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După primele jocuri din cupele europene de fotbal

UN START
1

Echipele noastre de fotbal 
ediție a cupelor continentale 
liniam și in ziarul nostru de 
De multa vreme nu s-a înregistrat un bilanț atit 
de fructuos *. doua victorii și doua egalități și - 
mai cu seama - comportări ia un nivel superior 
celui din campionat pentru F.C. Argeș, în mod 
special, Steaua și Universitatea Craiova. Dar, 
vorba proverbului, ,,sâ nu zicem, hop!, pînâ nu 
sărim pîrleazul !M Cele patru reprezentante ale 
noastre 
miercuri

prezente la actuala 
au avut, cum su’o- 
ieri, un start bun.

pîrleazul.!''
* trebuie să completeze reușitele 

cu altele - in partidele-retur -,
de 

adică

să termine cu bine ceea ce au început. Asta 
înseamnă muncă susținută, competentă, multă 
seriozitate și conștiinciozitate în pregătiri în zi
lele de pînă la partidele-retur, programate ia 3 
octombrie, cind F. C. Argeș și Dinamo vor evo
lua în deplasare, iar Steaua și Universitatea Cra
iova pe teren propriu. Cum meciurile-retur sînt 
direct legate de comportarea din partidele-tur, 
iată - în continuare — o serie de observații ale 
cronicarilor noștri privind jocurile de miercuri 
ale echipelor românești de club în cupele 
ropene.

eu-

Daniel Radu (dreapta), care ataci In acest moment, a trecut prin 
clipe dificile in partida cu Gh. Govici Foto : Vasile BAGEAC

In prima reuniune de sclce(ic a lotului de boi

< AMPIONI1 „PENELOR , I CUCII,
ȘI-A PASTRAT TITLUL

de spectatori 
aseară, la Pa
și culturii din 
a urmări pri- 
selecție' a lo-

LA PITEȘTI A FOST FOARTE FRUMOS, 
DAR LA ATENA VA FI FOARTE GREU!

Aproape 2 000 
au fost prezenți 
latul sporturilor 
Capitală, pentru 
ma reuniune de 
tului național de box. Progra
mul galei a fost bogat, a cu-

colegul 
Govici.
C.E. de la Kbln

de la Pitești, dintre 
Argeș și A.E.K. Atena, 

disputat in cadrul primuluț, tur 
al „Cupei campionilor europeni", 
va rămîne, fără îndoială, multă 
vreme în amintirea iubitorilor 
fotbalului din țara noastră. El 
a fost unul din cele mal fru
moase și mai interesante văzu
te la noi în ultimii ani, oferind 
un grăitor etalon al posibililă-

Meciul 
F.C.

său de club, Ghcorghc 
Medaliatul cu argint la 

a Început 
foarte bine lupta și, după pri
mele două minute ale disputei, 
se părea că va obține o victo
rie facilă. D. Radu evolua așa 
cum l-am văzut în zilele sale 
bune, cu deplasări derutante și 
serii rapide de lovituri. Dar, 
către sfîrșitul primului rund, 
Govici a început să-l oblige să 
accepte lupta de aproape, in 
care schimburile de lovituri au 
devenit mult mai echilibrate. 
Mai bine pregătit fizic, Gheor- 
ghe Govici a continuat să ata
ce, avind multe momente da 
superioritate. La finele unul 
astfel de meci, D. Radu a pri
mit decizia cu 3—2. verdictul 
juriului fiind dezaprobat de o 
mare parte dintre spectatori. 
Chiar dacă nu ne alăturăm 
celor dare l-au văzut învingă
tor pe Govici, afirmăm cu cer-

Mihai TRANCA

PROGRAMUL DE AZI, ORA 18

D. Schiopu — S. Adem, D.
Radu — Gh. Brumă, T. Dinu 
— I. Panaite, T. Cucu — Gh. 
Oțelea, Fl. Livadaru — V. 
Ioana, D. Ilie — M. Niculescu, 
V. Gîrgavu — M. Ouatu, Gh. 
Butnarii — V. Sllaghi, G. 
Don ici — D. Văleanu, M. Cu- 
lineac — C. Florea, I. Joi ța — 
M. Pascal, I. Cernat — T. 
Pirjol.

