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în curînd, start în ediția a IH-a

DEBUT FAVORABIL AL ECHIPELOR NOASTRE 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

• F.C. Argeș și Dinamo au invins, cu același scor de 3—0, pe A.E.K. Atena și, res
pectiv, Alki Larnaca • Steaua : 2-2 cu Young Boys, la Berna ; Universitatea 

Craiova : 0—0 cu Wiener Sportclub Post, la Viena

- v.-

Golul al treilea — și cel mai frumos al meciului de ieri, de la Pitești — înscris de Doru Nicolae 
(ultimul din dreapta fotografiei), care a fost cel mai bun jucător de pe teren Foto : Dragoș NEAGU

Inițiat în anul școlar 1977'78 
(și inspirat dintr-o acțiune 
inedită a elevilor de la Li
ceul „Andrei Șaguna" din 
Brașov), „Topul ziarului Spor
tul" la săritura în lungime, cu 
participarea elevilor și eleve
lor din clasele a IX-a, s-a 
bucurat și anul trecut de o 
frumoasă primire. La sugestia 
profesorilor de educație fizică, 
a organizațiilor U.T.C., care 
răspund de activitatea sportivă 
din școli, alături de proba de 
lungime, la a II-a ediție a 
„Topului Sportul" a figurat și 
o probă de alergare (80 m fete 
și 100 m băieți).

Din păcate, vremea extrem 
de . capricioasă — umedă și 
rece — care a caracterizat 
toamna anului 1978 și mai ales 
primăvara acestui an n-a în
găduit colectivelor de elevi din 
licee să participe, pe măsura 
dorinței lor, la această între
cere. De aici și numărul mai

mic de unități de 
prezente la startul
Este, totuși, de relevat "ambi
ția elevilor de la Liceul de 
matematică-fizică din orașul 
Horezu (județul Vîlcea) și de 
la Liceuî „Alexandru 
Ilarian" din Tg. Mureș de 
marca acest moment 
desfășurat în cadrul 
dei“, printr-o prezență rodnică 
și masivă. Elevii din orașul 
de pe Mureș au participat, de 
pildă, lă „Top“ cu cîte două 
clase de băieți_și fete, în timp 
ce elevii din 
au organizat 
școli.

Clasamentul 
ultimul punct 
tic încheierea 
1978/79, a consemnat 
elevilor Adrian Tălăbuș și Va-

loc la 3 octombrie, după

învățămînt 
„Topului".

Papiu 
a 

sportiv, 
„Dacia-

Curtea de 
întreceri

Argeș 
inter-

după...întocmit 
de control, prac- 

anului școlar 
reușita

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

STEAUA - VIRTUALA CIȘTIGATOARE
A „CUPEI ROMÂNIEI*1 IA ATLETISM
Cea de a IlI-a. etapă, ulti

ma, a ediției jubiliare (a 
XX-a) a' competiției republica
ne de atletism pe echipe dotată 
cu „Cupa României" se va des
fășura la sfîrșitul săptămînii în 
6 localități din țară, după care, 
la 6—7 octombrie, va avea loc 
meciul de baraj-califîcare.

Cele 9 formații participante 
la întrecerile grupei A, care 
vor desemna echipele campioa
ne pe 1979, se vor întâlni pe 
stadionul „1 Mai“ din Constan
ța. înaintea acestei etape cla
samentul grupei A se prezintă 
astfel : 1. STEAUA 366 p

P(B274 + F92), 2. Dinamo 302
(238+64), 3. Constanța 265 P
(199+156), 4. Argeș 242 P
(82+160), 5. C.A.U. 223 P
(113+110), 6. Dolj 198 P
(72+126), 7. Metalul 165 P
(61 + 104), 8. Rapid 127 P
(47+80), 9. Cluj 121 p (72 + 49).

Ieri, în meciurile-tur din prima etapă a cupelor 
echipele noastre au înregistrat următoarele rezultate

Pitești : F. C. Argeș — A. E. K. Atena (C.C.E.)
Berna : Young Boys — Steaua (Cupa Cupelor)
București : Dinamo - Alki Larnaca (Cupa U.E.F.A.)
Viena : Wiener S.C. — Univ. Craiova (Cupa U.E.FJk.)

următorul

europene,

3-0 (0-0)
2-2 (1-2)
3-0 (2-0)
0-0

Astă scară, de la ora 18, Ia Palatul sporturilor $i culturii

Partidele retur vor avea 
program : A.E.K. — F.C. Argeș, Steaua — Young Boys Berna. 
Alki Larnaca — Dinamo București și Universitatea Craiova — 
Wiener S.C. Post.

(Citiți cronicile partidelor în pag. 2—3 și 4)

In Cupa campionilor europeni.
F.C. Argeș — A.E.K. Atena 3-0 (0-0)

DAR SCORUL PUTEA FI Șl MAI MARE 
pionat de sîmbătă. Neîndoiel
nic, F. C. Argeș a făcut cel 
mai bun joc din acest sezon, 
onorînd așteptările suporterilor 
ei și ale tuturor iubitorilor 
sportului de la noi. De la pri
mul și pînă la ultimul jucător, 
cu toții s-au dăruit în acest 
meci pentru culorile clubului 
și prestigiul internațional al 
fotbalului nostru, au luptat cu 
dîrzenie, cu mare risipă de e- 
nergie în compania unor parte
neri de întrecere care — deși 
nu au lăsat aici, la Pitești, o 
impresie deosebită, mai ales

Constantin FIRĂNESCU

■ ■ ■

Sesfășurată într-o organizare 
la înălțime și un cadru ex
celent (vreme splendidă, tri
bune arhipline, în care s-au a- 
flat și peste 3 000 de suporteri 
ai echipei oaspe, galerii entu
ziaste, muzică și flori), partida 
dintre F. C. Argeș și A.E.K. 
Atena a oferit un joc deosebit 
de antrenant, în anumite peri
oade chiar de mare spectacol, 
satisfăcînd exigențele publicu
lui prezent pe stadion și, desi
gur, ale telespectatorilor. în 
cea mai mare măsură, meritele 
revin echipei piteștene, care a 
confirmat — prin evoluția ei 
de ansamblu, ca și prin victo
ria clară obținută — revenirea 
manifestată în meciul de cam- (Continuare în vag. 2-3)

în vederea importantului turneu în Țara Galilor

RUGBYȘTII ROMÂNI SE AFLĂ DE IERI LA CARDIFF
Lotul reprezentativ de rugby, 

care va susține 5 partide 
Tara Galilor, în perioada 
septembrie — 6 octombrie, 
plecat ieri dimineață, de 
aeroportul Otopeni, cu

în 
22 
a 

la 
desti

nația Londra. Din capitala An
gliei, sportivii români și-au 
continuat drumul cu autocarul 
pînă la Cardiff.

Au făcut deplasarea : Bucos 
(Farul) și Tudose (Știința Pe
troșani) — fundași ; Motrescu, 
Holban (Farul), Constantin, 
Aldea (Dinamo), Becheș (C.S.M. 
Sibiu), Zafiescu I (Steaua) — 
linia de treisferturi; Alexandru 
(Steaua) — mijlocaș la deschi
dere ; Paraschiv (Dinamo), 
Suciu (Steaua) — mijlocași la

grămadă ; Borș, Stoica (Dina
mo), Dumitru (Universitatea 
Timișoara), Murariu (Steaua), 
Florea (Știința CEMIN Baia 
Mare) — Înaintași, linia a 
IH-a; Pintea, M. Ionescu 
(Steaua), Caragea (Dinamo) — 
linia a II-a ; C. Dinu, Scarlat 
(R.C. Grivița Roșie), Muntea- 
nu, Cioarec (Steaua), Ortele- 
can, Bucan (Știința Petroșani). 
Lotul este condus de ing. Vio
rel Moraru, vicepreședinte cu 
probleme tehnice al F.R.R., și 
însoțit de antrenorul federal 
Valcriu Irimescu, de antre
norul Adrian Mateescu, debu
tant Ia cîrma echipei națio
nale, de doctorul Nicolae Ghe- 
racopol șl de arbitrul dr. Ga
briel Eftimescu.

0 GALA CU MULTE „CAPETE UE AHȘ“
Tiberiu Cucu, campionul „penelor**, Iși pune titlul In joc
Așadar, astă-seară, de la ora 

18, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, este pro
gramată prima " ' 
două reuniuni 
boxerilor noștri fruntași, prilej 
cu care, pentru . ' 
noi în țară, sînt puse în joc 
titluri de campioni naționali în 
boxul amator.

Gala cuprinde o serie de în
tâlniri deosebit de atractive, 
unele dintre ele putînd fi a- 
preciate ca adevărate 
de campionat. Dealtfel, 
categoriei pană, deținut de tâ
nărul ieșean Tiberiu Cucu, va 
fi atacat de metalurgistul 
bucureștean Nicu Popa. O altă 
partidă interesantă este cea 
dintre actualul și fostul cam
pion al categoriei muscă, Da
niel Radu șl, respectiv, Gheor-

dintre cele 
de selecție a

prima oară la

finale 
titlul

ghe Govici. Iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală își a- 
mintesc, probabil, că în cadrul 
semifinalelor, Daniel Radu a 
obținut cu greu victoria, fiind 
trimis și la podea. Campionul 
greilor, Ion Cernat, va avea 
un partener de întrecere di
ficil, Dumitru Micu avînd o 
victorie clară asupra actualului 
campion. în alte meciuri a- 
tractive se întâlnesc: D. Șchio- 
pu — S. Adem, E. Ghiurcă — 
Șt. Dincă, D. Ilie — L. Sandu, 
I. Budușan — M. Ciubotaru, 
V. Gîrgavu — I. Miron, V. Si- 
laghi — L. Pop, G. Donici — 
M. Culineac.

Cea de a doua reuniune este 
programată vineri seara, de la 
ora 18, tot la Palatul sporturi
lor și culturii.

După cum se vede. Steaua are 
toate șansele să încheie vic
torioasă și această ediție a 
competiției, așa cum a mai fă
cut-o în ultimii ani, iar Rapi
dul și Clujul vor susține o în
trecere directă pentru evitarea 
ultimului loc ai clasamentului 
și implicit pentru evitarea par
ticipării la concursul de baraj, 
în rest, situația este destul de 
dară în primul eșalon al com
petiției.

