și o eficientă pro
pagandă în rlndurile tinerelor și 
tinerilor din acest oraș, un 
magnet care să-i atragă 
spre sportul care a oferit lu
mii atîtea celebrități: Gațu, 
Gruia, Penu, Birtalan.„

H. N.

Csermak valorează 
treimi din perfor- 
Riehm... Iar specia- 
că la Moscova, la 
putea atinse 85 de

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAI. • Echipa Universita

tea Craiova, aflată in turneu tn 
Bulgaria, a susținut un meci a- 
mlcal la Vrața cu formația loca
lă Botev, care activează in pri
ma divizie a campionatului. 
Partida s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—1 tn favoarea gazdelor.

HOCHEI • La Mannheim (RJT. 
Germania) formația orașului 
București a susținut un med a- 
mloal cu o selecționată locală, 
de care a dispus cu 4—1 (1—4. 
3-4, 1-1).

RUGBY • selecționata NoH

Zeelande st-a Început turneul ia 
Marea Britanic jucind cu forma
ția Universității din Cambridge^ 
pe care a învins-o cu scorul da 
32—13 (31—0).

ȘAH • înaintea ultimei run<& 
tn turneul de la Novl sad con
duce marele maestru aovietia 

Eflm GheUer, cu 10 p, urma* de 
Sahovld (iugoslavia) — ilf, ps 
Farago (Ungaria) șl Vukla 
(iugoslavia) — cite » p etc. Ia 
runda a 14-a Gheller a etștigat 
la Barczay. iar Farago a remizat 
cu Sahortci.

NUMEROASE SCORURI STRÎNSE
ÎN MECIURILE TUR ALE RUNDEI SECUNDE 

DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Datorită orei tîrzii la care 

s-au încheiat unele partide din 
cupele europene, desfășurate 
miercuri, din ziarul nostru de 
ieri au lipsit unele rezultate. 
Iată-Ie : în C.C.E.: Real Madrid
— Grasshoppers Zurich 3—1 
(1—1). prin punctele marcate 
de Isidoro, H. Garcia și Santil- 
Iana, respectiv Sulzer ; Bohe
mians Dublin-Dynamo Dresda 
0—0 ; in Cupa cupelor : Inter- 
nazionale — Bodo Glimt 5—0, 
prin golurile marcate de Alto- 
belli (3), Becalosi și Moraro ; 
Servette Geneva — Nancy 2—L 
prin golurile înscrise de An- 
nberg și Barberis. respectiv 
Rubio ; in Cupa U.E.F.A. : Ben
fica Lisabona — Borussia Mon- 
chengladbach 0—0 ; Sporting 
Braga — West Bromwich Al
bion 0—2. Au înscris : Regis 
(2); Racing Strasbourg — Hi
bernians Edinburgh 2—0. Go
lurile au fost marcat de Gem- 
mrich și Piasecki din penalty.

Aseară ia Sofia, în aceeași 
competiție : Levski Spartak
— Milan 1—1 (1—1).

Și acum iată cîteva amă
nunte la alte partide mai 
importante. în C.C.E., camțM- 
oana Angliei, Nottingham Fo
rest, și-a confirmat pe depila 
valoarea în meciul de la Ate
na, cu A.E.K. Englezii au con

dus cu 2—0 prin punctele lui 
McGoven și Burns, iar gazdele 
au redus din scor prin Tassos 
din penalty I La Sofia. F. C. 
K61n a cîștigat meciul cu Lo
komotiv (1—0) prin golul lui 
Zimmermann. Rezultate valo
roase au obținut în deplasare 
și PAV. Eindhoven (0—0 cu 
Glasgow Rangers). Malmo F.F. 
(0—0 cu Dinamo Kiev) și Wisla 
Cracovia (2—2 ai Zbrojovka 
Brno).

In Crx» eupeler, capul de 
afiș l-a constituit meciul dintre 
deținătoarea trofeului. S. C. 
Anderlecht, ți C. F. Barcelona. 
Belgienii au ciștigat categoric 
(3—0) după o partidă care a 
abundat în durități și drept ur
mare Nielsen din formația în
vingătoare a fost eliminat de 
pe teren. In plus, cîțiva jucă
tori din ambele formații, prin
tre care Olmo și Verkaueren.au 
primit cartonașe galbene. Alte 
două întîlniri s-au încheiat tot 
cu 3—0 in favoarea gazdelor : 
Banik Ostrava (cu Sharmock 
Rovers) si Fortnna Dusseldorf 
(cu puternica formație scoțiană 
Aberdeen). In acest ultim meci 
autorii golurilor au fost Gunt
her (2) și Zimmermann. Sur
prinzător, Ipswich Town a tre
cut extrem de greu de 8. W.

Innsbruck (1—0) și doar in ur
ma unui penalty transformat 
de Wark I

în Cupa U.E.F.A. cea mai 
mare surpriză a furnizat-o Stea
ua Roșie Belgrad, Învingătoare 
in deplasare cu Sporting, la 
Gijon, prin golul marcat de 
Blagoevici. Și cealaltă formație 
iugoslavă, Hajduk Split, a ob
ținut o victorie prețioasă (2—1) 
cu Arsenal, dar se pare că re
turul la Londra va fi pentra 
iugoslavi foarte dificil. Un suc
ces categoric a repurtat Man
chester City cu Standard Liege 
(4—0), prin golurile lui Kild 
(2, unui din penalty), Hartford 
și Palmer. în fine, foarte „sub
țire* pare să fie victoria lui 
Aj»x (1—0) cu F.C. Lausanne, 
prin punctul marcat de dane
zul Lerby. la capătul unui med 
în care olandezii au beneficiat 
de un raport de comers ca
tegoric : 25—2 I

In concluzie, cele mai bune 
comportări după primul tur al 
etapei secunde l-au avut for
mațiile vest-germane și engle
ze. care au suferit doar cite o 
infringere la limită. Vom nota, 
de asemenea, că în majorita
tea partidelor s-au înregistrat 
scoruri strînse, ca urmare a 
unor confruntări echilibrate.
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