tor echipe de club redutabile 
de pe continent. In fapt, și 
adversara ei din acest meci, 
A.E.K. Atena, nu este o echi
pă oarecare, ci reprezentanta- 
fanion a unui fotbal care a fă
cut progrese substanțiale în 
ultimii ani. Chiar dacă oaspe
ții atenieni nu s-au prezentat 
la Pitești la valoarea lor reală, 
fiind forțați să se mențină mai 
mult în defensivă, ne-am pu-

Constantin FIRĂNESCU

numai 
echipe

nu 
Argeș, ci și alte 

de club fruntașe din fotbalul 
românesc dispun, dar pe care, 
din păcate, de puține ori reu
șesc să Ic valorifice corespun
zător. Intr-adevăr, miercuri 
campioana noastră a făcut un 
joc foarte bun, de nivel inter
național, cu care putea deveni 
competitivă 'u compania mul-

ților reale de care 
I.C.

Incă o situație de gol la poarta echipei A.E.K. Atena: Iovănescu 
șutează, dar excelentul Sterioudas, deși cu dificultate, va apăra 
și de această dată Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. 2-3)

prins 12 meciuri, multe dintre 
ele reunind pugiliști valoroși, 
pretendenți la un loc în echi
pa reprezentativă.

într-unul dintre cele mai 
spectaculoase meciuri, Daniel 
Radu (Steaua) l-a întîlnit pe (Continuare in vag 2-3)

Ce ne „spune“ Universiada cind o raportam la J.O. de la Moscova (I)

UN PAS GREȘIT 1

iu întreprinderea „Mersa" din București

a

® Spre o nouă calitate și în sport ♦ Neobosiții făuri
tori de baie sportive • Turismul de masă — principal 

punct pe agenda sîmbetei libere
întreprinderea „Aversa" din 

București este apreciată în țară 
și în străinătate pentru produ
sele sale : pompe de toate ca
tegoriile și mărimile, necesare 
în diverse domenii.

— Ce pondere acordați acti
vității sportive în întreprinde
rea dv., unde, după cite am a- 
flat, aproape 60 la sută dintre 
oamenii muncii sînt sub 30 da 
ani ? — l-am întrebat pe tova
rășul Teodor Ilinca. președinte
le comitetului sindicatului. (La 
discuție participa și tovarășul 
subinginer Constantin Mangîru, 
vicepreședintele asociației spor
tive).

— Lucrez aici de peste un 
sfert de veac, ne-a spus dinsul. 
Am jucat în echipa de fotbal a 
întreprinderii (acum. _ vîrsta 
m-a... retrogradat in echipa de 
secție), Joc șah, ienis de masă. 
Pot să vă spun că sportul a 
fost și este o prezență activă 
aici și cred că vă veți aminti 
ușor de noi cind vă vom spu
ne că asociația noastră se nu
mește „Sirena".

Cum să nu ne amintim ?! 
Cu ani în urmă, pe malul la
cului Tei, baza sportivă a aces
tei asociații era un model de 
organizare și de exploatare : 
zilnic, numeroși oameni al 
muncii jucau aici fotbal, tenis, 
handbal, volei I Dar baza a fost 
cedată pionierilor. Si se pare 
că, de atunci, activitatea spor-

tivă la „Aversa" s-a mai redus. 
Iubitorii de sport de aici au 
participat însă la munca pa
triotică de amenajare a bazei 
F.R.B.-ului, apoi a întreprinde
rii de Mecanică fină și, drept

Sever NORAN

(Continuare In pag. 2-3)

Mihalache Toma (Dinamo 
București), unul dintre cei mai 
tehnici sportivi din competiția 
divizionară

Aducătorul celor mai multe satisfacții de la cea 
de-a X-a ediție a Jocurilor Mondiale Universi
tare, de unde s-a întors cu 5 medalii de aur și, 
vă rugăm să ne credeți, cu multe și furtunoase 
aplauze, atletismul merită un capitol aparte atunci 
cind scrutăm viitorul prin lentila trecutului apro
piat. Viitorul înseamnă J.O. de la Moscova, tre
cutul apropiat — întrecerile de pe stadionul olim- 

Ciudad de Mexico.
Unul din sensurile majore ale 
participării sportivilor români 
Ia Universiadă a fost tocmai 
posibilitatea stabilirii unei re
lații, unei relații de cauzalitate, 
între ceea ce se va petrece în 
Mexio și ceea ce dorim să se 
petreacă — sub raportul perfor
manțelor sportivilor noștri — 
la J.O. de la Moscova. Ei bine, 
aplauzele s-au stins, victoriile 
de pe stadionul olimpic (și ele, 
firește, un obiectiv pentru a- 
tleții noștri, un obiectiv atins, 
o spunem cu toată considerația 
cuvenită) au trecut in registre 
și cataloage, este cazul să ne 
întoarcem, grabnic, — cu pi
cioarele pe pămînt —. la MUN
CĂ, la PREGĂTIRE. în per
spectiva atingerii obiectivelor 
majore ale atletismului romă- ■

nesc la Jocurile Olimpice din 
1980.