în grupa B intîlnirile din 
cele două serii vor avea loc la 
Roman și, respectiv, la Poiana 
Brașov. Primele locuri în cla
samentele generale sînt ocupa
te de : Iași 352,5 p. Suceava 
295 p și Bacău 209 p in seria 
I, Bihor 373,5 —
și Timiș 244,Ș 
Câștigătoarele 
împreună cu 
grupa A vor . . . _
meciul de baraj pentru „A“.

în sfîrșit, partidele din cele 
3 serii ale grupei C se vor 
desfășura la Tg. Jiu. Botoșani 
și Sf. Gheorghe. Fruntașele 
clasamentelor respective, în or
dinea seriilor, sînt următoarele 
reprezentative județene : Pra
hova 378 p, Vîlcca 229 p, Ilfov
175.5 p (s. I), Vrancea 347 p, 
Buzău 201,5 p. Vaslui 197 p 
(s. a II-a). Covasna 358 p. Alba
295.5 p. Sălaj 277 p (s. a III-a).

Pentru cei mai mulți dintre 
atleții noștri fruntași concursul 
de sîmbătă și duminică este ul
tima întrecere oficială din a- 
cest sezon compctițional. Va fi, 
de aceea, interesant de văzut 
momentul de... rămas bun !

p. Brașov 335.5 p 
p în seria a II-a. 
din cele 2 serii 

ultima clasată în 
participa apoi la

Aflat oarecum în umbră — 
necalificarea la J.O. scoțîndu-1 
pentru o bună perioadă de timp 
din sfera interesului general — 
handbalul feminin trebuie să 
folosească anii aceștia de liniș
te în interes propriu. Tehnicie
nii, nu putini și în nici un caz 
mai prejos, în ceea ce privește 
calificarea 
confrații 
masculin, 
și, nu în ultimă instanță, fede
rația au datoria să facă totul 
pentru creșterea nivelului teh- 
nico-tactic și fizic al handbalu
lui nostru la parametrii solici
tați de marea performanță in
ternațională. Campionatul Divi
ziei A, aflat — este drept — 
la primele etape, ne arată însă 
o oarecare blazare, o lipsă de 
interes surprinzătoare. Ne face 
impresia că multe dintre echi
pe se pregătesc abia acum, pe 
parcursul întrecerii, că vara 
și-au petrecut-o doar pentru o- 
dihnă, o odihnă prelungită pînă 
la... oboseala psihică.

Dacă o analiză generală este 
încă prematură, ni se pare o- 
portun să discutăm astăzi des-

profesională, decît 
lor de la handbal 
sportivele, cluburile

s-a lăsat păcălită de pătrunderea 
Foto : N. DRAGOȘ

întreaga apărare a Confecției 
jucătoarei brașovence Pătruț... 
pre unul dintre aspectele prin
cipale ale jocului : apărarea. 
De-a lungul sezoanelor 
dus la ieșirea echipei 
•naționale din circuitul 
autentice, primul lucru 
nat a fost lipsa unor

care au 
noastre 

valorilor 
incrimi- 
mijloace

moderne de anihilare a atacului 
advers. Antrenori cu. faimă s-au 
pronunțat pentru pregătirea în

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



Gheorghe Pop, 70 de ani
^ublivvi vivjă
IN JURNALUL UNUI CRONICAR AMATOR

/>

Am întîlnit la Tulcea u.i 
om dintre aceia despre care 
se spune că munC'C cu 
capul, cu brațele, dar și cu 
inima, adică pun suflet in 
tot ceea ce fac. Se numește 
Mircea Topolschi șl este me
todist la C.J.E.F.S., unde ' 
mulți ani se străduiește 
fie... bun la toate. Ceea 
ne-a impresionat însă 
Mircea Topolschi a fost . 
siunea sa pentru întocmirea 
unei cronici a vieții sportive 
din acel colț de țară, o evi
dență amplă, cu lux de 
amănunte, a evoluției sporti
vilor Deltei în marea perfor
manță, dar șl a participării 
tineretului și oamenilor mun
cii la acțiunile sportive șl 
turistice de masă.

Am răsfoit tomuri groase, 
meșteșugit caligrafiate, cu 
sublinieri menite să eviden
țieze succesele demne de re
ținut. „Duminică..., întreceri 
populare de canotaj la Sari- 
chloi, pentru depistarea unor 
elemente talentate în vederea 
îndrumării lor spre perfor
manță. Am luat în evidență 
12 tineri..." Și urmează nu
mele lor, cu date biografice, 
cu notări explicative. Sau : 
„La Măcln s-a desfășurat 
ziua sportului. Au partici
pat...", „întreceri sub generi
cul «Daciadei* la Bididia...", 
„Succese tulcene în cursa de 
mare fond pe Dunăre, ediția 
1979...". Șl alte și alte eveni
mente, într-o cronologie rl-

de 
să 
ce 
la 

pa

guroasâ, oglindă a activității 
de aproape 10 ani încoace.

— Ce v-a îndemnat spre 
munca de cronicar, tovarășe 
Mircea Topolschi 7

— Mai întii dragostea pen
tru sport. Apoi, dorința și 
necesitatea — ca om ce lu
crez în sport — de a avea 
permanent o privire de an
samblu asupra mersului acti
vității.

— Și cum procedați ?
— Singur nu aș putea cu

prinde totul, de aceea mi-am 
format o rețea de corespon
denți ai C.J.E.F.S., care mă 
informează prompt asupra 
acțiunilor, iar lunea diminea
ța, la ora 6, încep să le no
tez in registru. Ctnd tncepe 
programul de lucru eu sînt 
gata. Ce aș vrea să adaug 
este că, privind realizările 
săptăminii care a trecut, ne 
dăm seama unde și spre ce 
acțiuni este necesar să ne 
îndreptăm atenția in săptăml- 
na care tncepe : organizarea 
de crosuri, trecerea normelor 
complexului „Sport și sănă
tate", acțiuni turistice, alte 
activități de masă.

Mircea Topolschi îșl priveș
te cu satisfacție opera, o cro
nică ce are nu numai meri
tul de a consemna ampla ac
tivitate sportivă tulceană, 
dar șl de a servi la preciza
rea orientărilor viitoare. Este 
o pasiune demnă de toată 
stima.

Viorel TONCEANU

N-AM FOST BOLNAV DE CÎND MĂ ȘTIU 
Șl FIINDCĂ AM ALERGAT ZILNIC 
CÎTE O JUMĂTATE DE ORĂ!

Locuitorilor orașului de sub 
Feleac care vizitează parcul 
sportiv „Babeș-Bolyai" li se 
oferă prilejul să întîlnească, 
în postura alergătorului de 
cros sau de marș, un om care 
deși se apropie de vîrsta se
nectuții, manifestă totuși o a- 
gerime surprinzătoare, 
său, Gheorghe Pop...

„Vin zilnic aici, în 
ni se destăinuie, după 
ție“ de 3 000 de metri 
tarul alergător. Este o 
pe care mi-am impus-o 
din prima tinerețe, de pe 
20 de ani..."

Gheorghe Pop se apropie a- 
cum de 70 de ani. Și, totuși, 
iată, continuă să rămînă fidel 
mișcării, alergării în aer liber, 
pe soare, ploaie sau zăpadă ; 
intemperiile nu îi sînt opre
liști. De ce ? . Ne răspunde
dezinvolt, cu aceeași sprinte
neală cu care parcurge cărările 
frumosului parc din vecinăta
tea rîulul Someș : „Pentru că 
sănătatea se păstrează, înainte 
de orice, prin mișcare zilnică 
în aer liber. Este, dacă vreți, 
rețeta mea pe care, aplicînd-o 
cu strășnicie, am ajuns să ii

Numele

parc — 
o „por- 
— soli- 
practică

Deși se apropie de 70 de ani, 
Gheorghe Pop, „alergătorul so
litar", cum este cunoscut 
municipiul Cluj-Napoca,

mine credincios rețetei sale...

in 
ră-

N-A RUGINIT FRUN
DAR TERENURILE Si

CE NE REZERVA VIITORUL SEZON 
COMPETIȚIONAL INTERN LA HOCHEI? 
In cupa in care aceste no

duri văd lumina tiparului, trei 
din cele mai bune patru for
mații de hochei din țara noas
tră se află la pregătire in 
Cehoslovacia. Este vorba de 
Steaua, Dinamo București (de
ținătoarea titlului) și Dunărea 
Galați. Cea de a patra echipă 
din plutonul fruntaș. S. C. 
Miercurea Ciuc, a efectuat 
acest stagiu de pregătire ceva 
mai devreme și acum așteaptă, 
pregătindu-se pe „teren" pro
priu. startul în activitatea com
petițională.

„Sunetul" de gong în hochei 
se va auzi la începutul lunii 
octombrie, cînd sînt programa
te jocurile primei etape a 
campionatului Diviziei A. din 
prima serie valorică. Deci, 
acest sezon este puțin diferit 
de celelalte, în sensul că des
chiderea oficială a activității 
competiționale interne nu se 
mai face 
— Prin 
României", ci direct 
gramarea 
chiar din Divizia A 
nește cele mai bune _ _
al cărei clasament f;nal ne dă 
formația campioană a țării.

nu
- ca în anii trecu ți 
disputarea „Cupei 

prin pro- 
partide 

care reu- 
echipe si

primelor

BILANȚ ÎN
(Urmare din, nag l)

s-ar zice, un startCum . _ _ .
fără... încălzire. înainte însă de 
a intra în unele amănunte le
gate de organizarea și desfășu
rarea principalelor competiții, 
cîteva cuvinte despre alcătuirea 
celor două serii valorice ale 
Diviziei A. Prima serie, cea 
care programează jocuri la în
ceputul lunii octombrie și al 
cărei sistem de desfășurare 
este cu 4 tururi și cu etape 
duble, este compusă din 6 e- 
chipe : Dinamo București,
Steaua, S. C. Miercurea Ciue, 
Dunărea Galați, Unirea Sf. 
Gheorghe și Metalul Rădăuți, 
iar cealaltă serie, unde se va 
juca după sistemul cu etape 
simple și cu 5 tururi, vor evo
lua echipele A.S.E. Sportul 
studențesc București, Avîntul 
Gheorgheni, Agronomia Cluj- 
Napoca, Progresul Miercurea 
Ciuc, Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc și Tîrnava Odorheî.