Ce ne 
importantă 
siada ?

întîi de 
la Ciudad 
numeroși atleți de mare valoa
re (unii pentru a stabili recor
duri, scop declarat aprioric, 
ne referim la alergările scurte, 

■ avantajate de altitudine, alții 
pentru a-și măsura forțele și a 
avea o oglindă-reper a per
formanțelor de care sînt capa
bili cu mai puțin de un 
an înaintea J.O.). Fără a epui
za o listă lungă, să-i amintim 
pe campionii și recordmanii 
(mal vechi sau mai noi) Wla- 
dislaw Kozakiewicz (Polonia) 
— recordman european la pră-

,.spune" în această 
perspectivă Univer-

toate, ne spune că 
de Mexico au venit

Eva Zorgb-Raduly, 
marile speranțe ale atletismului - - - -■românesc la J.O. de la 

Moscova

începe campionatul Diviziei A de judo

NOUA EDIȚIE
DEOSEBIT DE

SE ANUNȚĂ
ECHILIBRATA

Simbătă și duminică cele 12 
echipe de judo din Divizia A 
iau startul într-o nouă ediție 
(a Xl-a) a campionatului re
publican. întrecerile sînt aștep
tate, și de această dată, cu deo
sebit interes. Mai întîi,' pentru 
faptul că acestea constituie 
principalul mijloc de verificare 
a sportivilor noștri fruntași 
care, la începutul lunii decem
brie, vor concura la campiona
tele mondiale de la Paris. A- 
poi, spre deosebire de edițiile 
anterioare, lupta pentru titlul 
de campioană a țării se anun
ță extrem de echilibrată. în

di-

jină. Pietro Mennea (Italia) — 
dublu campion european in 
cursele de viteză. Marita Koch 
(R.D.G.) — recordmană mon
dială la 200 m si 400 m, Ilona 
Slupianek (R.D.G.) — campioa
nă europeană la greutate, Iurl 
Sedih (U.R.S.S.) — campion o- 
limpic și campion european ta 
aruncarea ciocanului. Harald 
Schmidt (R.F.G.) — recordman 
european șl campion european 
la 400 mg. Evelyn Jahl (R.D.G.) 
— recordmană mondială șl 

olimpică la disc, 
Melnikova (U.R.S.S.) 

Wolfgang
loturile tuturor formațiilor 
vizionare, prin numeroasele 
transferuri validate de federa
ție, au fost cooptați sportivi 
cu vechi state în activitatea 
competițională. Iată de ce 
sîntem îndemnați să credem, 
bunăoară, că echipa din Miercu
rea Ciuc, Constructorul, de a 
cărei pregătire se ocupă antre- 
noarca Borbara Gali, va fi greu 
de depășit chiar de campioana 
ea titre. Dinamo București.

Costin CH1RIAC

(Continuare în pag. 2-3)

campioană 
Svetlana 
— disc.___  ____„ __ Schmidt 
(R.D.G.) — recordman mondial 
și campion european la disc, 
Marlies Gohr (R.D.G.) — re
cordmană mondială și campioa
nă europeană la 100 m. An
dreea Matay (Ungaria) — re
cordmană mondială de sală la 
înălțime. Eva Zorgo-Raduly 
(România) — suliță. ” 
Kulciunova (U.R.S.S.) și Chris
tine Brehme (R.D.G) 
I.ucyna Langer si

Marta

400 m,' 
Danuta 

Perka (Po'onii — 100 mg, Na-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