Revenind la întrecerea celor 
mai bune echipe, precizăm că 
primele jocuri vor avea loc în 
zilele de 8 și 9 octombrie, cînd 
este programată etapa întîi 
(Dinamo — Unirea Sf. Gheor
ghe, Dunărea Galati — Steaua, 
S. C. Miercurea Ciuc — Meta-

Iul Rădăuți) cu jocuri duble, 
întrecerea va continua 

luna octombrie și noiem- 
etapele a 19-a și a 20-a 
programate în zilele de 
27 noiembrie. în această

Apoi, 
toată 
brie, 
fiind 
26 și 
perioadă de intensă activitate 
competițională internă, sînt 
programate și 
centralizate pentru 
lotului reprezentativ, 
disputarea etapei a 20-a, 
petiția se va întrerupe și 
reluată după J.O. de la 
Placid, în zilele de 8 și 9 
tie 1980, urmincL să se încheie 
cu meciurile etapei a 40-a în 
zilele de 22 și 23

în ce privește 
secundă, aceasta 
prima etapă la 
urmînd ca turul 
timul, să se încheie la 22 mar
tie. „Cupa României", la care 
iau parte cele 12 echipe din 
cele două serii valorice ale Di
viziei A, programează o fază 
preliminară (fără primele patru 
clasate) între 11 și 17 februarie, 
după care au loc semifinalele, 
cu toate echipele, între 27 și 
30 aprilie, finala urmînd să 
aibă loc în ziua de 3 mai la 
București, (c.a.)

internă, 
antrenamente 

membrii 
După 
com- 
va fi 
Lake 
mar-

aprilie.
seria valorică 

programează 
22 octombrie, 
al V-lea, ul-
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„TOPUL SPORTUL"
sile Mitoi (100 m), George 
Bălășcuță (lungime) și Ioana 
Gruian (80 m), toți din Ho
rezu și a elevei Corina Tini 
(lungime) din Tg. Mureș, care 
— conform regulamentului 
concursului — vor primi, în- 
tr-un viitor apropiat, cupele și 
diplomele oferite de ziarul 
nostru.

Felicitîndu-i pe cîștigători și

pe profesorii de specialitate 
care i-au pregătit, precum și 
organizațiile U.T.C. din liceele 
respective, preocupate să dez
volte atletismul în rîndul ma
sei de elevi, anunțăm că, în 
curînd, vom lansa întrecerile 
celei dg a IlI-a ediții a „To
pului Sportul". Precizăm tot
odată că, ținînd seama de 
unele sugestii primite din par
tea participanților. regulamen
tul va fi îmbunătățit, ceea ce

va determina o mai atractivă 
desfășurare a acțiunii și va a- 
sigura — cum e de dorit — 
participarea cit mai 
unități școlare. Sigur, totul va 
depinde și de starea 
sperăm mai însorită.

Și o altă subliniere: consta
tăm cu satisfacție că între pri
mele acțiuni pe care elevii și 
le-au propus în următoarele 
săptămîni din primul trimestru 
de școală sînt și „repetițiile” 
pentru „Top”. Așadar, o pro
misiune pentru o prezență cît 
mai bogată I

multor

vremii,

cunosc și foloasele. N-am fost 
bolnav de cînd mă știu, nu 
m-a „prins" nici măcar o tuse 
sau un guturai banal... Ceva 
mai mult, o jumătate de oră 
de alergare dimineața pe care 
o asociez seara cu exerciții de 
yoga îmi creează un mare ape
tit de muncă. Deși sînt pen
sionar, totuși 3—4 ore pe zi 
continui să muncesc, într-o co
operativă agricolă de produc
ție din apropierea orașului. 
String legume și fructe. Nu 
mă dau bătut niciodată, chiar 
dacă tovarășii mei de muncă 
sînt cu mult mai tineri"...

„Rețeta" sănătății pe care o 
aplică Gheorghe Pop din Cluj- 
Napoca este pe cît de simplă 
pe atît de accesibilă. Cine do
rește să o repete ?...

T. St

— Sîntem informați că la 
15 septembrie baza spor
tivă „Pantelimon 12" și-a 
închis porțile, am spus noi, 
adresîndu-ne tovarășului Ma
rian Antonescu, administra
torul bazei.

— Informația este doar 
parțial există, ne-a răspuns 
acesta. S-a închis ștrandul, 
dar terenurile de sport — și 
avem destule : 4 de tenis, 
două de handbal, unul 
volei și unul de 
fotbal — sînt încă 
la dispoziția vizita
torilor.

Ne-am rotit privirea peste 
terenurile de sport. Goale ! 
Doar la unul de tenis de 
cîmp jucau doi... seniori : to
varășul Ștefan Popescu, con
tabil șef la C.P.M.D., și Petre 
Nițoiu, activist la secția de 
propagandă a Comitetului 
municipal U.T.C.

— Păi... vremea e frumoa
să, de ce nu vin tinerii ? 
l-am întrebat pe tovarășul 
Antonescu. Or fi știind și ei 
că de la 15 septembrie baza 
este închisă.

— Nu mai vin de vreo 
două săptămîni, ne-a răspuns 
interlocutorul.

— Motivul este slaba pro
pagandă care se face pentru 
atragerea tinerilor pe tere
nurile de sport, a intervenit

tovar 
în c< 
ma i 
știu i 
trebu 
serios 
tragei 
nurilc 
este 
din £ 
veni 
na ni

spus 
tete

S-a 
plezer 
cest 
cel p 
că ab 
renul 
simple 
șl-a i 
cesar 
tă rei 
schim 
vizavi 
buința 
său l 
cite c 
la ter> 
inlimp 
chise.

APĂRAREA ÎN HANDB
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condiții cu totul noi a affegsd 
faze a jocului, pentru creșterea 
mobilității, a tehnicii și a pu
terii, pentru întrebuințarea nu
mai a acelor mijloace proteja
te de regulament. Ei bine, si
tuația de atunci nu s-a îmbu
nătățit cu nimic. Știința Bacău 
și in oarecare măsură Construc
torul Baia Mare dovedesc pre
ocupare, dar și jocul lor este 
încă departe de ceea ce se 
preconizează. în meciurile ac

IARBA UNEORI ÎNCÎNTĂ, 
ALTEORI... ÎNCURCĂ !

Clmplna, frumoasa localita
te de pe Valea Prahovei, cu
noscută pentru tradiția sa
sportivă, are In prezent mul
te baze sportive. Despre care
se pot spune... multe. De
pildă, că unele sînt frumoase, 
bine gospodărite, splendide 
locuri de relaxare pentru cei 
ce le frecventează. Există, le 
amintim mai întii, două ade
vărate bijuterii : ștrandul și 
terenurile de tenis de la A.S. 
Petrolistul (I.C.P.P.G.), 
cum și baza Elec
tromotor (I.R.E.), 
cuprinzînd un ba
zin acoperit, tere
nuri de tenis i 
Ambele, credem, 
date ca exemplu ,___
pentru felul în care se pre
zintă, cum sînt gospodărite. 
La amîndouă, curățenia, ve
getația bogată, brazdele cu 
flori, toboganele, diferitele in
stalații desfată ochiul, destlnd. 
Amintind de alte două baze 
frumoase, bine Îngrijite — 
Popicăria Schela Cîmpina șl 
Stadionul Poiana (pe care 
există șl o pistă de bob pe 
role lungă de 150 m) — nu 
putem să nu menționăm și 
terenurile de tenis, foarte 
bune, construite în scară (fo- 
loslndu-se terenul deluros) de 
către întreprinderea „Nep- 
tun", sau în curs de amena-

spune...

l volei, 
pot fl 
pe țară

jare, la intrarea (pe șoseaua 
venind de la gară) în oraș.

La polul opus, „pala nea
gră" a sportului Cîmpinei — 
din păcate există și așa ceva 
— este Stadionul Tineretului ! 
Iarba terenului de fotbal 
necosită ; unele garduri 
interiorul stadionului 
rupte nevopsite ; groapa 
sărituri are în loc de 
pămînt tare ca betonul 
vadă că nici nu este folosi
tă) ; pista de atletism 

zgură, cu 
re, lungă i 
construită 
efort, nu 

aproape 
năpădită de 

Uitîndu-te de la 
pistele nu mai au cu
loarea roșie a zgurei, ci ver
de, a ierbii. Impresionează, 
evident negativ, acest stadion. 
Și poate nu atît pentru lipsa 
de interes a celor ce (nu) se 
ocupă de gospodărirea lui, cît 
pentru dezinteresul cu care 
este privit în Cîmpina atle-r 
tismul. în localitatea în care 
numărul elevilor din școli și 
licee — și la care se adaugă 
tinerii din întreprinderile și 
instituțiile orașului — se apro
pie de 8.000 !!!
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CURIER VOLEIBALISTIC
• PE LINGĂ Casa pionie

rilor și șoimilor patHei din 
orașul Hunedoara vor func
ționa în noul an școlar pa
tru cercuri cu caracter spor
tiv : aeromodelism, navomo- 
delism, orientare sportivă și 
înot. Pînă în prezent s-au în
scris în cercurile respective 
400 de elevi. * ÎN CAMPIO
NATUL de fotbal al județu
lui Galați activează 30 de e- 
chipe. r> la . o 're- și 14 la 
„promoție". în plus, 16 forma
ții sînt înscrise în campiona
tul mim'-tpa’ ș! 14 cc’iipe îrj 
competiția organizată de ora
șul Tecuci. Paralel se desfă
șoară campionatele juniorilor 
Si școlarilor ci ' ' mai pv‘1n. 
de 86 de formații. • LA RE
ȘIȚA A. S. Energo a organi
zat un interesant turneu de 
șah. la care au luat parte șa
hiști din Timișoara. Herculane 
și orașul gazdă. Trofeul ,,E- 
nergo ’79“ a revenit reșîțeanu- 
lui Iosif Gabriel — 8 p. Pe 
locurile 2—3 s-au clasat : Gh. 
Isac (Știința Reșița) 8 
Delfratti (Energo) 7 
BAZA SPORTIVA 
Brașov are nevoie de 
venție gospodărească, 
exterior e pe cale să se nă
ruie, iar de pe tabela de mar
caj a căzut de mult stratul 
de vopsea. ® PATRU ECHIPE 
de volei masculin au partici
pat la „Cupa Voința" ce a