CONTINUITATEA Șl COMPLEXITATEA
„PISTA" BOBERILOR ROMÂNI PÎNĂ

IN PREGĂTIRE, 
LA OLIMPIADĂ

MAFTEI, 43 DE CENTIMETRI 
PESTE PROPRIA SA ÎNĂLȚIME

al cerului de 
_______ , r____ argintii des

criu cu măiestrie arabescuri care 
de care mai frumoase și mai... 
temerare. Avioanele de acroba
ție, pentru că despre ele este 
vorba, execută tonouri, immel- 
mannuri, „lupinguri*, ranversări 
și alte exerciții acrobatice ,,ca 
la concurs-, după care vin, 
curgător, la aterizare. Din ele 
coboară piloții aeroclubului „Au
rel Vlaicu“ din București, prin
tre ei recunoscîndu-i pe doi re
prezentanți ai României la Bal
caniada desfășurată, nu de mult 
la Ploiești: Gheorghe Uță, învin 
tător în proba de raliu* și ioi 

rucmel, clasat printre fruntași 
aceleiași probe. în carlinga fie
cărui aparat se află, însă, și

Pe albastrul pur 
septembrie, păsări

nament riguros, multilateral, cît 
mai apropiat de al marilor per
formeri din lume în acest sport. 
Aviația sportivă este unul dintre 
mijloacele folosite în acest scop, 
a cărei utilitate reiese din de
clarația făcută de maestrul spor
tului Dragoș Panaitescu „la fața 
locului44. „Prietenii noștri, piloți 
ai aviației sportive, ne sînt de un 
real sprijin, traseele parcurse cu

cît<
im pasager. La rîndul lor, tot 
Bportivi de performanță, unii 
dintre ei tot piloți, dar nu de 
avion, ci de... bob. „Pasagerii41 
respectivi erau boberii lotului 
olimpic, care au ambiția de a 
se clasa pe poziții superioare la 
Olimpiada de la Lake Placid și, 
în acest scop, nu își îngăduie o 
clipă de răgaz pînă la întrece
rile din îndepărtata ătațiune 
nord-americană.

Dragoș Panaitescu, Paul Nea 
gu, Constantin Iancu (piloți) 
Gheorghe Lixandru, Dorel Cris- 
tudor, Ion Duminicel, Nicolae 
Androne, Gheorghe Piepten, 
Gheorghe Dolofan, Alexandru 
Mitrofan, Constantin Obreja și 
Doru Francu “ (împingători ; ulti
mii doi au fost incluși în lot în 
urma concursurilor de selecție 
desfășurate în lunile iunie și iu
lie) parcurg traseul complex al 
pregătirilor care au ca obiectiv fi
nal Jocurile Olimpice, efectuînd, în 
acest scop, un program de antre

O imagine dinamică și... ine
dită a pilotului de bob Dragoș 
Panaitescu, conducînd motocicle
ta cu care s-a clasat pe lecui 3 
la campionatele naționale

ei însemnînd tot atîtea antrena
mente specifice bobului, dar în 
condiții mult îngreuiate față de 
o co^orîre pe gheață4'.

Dealtfel, pentru boberi, multi
lateralitatea în pregătire a deve
nit de multă vreme o obișnuință, 
în majoritatea lor plecați din 
rîndurile atleților, ei continuă să 
practice sportul „de origină44, 
unii dintre ei obținînd perfor
manțe remarcabile în cele mai 
importante competiții ale țării, 
cum este cazul lui Paul Neagu, 
campion al României la greutate 
în 1978 și 1979. Cît 11 privește pe 
Dragoș Panaitescu, cu ani în 
urmă un ciclist de valoare, de 
cîtăva vreme cel mai bun pilot 
de bob al țării, el demonstrează 
reale calități ca... motociclist, 
dovadă fiind, în acest sens, ocu
parea locului 3 la campionatele 
naționale de viteză pe circuit, 
încheiate recent.

în sfîrșit, să mai amintim că 
în sezonul autumnal s-a recurs 
șl la un alt mijloc de țestare și 
pregătire, vestibulometrla. O a- 
paratură modernă permite testa
rea rezistenței vestibulare la ex
citațiile mai intense și repetate 
la intervale scurte, efectuîndu-se, 
concomitent, antrenamente si- 
mulînd condițiile de excitare 
vestibulară în timpul coborîrilor 
cu bobul, pe pîrtie.

în mod cert, sportivii români 
(pregătiți de I. Matei — antrenor 
coordonator, D. Focșeneanu și 
N. Visulescu — antrenori) nu fac 
economie nici de efort și nici 
de ambiție în dorința lor ca în 
luna februarie, la Lake Placid, 
să realizeze performanțe care să 
relanseze acest sport în elita 
mondială a bobului.