p și O. 
p. C& 
Carpați 

o inter-
Gardul

avut loc la Zalău. Primul loc 
a revenit echipei Voința Za
lău, care a dispus de „U“ 
Cluj-Napoca cu 3—2, de Moto
rul Baia Mare (3—1) și de c.S. 
Șc. Șimleu Silvaniei (3—0) © 
LA CLUJ-NAPOCA s-a desfă
șurat cea de a 9-a ediție a com
petiției polisportive dotată cu 
„Cupa refractara", organizată 
de Centrala industriei de pro
duse refractare din Brașov. 
Primele locuri, pe discipline, 
au fost ocupate după cum ur
mează : atletism — „Dacia" 
Cluj-Napoca. fotbal — ..9 Mal" 
Turda, șah și tenis de masă
— „Unirea" Tg. Jiu, popice
— „Vulturul" Comarnic șl vo
lei — ..Răsăritul" Brașov. a 
PE UN TRASEU de lingă Buș
teni (Căminul Alpin — Valea 
Albă — Munticelu — 5 200 m, 
diferență de nivel peste 200 m) 
s-a desfășurat „Cupa de toam
nă" la orientare, competiție 
organizată de Consiliul jude
țean al sindicatelor Prahova. 
Dintre cele 11 echipe de fete

și tot atîtea de băieți, pe pri
mele locuri s-au situat Tex
tila Azuga și, respectiv, Car
pați Sinaia. La femei, praho- 
veanca, Maria Hermeneanu 
(54 ani) a obținut cel mai bun 
timp, 46 de minute, urmată 
de Marla Creangă (Textila 
Azuga). • O FRUMOASA 
iNTtLNIRE amicală a avut 
loc recent între tipografii 
maramureșeni și cei sătmă
reni. Ei și-au măsurat forțele 
la fotbal (cîștigători fiind ti
pografii băimăreni, cu 2—1), 
la șah (egal, 3—3) și la tenis 
de masă (9—2 pentru mara
mureșeni) e LA COMPETI
ȚIA de tenis de masă, „Paleta 
de argint", organizată de 
C.J.E.F.S. Prahova, s-au re>- 
marcat, printre alții, și repre
zentanții asociației sportive a 
Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții, copiii oamenilor mun
cii de aici : Anca Cheler, Cris
tina Enulescu și Otilla Bă- 
descu. A IN SATUL VALEA 
MARE (jud. Covasna), a luat 
ființă asociația sportivă Olim
pia. Tinerii din sat vor ac
tiva la fotbal, atletism, tenis 
de masă și schi.

RELATARI DE LA : I. Vlad, 
T. Siriopol, D. Glăvan, C. 
Gruia, M. Bonțoiu, O. Guțu, 
I. Ion, V. Săsăranu, N. Ștefan 
și Gh. Briotă.

• „TROFEUL GRUPULUI ȘCO
LAR 23 AUGUST". Sala E-
lectronica din Capitală a găz
duit cea de a doua ediție 
a competiției voleibalistice pen
tru juniori „Trofeul Grupului 
școlar 23 August", la care au luat 
parte 11 echipe. Meciurile (cîte 
nouă pe zi) s-au desfășurat pe 
parcursul a patru zile, echipele 
fiind împărțite în două serii. în 
clasamentul final, pe primele 
locuri s-au situat, în ordine, for
mațiile : C.S.Ș. Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Constanța, C.S.Ș. Galați și C.S.Ș. 
2 — „23 August" București. După 
cum ne relata prof. Jean Săvu- 
lescu, cu prilejul acestei compe
tiții (care are menirea să sprijine 
descoperirea și rodarea tinerelor 
talente), cîțiva jucători au arătat 
certe perspective : Daniel Sîmpe- 
trean (cel mai bun trăgător, înalt 
de 2 metri !), Sorin Șuvagău (ri
dicător) — ambii de Ia C.S.Ș. Tg. 
Mureș, Mircea Tutelea (desemnat 
drept cel mai complet jucător) —■ 
de la C.S.Ș. Sibiu, Radu 
(cel mai bun ridicător) - 

“ Sorin
la C.S.Ș.
(trăgător 
la C.S.ș. 
(socotit 
cel mai 

clubul organi-

două divizionare B (tineret) și 6 
de junioare. Trofeul a revenit 
formației Metalotehnica Tg. Mu
reș care a învins în finală cu 
3—1 pe G.I.G.C.L. Brașov. Pe lo
cul 3, C.S.Ș. Brașovia, învingă
toare cu 3—0 în meciul cu C.S.Ș. 
Tg. Mureș. (C. ALBU, coresp.).
• NORMELE DE CONTROL. 

Corigenții și restanțierii la nor
mele de control (din diviziile de 
juniori și B — tineret) au primit 
un nou termen pentru susține
rea „examenului" : 27 septembrie, 
în sala de la complexul „23 Au
gust".

C.S.Ș. Constanța, 
(și el ridicător) de 
zău, Lucian Radu 
tot de 2 metri) de 
cea, George Iacob 
mezinii competiției 
perspectivă) de la 
zator etc.
• „CUPA C.S.Ș. 

îri sala I.M.F. din 
desfășurat cea de 
„Cupei C.S.Ș." la 
luat parte 8 echipe,
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AGENDA TURISTICĂ PENTR

m 
O 
Cl

Organizatorii de turism vă invită să 
4—13 octombrie „Expoziția Realizăriloi 
nale“ (EREN ’79), precum șl Expo'zii 
țională „TEHNOEXPO ’79“, care vor 
Complexului expozițional din Bucureș

• Este important de reținut : pârtie 
nifestări prezintă un real interes pentr 
cii din țara noastră, care pot ljaa^st 
marile realizări ale economiei noastre 
cu noutățile tehnicii în plan internațio 
vizitarea celor două expoziții prezintă 
teres profesional, oferind vizitatorilor j 
schimb de experiență.
• înscrierile, precum și informații 

obține la toate agențiile și filialele O 
turism din țară.
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Dinamo —Alki Larnaca
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De-a lungul celor 90 de minute 
de joc, Dinamo a supus unei a- 
devărate canonade careul bravu
lui portar Petrakls. 44 de șuturi 
la poartă (dintre care 20 pe spa
țiul porții), la care s-au mai 
adăugat și 6 cornere, în raport 
cu cifrele mititele obținute de 
fotbaliștii ciprioți, 3 (2), nici un 
corner, este o disproporție care 
vorbește de la sine despre dife
rența dintre cele două competi
toare, despre profilul întîlnirii dis
putată pe stadionul Dinamo în 
‘ asistențe nescontate
(17 000 de spectatori), venită, fără 

o victorie 
de proporții într-un meci 
național oficial.

Atacurile dinamovlste în 
au început să se abată 
poarta lui ,,Alki“ și în tribună au 
și început să se pună rămășaguri 
în jurul minutului în care tabela 
de marcaj se va roti pentru 
prima dată în dreptul numelui 
formației favorite. Dar, spre mi
rarea generală, timpul de joc se 
scurgea menținîndu-se scorul alb: 
dinamoviștii își reglau greu tirul, 
preferind ’ '* ”
peste un 
jucătorii 
defensivă 
Petrakis, 
inspirate, 
atacanților bucureșteni, 
vîrtos *’ 
și un 
ceastă 
ceanu

fața unei

îndoială, să savureze
inter-

valuri 
spre *

șutul de la distanță 
careu supraaglomerat de 
ciprioțl retrași într-o 

disperată ; portarul 
între două plonjoane 
încurca și el socotelile 

___ •_____trăgînd 
de timp (primind dealtfel 
cartonaș galben pentru a- 
culpă). O bară a '--1 
(min. 19) a creat

lui Vrîn- 
iluzia că

în C. C. E F. C.
/Urmare din pag. I)

sub aspectul replicii ofensive 
(cu excepția cîtorva acțiuni, 
una din ele chiar în primul 
minut, cînd șutul lui Mavros a 
fost apărat de Cristian — au 
dovedit la rîndul lor (și după 
ce au rămas în 10, prin elimi
narea în min. 53 a fundașului 
Damianidis, pentru lovirea cu 
capul a lui Doru Nicolae) un 
pronunțat spirit de angajare și 
de combativitate în joc, care 
în meciul retur de la Atena îi 
va face foarte periculoși.

Din păcate, scorul de 3—0 cu 
care s-a încheiat partida nu 
reflectă îndeajuns superiorita
tea demonstrată de campioana 
noastră de-a lungul celor 90 dc 
minute, nu este pe măsura e- 
fortului depus de piteșteni în 
teren, a jocului prestat și a 
numeroaselor situații favora
bile de gol pe care și le-au 
creat, însă pe care, în bună 
parte, le-au ratat și nu doar 
din cauza portarului grec Ste- 
rioudas, care a avut, într-adevăr, 
unele intervenții de-a dreptul 
excepționale. Ne-ar trebui, pro
babil, spațiul a două-trei cro
nici pentru a putea descrie

I
I
I
I
I
!
I
I

Din centrarea lui Cheran, Mulțescu va înscrie cu capul primul 
gol al dinamoviștilor Foto : I. MIHĂICA

gheața se sparge în sfîrșit, dar 
după două minute, pe un con
traatac iute, Stasos șl Pirillos aduc 
balonul ‘ ~ ' ' ' ' '
mescu.
același 
puțină 
pripeală 
împinge

pînă în brațele lui Efti- 
Dinamo reia ofensiva cu 
avînt, dar cu aceeași 

ingeniozitate și aceeași 
la finalizare, care vor 
perioada „moartă“ a 

echipei pînă în min. 33, cînd, în 
fine, MULȚESCU, cu capul, des
chide scorul, din pasa lui Clieran. 
Peste alte șase minute, D. 
GEORGESCU, servit admirabil 
de Mulțescu, va înscrie și el, 
aduci nd scorul la 2—0, adică pe 
făgașul așteptat.

După pauză, calitatea meciului 
crește. Noul introdus, Țălnar, în
viorează atacul, pasele dinamo
viștilor se leagă mai bine, înșiși 
oaspeții renunță întrucîtva la 
maniera lor destructivă și în
cearcă unele combinații la mij
locul terenului. Spectatorii se 
mută în grupuri masive la poarta 
adversarului, în nădejdea de a-1 
vedea învins de cît mai_ multe 
ori pe Petrakis, dar portarul 
cipriot, în formă, face o partidă 
curajoasă, prinzînd balon după 
balon. Iar atunci cînd nu mai

poate interveni îl salvează ba
rele (min. 50 Dinu ; min. 72 
Augustin), o dată însă cedează, 
cînd VRlNCEANU (min. 62) ri
dică scorul Ia 3—0, reluînd cu 
capul centrarea cu care Țălnar 
își terminase o cursă vertiginoasă. 
Meciul se termină astfel Ia un 
scor net, dar neîndestulător pen
tru pretențiile unui public care 
și-a creditat echipa peste nivelul 
acestui rezultat, sperăm însă su
ficient pentru calificare.

Arbitrul albanez A. Hoxha, 
jutat de conaționalii 
Kuka șl P. Pekine, a 
bine formațiile :

a- 
H.săi 

condus

— Cheran, 
I.

DINAMO : Eltimescu 
Sătmăreanu, DINU, Lucuță 
Marin (min. 66 AUGUSTIN). 
MULȚESCU, CustOV — Apostol 
(min. 46 ȚÂLNAR), D. Georgescu, 
VRlNCEANU.

I

ALKI : PETRAKIS — Olimbios, 
Andreou, M. Panayotou, Violaris
— Nikolaou, Mapuras, Foundassis
— Ioanou (min. 46 Petros), Stasos, 
PIRILLOS.

_  jucători 
tineri, foarte dotați, pe 
considerați speranțe, pe 

incluși între probabilii ti- 
ai selecționatelor, . : _
al echipei A, dar care — 

___  - dau semne că nu sînt 
deciși să urce drept, pe drumul 
consacrării. Nu ne este deloc 
plăcut să atingem acest subiect, 
care s-a mai repetat în fotbalul 
nostru, cu alte nume, cu alțl 
tineri la fel de talentațl ca și 
cei aflațl astăzi Ia „ordinea zi
lei" șl care au dispărut cînd 
încă pe piepturile lor scria cu 
litere mari „speranță a fotbalu
lui". N-o să mal numim cazurile 
în speță, răscolind amintiri du
reroase. Mai bine să vorbim des
pre posibilele asemănătoare tra
iectorii ratate ale performanței 
cu cîțiva dintre premianțll, ca 
talent și perspective, din actuala 
promoție.

De la Bacău nu ne vin vești 
prea bune. Vamanu, nu mai de
parte decit sezonul trecut un ve
ritabil „șef de clasă" al tinerel 
generații, a intrat aproape în a- 
nonimat. Din jucătorul care do
mina terenul și era mereu re
marcat în echipa sa a ajuns un 
oarecare. Cauzele ? O blazare 
răufăcătoare, dublată de o lipsă 
de seriozitate în viața personală. 
Aceleași „date ale problemei" le 
găsim și la o altă speranță a 
fotbalului nostru, de la Bacău, 
Chitaru. cîte ceva și despre doi 
foarte tineri jucători din tînăra 
formație „U“ Cluj-Napoca : des
pre FI. Pop și Suciu. Titulari ai 
fostei naționale de juniori, titu
lari ai celei (actuale) de tineret.

oameni de bază ai „șepcilor ro
șii", cei doi sînt din plin soli
citați. Tocmai de aceea trebuie 
să-și dea toată silința pentru 
a-și pune ordine în viața perso
nală. Pentru că, de pildă, după 
revenirea de la lotul de tineret, 
le-au trebuit foarte multe ore ca 
să ajungă de la București la 
Cluj-Napoca, și randamentul lor 
a fost în consecință în partida 
cu Politehnica Timișoara. In 
fine, iată-1 pe Kiss, fundașul 
stînga al bihorenilor, pentru noi 
un candidat de luat în seamă la 
loturile reprezentative. L-am re
văzut duminică. Nu se poate 
spune că joacă foarte slab. Dar 
se poate afirma că este prea 
mult preocupat de altceva decît 
de meci, că își fac apariția în 
comportarea sa, blazarea, sufi
ciența — dușmanii de moarte ai 
performanței. Dimpotrivă, urmă- 
rindu-1 pe alt tînăr, de curînd 
promovat la F.C. Bihor, fundașul 
dreapta Pop, aveam impresia că 
îl văd pe... Kiss din zilele in
trării în prima formație : plin de 
elan, combativ, preocupat să-și 
realizeze cît mai bine sarcinile, 
așa ne-a apărut foarte tînărul 
fotbalist venit de la C.I.L. Si- 
ghet. N-am dori să constatăm 
mai tîrziu să acesta ia exemplul 
lui Kiss, ci invers...

Concluziile se impun de la 
sine : ascensiunea spre deplina 
realizare ca fotbalist nu admite 
abateri, compromisuri, incorecti
tudini. „Sancțiunile** vin imediat. 
Și, adeseori, sînt definitive 1

Eftimie IONESCU

Ion CUPEN

ARGEȘ A. E. K ATENA 3-0
Variațiuni noi pe o temă veche

privind optica arbitrilor

• AZI IN DIVIZIA B. în seria 
a Il-a a Diviziei B va avea loc 
astăzi etapa a Vl-a. Iată meciu
rile și arbitrii acestei etape : 
Pandurii Tg. Jiu — Chimia Tr. 
Măgurele : P. Arnăutu (Timișoa
ra) , Mecanică fină București — 
Rulmentul Alexandria : I. Zaha- 
ria (Drobeta Tr. Severin) — pe 
terenul Mecanică fină, Carpați 
Mîrșa — Rapid București : 
Teodorescu (Buzău), Șoimii 
biu — Oltul Slatina : L. Vescan 
(Aiud), Autobuzul București — 
Poiana Cîmpina : D. Dumitrescu 
(Mărășești) — pe stadionul Auto
buzul, Metalul Plopeni — F.C.M. 
Giurgiu : P. Căpriță (Brăila) — 
de la ora 15,30, Chimica Tîrnă- 
veni — Progresul Vulcan Bucu
rești : M. Salomir (Cluj-Napoca), 
Petrolul Ploiești — Metalul Bucu
rești: V. Topan (Cluj-Napoca) —

Cr. 
Si-

toate ocaziile clare pe care lo
calnicii le-au irosit în meciul 
de ieri. Așa incit vom reda nu
mai cîteva dintre ele, anume 
pe cele din minutele 7 (cursă 
splendidă și șut al lui Doru 
Nicolae apărat de portar), 25 
(șut al lui Iovânescu, dar por
tarul agață mingea în uitima 
clipă), 33 (Dobrin recuperează 
o minge aproape pierdută, cen
trează precis șl Radu II, sin
gur în mijlocul careului, tri
mite, cu capul, în bară), 64 
(pătrundere spectaculoasă a lui 
Iovănescu, însă portarul iese și 
blochează), 67 (șut Iovănescu, 
portarul scoate cu dificultate în 
corner) și 70 (același Iovănescu 
pătrunde și șutează, dar porta
rul respinge miraculos cu pi
ciorul).

Enumerarea acestor situații 
favorabile ne îndreptățește să 
spunem că pîteștenii puteau 
realiza un scor-fluviu fie și 
numai pe parcursul reprizei se
cunde, cînd dealtfel au marcat 
cele trei goluri ; în min. 49 
prin DORU NICOLAE (frumos 
deschis de Iovănescu), în min. 

65 prin RADU II (in urma 
unei insistente pătrunderi) și 
în min. 80 din nou prin DO
RU NICOLAE (după o exce
lentă pasă a lui Dobrin), care

ieri a făcut un joc de excep
ție, fiind fără exagerare „eroul 
meciului".

3—0 este, orice 
un scor destul de 
poate puțini dintre 
cu adevărat și cu 
fi declarat foarte 
înainte de meci. Acum, 
după ce partida s-a consumat, 
satisfacția firească pentru fru
moasa victorie pe care campio
nii noștri 
tă, totuși, 
regretului 
scorul nu 
goric. Se

Arbitrul 
resco, ajutat la linie de com- 
patrioții săi Maurizio Maltei și 
Franco Tonolini, a condus foar
te bine următoarele formații :

s-ar spune, 
net, în care 
noi credeau 
care ne-am 

mulțumiți 
i, însă,

ne-au dăruit-o poar- 
și ușoara umbră a 

(singurul dealtfel) că 
a fost și mai cate- 
putea !
italian Enzo Barba-

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
Zamfir (min. 59 Turcu), Stancu, 
CÎRSTEA, Bărbulescu — Ia
tan, CHIVESCU, IOVĂNESCU 
— DORU NICOLAE, RADU II, 
DOBRIN.

A.E.K. : STERIOUDAS — Ni- 
colaou (min. 26 Arghiros), In- 
zoglu, RAVUSIS, Damianidis — 
Domazos, Nicoloudis (rfiin. 68 
Thodis), Vlădici — ARDIZO- 
GLU, Bajevici, Mavros.

OASPEȚII-LUPI, GAZDELE-MIELUȘEI?
9 q fiecare etapă sînt consemnate victorii ale oaspeților. La 

SA™? început promițător (cîteva victorii în deplasare, dato
rate însă startului și valorii slabe a unor echipe ca Olimnia Satu Mare, Gloria Buzău, Jiul, Chimia Rm. Vîlcea^ Pia

aU .înJ9ePut să între în matca lor. Primele etape 
de la Diviziile A și B repun pe rol o problemă mai veche : peste 
jucătorii oaspeți plouă cu cartonașe galbeue ; gazdele benefi
ciază de lovituri de la 11 m într-un raport îngrijorător. Dumi
nică la Divizia B, prea multe rezultate (evident, în favoarea 
gazdelor) au fost stabilite prin penaltyuri. Cum cifrele consti
tuie cel mai bun argument, să apelăm la cîteva : în etapa a 6-a 
a Diviziei A, oaspeții au primit 10 cartonașe galbene, gazdele 
doar 1. Pînă acum s-au dictat 1G lovituri âe la 11 m : 14 în 
favoarea gazdelor, 2 pentru echipele aflate în deplasare. La Di
vizia B, situația este parcă și mai ciudată. Iată, în etapa de 
duminică, de pildă, raportul loviturilor de pedeapsă a fost de 8—1 
în favoarea localnicilor. Și s-au dictat lovituri de la 11 m nu Ia 

2—0 sau 3—0, ci în momente decisive, care au stabilit învingătoa- 
rea și învinsa. Minerul Gura Humorului a cîștigat întîlnirea cu 
Viitorul Vaslui, cu 1—0, printr-un gol înscris din penalty, în 
mm. 76 ; F.C. Constanța a învins pe Unirea Focșani cu 3—2 cu 
golul marcat din 11 m, în min. 81. Autobuzul București a condus 

<Pînă în min- la Tg. Jiu, dar n-a reușit să cîștige 
întîlnirea pentru că gazdele au egalat în min. 87, din 11 m ! Car
pați Mîrșa a învins pe Petrolul cu 1—0, tot din penalty (min. 
67), iar la Brad, după ce F.C.M. Reșița egalase în min. 49, Au
rul a luat conducerea cu 2—1 în min. 50, din 11 m.

E greu de crezut că, peste tot, regulamentul a fost aplicat în 
deplină corectitudine. Exemplele pe care ni le-a oferit etapa 
prea sar în ochi. Este drept că ,,acasă" echipele noastre joacă 
mai ofensiv, mai cu elan, dar să fie echipele oaspete atît de 
agresive, de dure ? Gazdele joacă atît de curat, sînt ele adevă
rate modele ? Greu de crezut. Un lucru e sigur : cu asemenea 
raporturi de cartonașe galbene sau de penaltyuri în favoarea 
gazdelor nu se încurajează valoarea, pregătirea, aspirația echipe
lor bine puse la punct la rezultate pozitive în deplasare, iar 
fotbalul nostru nu se poate îndrepta.

ȘTIRI... ȘTIRI...
de la ora 15, Luceafărul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș 
amînat. Partidele vor începe 
la ora 17, cu excepția celor de 
Plopeni și Ploiești.

® URMĂTOAREA ETAPA

de 
la

_ _______________ _______ A
„CUPEI ROMÂNIEI" va avea loc 
în ziua de 4 octombrie, cînd vor 
lua startul în 
ție fotbalistică

O MASURI 
LA CLUBUL 
MARE. Aflăm 
pia din Satu Mare că antrenorul 
Gheorghe Staicu nu mai răspun
de de pregătirile divizionarei A 
cu același nume. Această măsură 
â forurilor locale este motivată 
de rezultatele foarte slabe obți
nute în acest sezon de echipa

ANUNȚ

populara compcti- 
și divizionarele B. 

ORGANIZATORICE
OLIMPIA SATU 

de la clubul Olim-

sătmăreană, ca urmare a unei 
slabe munci de educație și de 
instruire desfășurată de conduce
rea tehnică. In prezent, de pre
gătirile Olimpiei se ocupă (în 
mod provizoriu) antrenorul se
cund Ștefan Czako. Prof. Teodor 
Curpaș a fost eliberat din func
ția de președinte.

A „TROFEUL PETSCHOVSCHI**. 
Situația în „Trofeul Petschovschi** 
(decernat anual de ziarul nos
tru celui mai sportiv public), 
după 7 etape, se prezintă astfel : 
1. Cluj-Napoca 9,75 ; 2—3. Buzău 
și Scornicești 9,50 ; 4. Craiova 
9,66 ; 5. Baia Mare 9,25 ; 6. Satu 
Mare 9.00 ; 7. București 8,81 ; 
8—9. Bacău și Galați 8,75 ; 10—13. 
Petroșani, Timișoara, Tîrgoviște 
și Tg. Mureș 8,66 ; 14. Iași 7,75 ; 
15. Pitești 7,66 ; 16. Rm. Vîlcea 
7,00.

Constantin ALEXE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

4.

• PRONOSTICURI... Pentru a 
oferi o sursă suplimentară de in
spirație participanților la atrac
tivul concurs Pronosport de du
minică 23 septembrie a.c., redăm 
pronosticurile antrenorului echi
pei Steaua, maestrul emerit al 
sportului Gh. Constantin : 1. „U“ 
Craiova — Dinamo 1, X ; 2. 
Steaua — F.C. Baia Mare 1 ;
3. „Poli“ Timișoara — Viitorul 1;
4. Jiul — „U“ Cluj-Napoca 1 ;
5. C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău
1 ; 6. F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. 
Mureș 1, X ; 7. F.C. Argeș —
Olimpia 1 ; 8. Chimia — „Poli"

Iași 1 ; 9. Gloria Bz. — Sportul 
1 ; 10. Bologna — Perugia 1, 
" ------- _ Juventus 2;

Roma 1, X, 2 ; 
Intcrnazlonale

st. 
x ;
12.
13. 
X,

X , IU. DUlUgil
11. Catanzaro 
Pescara — 
Udinese — 

2.
★

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 19 
SEPTEMBRIE 1979. Extragerea I : 
41 80 23 39 28 45 ; Extragerea a 
n-a : 25 14 22 16 3 21. Fond total 
de cîștiguri : 818.849 
224.921 lei report la

lei din care 
cat. 1.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează 
candidați pentru Institutul de Marină „Mircea cel Bătrîn“ 
din Constanța, secția Transport Maritim.

Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" este instituție 
militară de învățămînt superior tehnic, de specialitate, și 
pregătește cadre pentru marina civilă, întreprinderea de 

în
pregătește cadre pentru marina civilă, Întreprinderea 
Exploatare a Flotei Maritime „NAVROM" Constanța, 
specialitățile :
• Navigație (ofițeri maritimi punte)
• Electromecanică navală (ofițeri maritimi electromeca

nici)
® Electrotehnică navală (ofițeri maritimi electricieni)
Admiterea în Institutul de Marină se face pe bază 

curs, ce se va desfășura potrivit prevederilor din 
„Admiterea în învățămîntul superior 1979“, editată 
nisterul Educației și învățămîntului.

înscrierea la concursul de admitere a început la 
15 septembrie și se încheie la data de 30 septembrie.

de con- 
broșura 
de Mi-

data de

Pentru înscrierea la concurs, candidați! vor depune la 
comisia de înscriere și selecționare următoarele acte : di
ploma de bacalaureat în original; aprecierea activității 
școlare eliberată de conducerea liceului (cei care vin din 
producție vor depune aprecierea activității profesionale de 
la locul de muncă, eliberată de conducerea întreprinderii) ; 
copie legalizată de pe certificatul de naștere ; buletine me
dicale (RBW, radioscopie gastroduodenală, radioscopie pul
monară) și adeverință de la circumscripția sanitară de do
miciliu privind bolile cronice și acute în stare transmisi
bilă ; trei fotografii 3/4.

Odată cu aceste acte, candidații vor depune două dosare 
tip mapă.

Nu se admite înscrierea sub 
a actelor.

La concursul de admitere se 
depășesc vîrsta de 25 ani.

Relații suplimentare se pot 
terior 652), I.E.F.M. „NAVROM" Constanța 
vățămint.

rezerva prezentării ulterioare

primesc numai bărbați ce nu

obține la telefon 19100 (in- 
biroul în-

★
Cîștigurile tragerii 

Pronoexpres din 9 septembrie 1979. 
Faza I : Cat. 1 : 1 variantă 
= autoturism „Dacia 1300“ 
„Skoda 120 L“ și diferența 
biecte și 2 variante 25% a 
lei ; Cat. 2 : 2,75 variante a 
Iei sau, la alegere, o excursie de 
2 locuri în R. D. Germană 
R. S. Cehoslovacă 
gară și diferența 
Cat. 3 : 23 a 1.572 lei ; Cat.
65,25 a 554 lei ; Cat. 5 : 174,75 a 
207 lei ; Cat. 6 : 5.489,25 a 40 lei. 
Faza a n-a : Cat. A : 1 variantă 
100% a 50.000 lei sau, la alegere, 
o excursie de 2 locuri în R. D. 
Germană sau R. S.
— R. P. Ungară și 
numerar ; Cat. B : 
lei ; Cat. C : 114 a 
D : 3.473 a 60 lei.
„Dacia 1300* a fost 
VICTORIA GOREA 
reș, iar cîștigul de

excepționale

100% 
sau 

în o- 
17.500 
15.000

sau
- R. P. Un- 
în numerar ;

4 :

Cehoslovacă 
diferența în 
23,25 a 1.903 
388 lei ; Cat. 
Autoturismul 
cîștigat de 

din Tg. Mu- 
__  _ 50.000 lei a 

revenit participantului CONSTAN
TIN ȘT. UNGUREANU din 
Buzău.



TREI BOXERI ROMANI PE LOCURI FRUNTAȘE „IntcrLonâlul" dc șah

LA „MEMORIALUL PROHASKA" DE LA OSTRAVA
Marcel Sîrba, ciștigător al concursului

DOAR DOUA 
PARTIDE ÎNCHEIATE 
ÎN RUNDA A 10-a

La turneul internațional de 
box „Memorialul Prohaska", în
cheiat zilele trecute la Ostrava 
(Cehoslovacia), au luat startul 
și șapte pugiliști români : Pa
vel Morea (mușcă),. IonjCApră- 
rescu 
nicu 
nescu 
tache 
Sîrba 
Grigoraș (grea).

într-o întrecere în care au 
fost prezenți mulți sportivi pu
ternici din Cuba, Finlanda, 
Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. 
etc., trei dintre reprezentanții 
țării noastre au avut o com-

(cocoș), Florian Tîrcom- 
(pană). Gheorghe Pîrvă- 
(ușoară), Gheorghe Cos- 
(semimijlocie). Marcel 

(mijlocie mică) și Mihai

portare bună, obținînd locuri 
fruntașe. Pavel Morea i-a în
vins la puncte pe cehoslovacii 
Palkech și Olbord, a fost, apoi, 
declarat ‘ _
partida cu cubanezul Morrera, 
dasîndu-se pe locul 3.

Juniorul Florian Tîrcomnicu 
i-a depășit la puncte pe 
Forman (Cehoslovacia) și Par- 
kola (Polonia), dar a fost în
vins la puncte. în finală, ocu- 
pind locul 2.

Craioveanul Marcel Sîrba a 
terminat pe primul loc turneul, 
printre învinșii săi numărîn- 
du-se finlandezul Kolehmaine 
și sovieticul Filimonov.

învins la puncte în

Turneul interzonal de șah de 
la Riga a continuat cu disputa
rea rundei a 10-a. în cele cinci 
ore regulamentare de joc s-au 
încheiat doar două partide : 
Larsen, cu albele, a remizat cu 
Țeșkovski, iar Grunfeld l-a în
vins pe Rodriguez. Celelalte s-au 
întrerupt. Comentatorii apre
ciază că liderul, Tal, are o si
tuație grea în fața lui Van 
Riemsdyk, ca și Florin Gheor
ghiu în întîlnirea cu Ribll. In cla
sament: Tal 7>/, p(l), Larsen l'/t 
p, Gheorghiu 7 p (1), Polugaevski 
6‘/a P, (1). Ribli 51/, p (1) etc. în 
runda a 11-a Fl. Gheorghiu îl 
întîlnește, cu albele, pe Adorjan. 
Are loc, de asemenea, derbyul 
Polugaevski — Larsen.

CÎTEVA BAZE SPORTIVE 
ALE J.B. DE VARĂ

Prezentarea bazelor care vor găzdui întrecerile celei dc-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară din 1980 pre
zintă, desigur, un real interes pentru cititorii noștri. Iată, 
așadar, cîteva din arenele sportive ale Olimpiadei ’80.

ECHIPA GRECIEI

Jocurile nafionalc sportive ale R. P. Chineze CIȘTIGATOARE 
A BALCANIADEI

RECORDURI MONDIALE DE HALTERE-JUNIORI DE BASCHET (seniori)
BEIJING, 19 (Agerpres). în 

cadrul Jocurilor naționale 
sportive ala R. P. Chineze, 
halterofilul Wu Shude a stabi
lit două noi recorduri mondia-

CUPA 
MONDIALĂ

le de juniori (sportivi pînă la 
20 de ani), la cat. muscă, t.o- 
talizînd la cele două stiluri 235 
kg și realizînd la „smuls" 108 
kg. La aceeași categorie, la sti
lul „aruncat", Zhang Yaoxin a 
doborîț recordul mondial de 
juniori cu performanța de 130.5 
kg.

LA SĂRITURI
IN APA

au
.Cupei

La Woodlands (Texas) 
luat sfirșit întrecerile , 
Mondiale" la sărituri în apă. 
Proba feminină de platformă a 
fost cîștigată de sportiva sovie
tică Irina Kalinina cu 401,95 p, 
urmată de Melissa Briley 
(S.U.A.) — 395,70 p și Yamana- 
ka Rikito (Japonia) — 364,75 p.

în proba similară masculină, 
victoria a revenit americanului 
Greg Louganis — 588,90 p, se
cundat de Vladimir Aleinik 
(U.R.S.S.) — 566,45 p. I

în competiția de ciclism, 
Wen Jianing a cîștigat proba 
de 1 000 cu start de pe loc, cu 
timpul de 1:06,96 (nou record 
național).

ATENA, 19 (Agerpres). — Cam
pionatul balcanic de baschet mas
culin s-a încheiat la Atena cu 
victoria surprinzătoare a selecțio
natei Greciei care, în meciul de
cisiv, a întrecut cu scorul de 
68—62 (26—35) echipa Iugosla
viei, principala favorită a compe
tiției. Intr-un alt joc, reprezenta
tiva Turciei a învins cu scorul 
de 79—66 (48—40) formația Bulga
riei.

Clasament final : 1. Grecia — 8 
puncte ; 2. Iugoslavia — 6 puncte; 
3. Turcia — 4 puncte ; 4. Româ
nia — 2 puncte ; 5. Bulgaria — 
zero puncte.

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD, 19 (Agerpres). 

La Split au continuat întrece
rile celei de a opta ediții a 
Jocurilor Sportive . Meditera
neene.

în concursul feminin de gim
nastică, la individual compus, 
pe locul 1 s-a clasat Aurora 
Morata (Spania), cu 75,50 p, pe 
locurile următoare clasîndu-se 
Laura Bortolaso (Italia) — 
74,45 p, Irene Martinez (Spa-

nia) — 74,30 p, Jasna Dokl 
(Iugoslavia) — 74,15 p.

Rezultatele primelor finale 
la înot : 100 m delfin (f), Cin- 
zia Scarponi (Italia) 1:02,96 ; 
400 m mixt (m). B. Petrici 
(Iugoslavia) 4:35,50.

Stadionul acoperit al 
complexului sportiv „Olim
pic" va fi transformat în 
două săli : una pentru între
cerile de baschet (cu o ca
pacitate de 16 000 specta
tori). iar cealaltă pentru 
competiția de box (18 000 
locuri). Pentru competiția 
de baschet va fi dat în fo
losință im nou Palat al 
sporturilor cu o capacitate 
de 5 000 locuri.

Manejul sportiv Ț.S.K.A. 
(lungime 300 m, lățime 84 
m) va avea o sală acope
rită de 126/84 m, în care va 
fi amenajată arena pentru 
luptele greco-romane și li
bere. Capacitatea tribune
lor — 8 000 locuri.

întrecerile de gimnastică 
și judo vor avea loc în Pa
latul sporturilor de la sta
dionul V. I. Lenin. Sala de 
72/36 m va putea găzdui 
pînă la 12 000 de spectatori.

în zona Krilatskoe, pro
bele de ciclism pe velodrom 
sînt programate pe o pistă 
de 333,3 m. în aceeași zonă a 
fost amenajat traseul pen
tru proba individuală de 
contratimp (13,5 km), iar 
proba de 100 km pe echipe 
se va desfășura pe șoseaua 
Minsk.

Turneele de volei se vor 
desfășura la sala mică de 
sport a stadionului central 
V. I. Lenin (64/36 m). Ca
pacitatea tribunelor — 9 000 
locuri.

Canotajul academic va a- 
vea loc pe Canalul Krilat
skoe, care va dispune de 
tribune cu 21.000 de locuri. 
Tot aici, caiac-canoe.

Probele de atletism sînt 
găzduite de stadionul cen
tral „V. I. Lenin", ale 
cărui tribune pot cuprinde 
100.000 de spectatori.
. Concursurile de înot, să

rituri în apă și polo vor 
avea loc în noul bazin de la 
complexul „Olimpic". Bazi
nul pentru probele de înot 
are tribune de aproape 
11 000 de locuri, iar cel de 
sărituri în apă — aproape 
6 000 de locuri.

Handbalul (atît turneul 
feminin cit și cel masculin) 
are rezervat Palatul sportu
rilor Sokolniki — ale cărui 
tribune pot cuprinde 8 000 
de spectatori — și, noua 

- sală de sport Dinamo (5 000 
de locuri).

Pentru concursul de hal
tere se construiește noul 
Palat al sporturilor „Izmai- 
lovo", cu o capacitate de 
5 000 locuri. Arena pentru 
încălzirea concurenților va 
avea peste 1 000 m patrați.

Scrima se va desfășura 
la manejul sportiv T.S.K.A.. 
unde există o a doua sală 
de 126 x 84 m. Aici vor fi 
amenajate 16 piste de con
curs, întrecerile puțind fi 
urmărite de 6 000 spectatori.

Fotbalul programează me
ciurile finale pe terenul de 
la stadionul central V. I. Le
nin de la Lujniki. Meciuri
le preliminare vor avea loc 
la Moscova (stadionul Di
namo. 54 000 locuri), la Le
ningrad (69 000 locuri). Kiev 
(90 000 locuri) si Minsk 
(49 000 locuri).

în Cupa cupelor: Young Boys Berna —Steaua București 2-2 (1-2)

OASPEȚII AU DOMINAT PRIMA ETAPA 
A „CUPE! CIBO" LA CICLISM

BRAȘOV, 19 (prin telefon). 
Miercuri dimineața, pe o vreme 
însorită, s-a dat startul din o- 
rașul de sub poalele Tîmpei în 
prima etapă a celei de-a 16-a 
ediții a competiției cicliste_ in
ternaționale dotată cu _ 
CIBO". S-a rulat pe distanța 
de 122 km. pe șoseaua Brașov 
— Rupea — Brașov, iar victo
ria de etapă a revenit, surprin
zător. lui Frank Boden din 
formația Vorwârts din R.D.G. 
și nu unui reprezentant al e- 
chipei R. D. Germane, campi
oana mondială la proba de 
contratimp, prezentă și ea la 
cursă. Am asistat la o etapă 
frumoasă, foarte rapidă (media 
orară 39,400 km) în care am a- 
vut satisfacția să-i vedem pe 
cicliștii noștri tineri luptînd cu 
multă dăruire într-o compe
tiție cu o participare atît de 
valoroasă,

în apropierea punctului de 
întoarcere, de la Rupea, s-au 
desprins din pluton cinci spor
tivi. printre care I. Hartnik, 
cîștigătorul Cursei Păcii ediția 
1976, precum și doi cicliști

,Cupa

români, A. Antal (CIBO Bra
șov) și Fl. Naghi (Dinamo). Și 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
cu 20 km înainte de sosire, cei 
cinci fugari sînt prinși din ur
mă de un pluton în 
prezenți majoritatea 
din R.D.G. La sprint 
Boden (Vorwărts) cu 
3h05:22, urmat de F.
același timp cu învingătorul, 
A. Peterman 3h05:25, L. Lotzsch 
3h05:26. B. Drogan 3h05:26 
(toți din prima echipă a 
R.D.G.).

Joi au loc etapele a doua și 
a treia, dimineața pe ruta Bra
șov — Codlea — Rîșnov — 
Predeal — Brașov (70 km), iar 
după-amiază contratimp indi
vidual (20 km) pe șoseaua 
Brașov — Sibiu.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

care erau 
rutierilor 
cîștigă F. 
timpul de 
Herzog —

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU JUCAT EXCELENT TIMP DE 0 ORA
BERNA, 19 (prin telefon). Pe 

stadionul Wankdorf, în fața a 
peste 7 000 de spectatori. Steaua a 
luat un start bun, jucînd exce
lent timp de o oră în fața lui 
Young Boys, cu care a terminat 
la egalitate (2—2). In această 
perioadă, jucătorii noștri au de
pășit cu mult nivelul jocurilor 
din campionat, marclnd o netă 
superioritate tehnică față de ma
siva și dinamica echipă elve
țiană. Steaua ar fi putut obține 
victoria, beneficiind de bune ocazii

in Cupa U.E.F.A.: Wiener Sportclub Post-Universitatea Craiova 0-0

O IMPORTANTĂ

de gol la situația de 2—1. 
Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri : min. 38 : centrare C. 
zamfir, Iordănescu șutează, por
tarul advers respinge și STOICA 
înscrie din apropiere : 0—1 ; min. 
42 : penalty pentru Young Boys 
(decizie discutabilă) transformat 
de ZWYGART : 1—1 ; min. 44 : 
Iordănescu este jenat ușor in 
careu, Iar arbitrul acordă penalty 
sub impresia deciziei eronate din 
min. 42. Transformă tot IORDA- 
NESCU : 1—2; min. 78 : in urma

unui , corner, SCHONENBERGER 
marchează cu capul : 2—2.

Arbitrul J. Kuti (Ungaria) a 
condus cu scăpări următoarele 
formații : YOUNG BOYS :
Eichenberger — Foiz, Weber, 
Schmidlin, Ludi — Brechbiihl, 
Hussner, Zwygart — Zwahlen 
(min. 73 Zahndt), Schonenberger, 
Muller. STEAUA : Iordache — 
Anghelini, Agiu, Sameș, Nițu — 
Dumitru, Stoica, Iordănescu — 
Aelenei, A. Ionescu, C. Zamfir.

loon CHIRILA

VIENA, 19 (prin telefon). A- 
seară pe Weststadion, în pre
zența a 15 000 de spectatori, s-a 
disputat partida dintre Wienner 
Sportclub Post și Universita
tea Craiova. în prima sa par
te, meciul a fost de foarte bun 
nivel tehnic, cu multe faze la 
ambele porți, care nu s-au în
cheiat însă cu goluri din cauza 
impreciziei șuturilor sau inter
vențiilor eficace ale celor doi 
portari. Bălăci — în vervă deo-

OPȚIUNE PENTRU
sebită — a ratat primele mari 
ocazii (min, 12 și 15), „bom
bele" lui din marginea careu
lui trecînd milimetric pe lingă 
bare. Gazdele au ripostat tot 
prin șuturi violente expediate 
mai mult de mijlocași. în min. 
22, neatent, Cîrțu a irosit și el 
o bună ocazie, pentru ca în 
min. 32 Demel să se afle foarte 
aproape de deschiderea scoru
lui. Dar cele mai mari posibi
lități de a înscrie le-a avut

MECIUL RETUR

TELEX» TELEX
HALTERE • Cu prilejul unul 

concurs internațional de haltere 
desfășurat la Tallin, sportivul so
vietic Leonid Taranenko a stabi
lit un nou record mondial la ca
tegoria grea (110 kg) realizînd la 
stilul „smuls" performanța de 
186 kg. Vechiul record era de 
185,5 kg și aparținea compatrio
tului său Serghei Arakelov.

TENIS DE MASA a La Phe
nian a avut loc dubla întîlnire 
amicală de tenis de masă dintre 
o selecționată din R. P. Chineză 
și echipa orașului “ 
masculin, victoria a 
peților cu 5—1, iar 
nln a fost cîștigat 
sportivele din R.P.D. Coreeană.

YACHTING • Desfășurat la 
Weymouth (Anglia), campionatul 
mondial la clasa „Finn" s-a în
cheiat cu victoria sportivului a- 
merlcan Cam Lewis — 38,4 p, ur
mat în clasamentul final de com
patriotul său J. Bertrand — 41,8 p 
și olandezul M. Neeleman — 
51,4 p.

Phenian. La 
revenit oas- 

meciul femi- 
cu 3—2 de

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE
Iată rezultatele din prima manșă a turului I în Cupele europene,— --------------- -T 3 ---------------chiderea ediției (returul este programat la

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
— Dinamo Tbilisi
— A.E.K. Atena
— Real Madrid
— Ajax Amsterdam
— Dukla Praga
— Ruch Chorzow
— Racing Strasbourg

Liverpool 
F.C. Argeș 
Levski Spartak 
J. K. Helsinki 
Uj pești Dozșa 
Dynamo Berlin 
Kristiansand (Norv.) ._.
Valur Reykjavik (Isl.) — Hamburger S.V. 
Red Boys (Lux.) 
Hajduk Split 
Partizani Tirana 
Servette Geneva
Vejle (Dan.) 
Nottingham Forest

CUPA CUPELOR
— Steaua București
— Twente Enschede
— Stara Zagora
— Aris Bonaweg (Lux)
— Boavista Porto
— Fortuna Dusseldorf
- Gybr
— F.C. Magdeburg
— Lokomotiv Kosice
— F.C. Rijeka
— F.C. Valencia
— Fenerbahce Istanbul
— Waterford (Irl.) 

s-a calificat în turul II ca

Young Boys Berna 
Panionlos 
Arka Gdynia 
Reipas (Fini.) 
Sliema (Malta) 
Glasgow Rangers 
Juventus Torino 
Wrexham Unit. 
S. w. Innsbruck 
Beerschot Anvers 
B.K. 1903 Copenhaga 
Arsenal 
I.F.K. Goteborg

Dinamo Moscova
urmare a neprezentăril adversarei sale.

oc tombrie) :

LA FOTBAL
care ne-au sosit pînă Ia în-

— Omonia Nicosia
— Trabzonspor
— Celtic Glasgow
— S.K. Beveren
— Austria Viena
— Osters Vaexjo

CUPA U.E.F.A.
— Esbjerg (Danemarca)
— Bayern Munchen

l — Steaua R. Belgrad
— Leeds United
— Benfica Lisabona
— St. Etienne
— W.B. Albion
— Malmo F.F.
— Standard Liâge
— Ferencvaros
— Olympiakos Pireu 
—■ JVTonaco
— Alki Larnaca
— T-S.K.A. Sofia
— Banik Ostrava
— Univ. Craiova
— Dinamo Zagreb
— Diosgyor
— P.S.V. Eindhoven
— Real Sociedad
— Dynamo Dresda
— Kaiserslautern
— Ipswich Town
— F.C. Keflavik (Isl.)

Zbrojovka Brno 
Bohemians Praga 
Galatasaray Istanbul 
La Valetta 
Aris Salonic 
Widzew Lodz 
Carl Zeiss Jena 
Palloseura (Fini.) 
Glenovan Belfast 
Lokomotiv Sofia 
Napoli 
Sahtior Donețk 
Dinamo București 
Dinamo Kiev 
Orduspor (Turcia) 
Wiener S.C. 
Perugia 
Rapid Viena 
Gljon 
Inter Milano 
Atletico Madrid 
F. C. ZUrich 
Skied Oslo 
Kalmar (Suedia) 
Bor. Mânchengladbach — Viking (Norv.) 
Dundee United 
Aarhus 
Aberdeen 
Feyenoord 
V.f.B. Stuttgart

Celelalte rezultate 
rul de mîine.

— S.C. Anderlecht
— Stal Mielec
— Eintracht Frankfurt
— Everton
— Torino
le vom publica In zla-

Cămătaru (min. 35 — „cap" de 
la 6 m în brațele portarului) 
și Ritter (min. 40 — șut puter
nic din careu respins în cor
ner).

Următoarele 45 de minute au 
fost mult mai sărace în faze 
de poartă. Cum era de așteptat. 
Universitatea Craiova a început 
să cedeze fizic, deplasările lungi 
și obositoare făcute de jucătorii 
săi în ultimele două săptămîni 
spunîndu-și cuvîntul. Așa se 
face că atacurile jucătorilor 
vienezi la poarta lui Boldici 
s-au înmulțit, jucătorii noștri 
fiind obligați să facă mari e- 
forturi pentru a nu ceda. în 
minutele 57, 75 și 88 Drabist, 
Doval și Ritter au ratat marile 
ocazii ale reprizei, o repriză in 
care cele două vîrfuri de atac 
ale Universității Craiova — Că
mătaru și Cîrțu — n-au mai 
amenințat poarta lui Kronber- 
ger, deși apărarea formației 
gazdă s-a lăsat deseori desco
perită. 0—0 este un rezultat 
bun, o reală opțiune pentru ca
lificarea în turul II al compe
tiției.

Arbitrul M. Svodecki (Polo
nia) a condus satisfăcător ur
mătoarele formații : WIENNER 
SPORTCLUB POST: KRON- 
BERGER — Kienast (min. 30 
Samer), Lichtengger, HOF, 
Mullner — VIERTL, Djuric, 
Braunedcr — Demel (min. 60 
Doval), RITTER, Drabits. U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA : 
BOLDICI — Ncgrilă, ȘTEFĂ
NESCU, Bumbescu, Ungureanu 
— BĂLĂCI, BELDEANU, Do- 
nose — GEOLGAU, Cămătaru 
(min. 76 Crișan), Cîrțu.

Lourențiu DUMITRESCU
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