Dumitru STĂNCULESCU

în Divizia A la popice

0 ARENĂ DARNICĂ. PENTRU OASPEȚI
Pentru noul campionat divizio

nar de popice, care a început la 
gfîrșitul săptămînii trecute, toate 
arenele pe care se. dispută me
ciuri de campionat au fost con
trolate (pentru a corespunde co
telor regulamentare) și omolo
gate de către specialiștii fe
derației. O bună parte dintre a- 
rene au pistele returnate (majo
ritatea cu material plastic) și 
astfel s-au eliminat acele parti
cularități care erau cunoscute, 
în special, de gazde, facilitînd 
obținerea unor rezultate mari, 
nereale. Acum, de pildă, pe are
na Rafinorul din Ploiești, unde, 
în campionatul trecut, chiar și 
oaspeții obțineau cifre în jur de 
fi 400—5 500, iar gazdele peste 5 700, 
nu se trece de 5 000 p.d. La fel 
și pe arena Rulmentul din Bra
șov : rezultatele au coborît de 
la 5 250—5 300 la 4 900 și exem
plele ar putea continua.

A rămas însă o arenă, a noii 
promovate Chimica Tîrnăveni, 
care — se pare — are anumite 
vicii ascunse, nedescoperite la 
omologare. Așa se explică faptul 
că pe aceste piste jucătorii reu
șesc să doboare într-un meci un 
număr impresionant de popice, 
în etapa inaugurală a campiona
tului, cele două echipe care au 
Jucat la „Chimica44 au reaHzat 
cele mai mari rezultate : forma
ția locală 5 297, iar oaspeții 
(Electromureș Tg. Mureș) 5 510 ! 
Jucătorii din Tg. Mureș, care 
«usținuseră aici, înaintea începe
rii competiției, două întîlniri a- 
micale, au profitat mai mult de- 
eît gazdele de... particularitățile 
arenei. Se impune, evident, o re- 
verificare â pistelor, a seînduri- 
lor de lansare.

Ne-a surprins raptul că în pri-

ma etapă au pierdut toate cele 
opt echipe nou promovate în 
campionat, chiar și cele care e- 
voluau pe arene proprii. Acest 
eșec general denotă că debutan
tele mal au mult de lucrat pen
tru a se ridica la nivelul Divi
ziei A. Unele dintre aceste for
mații, cu toate că au jucători 
cu multă experiență competițio- 
nală — ca, de pildă, Olimpia 
București (f) —, au pierdut la 
diferență mare. în cazul Olim
piei se poate vorbi și de o... 
îmbătrînire a formației. Echipa 
aliniată, deși avea două junioare 
(obligatoriu), atingea vîrsta me
die de peste 29 de ani (!), ceea 
ce explică, poate, eșecul respec
tiv. Dar problema promovării și 
folosirii (mai ales) a elementelor 
tinere se pune nu numai la 
Olimpia, ci și la alte echipe di
vizionare.

T. RĂBȘAN

ÎNCEPE CAMPIONATUL
(Urmare din pag. I)

Patinoarui „23 August** din 
Capitală și-a redeschis porți
le. De la 22 septembrie, aces
ta va fi pus și la dispoziția 
publicului, după următorul 
program : joia, simbăta și 
duminica între orele 17—19 
(duminica și intre orele 
10—12).

Printre alții, la această forma
ție au fost transferați cunos- 
cuții judoka I. Ianoși (Dinamo 
Brașov), T. Solomon (Agrono
mia Timișoara), I. Pall (Dina
mo București) și L. Pali 
(I.E.F.S.). O altă echipă, a stu
denților bucureșteni de la 
I.E.F.S., amenințată la ultimele 
ediții cu retrogradarea, dispune 
la confruntările din acest an 
de un lot valoros, urmînd să-i 
alinieze în. întrecerile divizio
nare pe campionul „greilor", 
D. Udvari (transferat de la U- 
niversitatea Cluj-Napoca) și 
pe frații Doru și Gabriel Safta 
(de la C. S. S. Deva), compo- 
nenți ai lotului reprezentativ

Printre săritorii în înălțime, 
marea majoritate cu o statu
ră impozantă, Liviu Mafiei 
(născut la Botoșani, la 20 a- 
prilie 1960) cu ai săi 177 cm 
trece ca un... pitic ! într-a-, 
devăr, atletul ieșean este u- 
nul dintre săritorii mici de 
statură, dar aceasta nu l-a 
împiedicat să obțină, în ul
timele zile, două rezultate 
deosebite. La 9 septembrie, la 
Pitești, cu prilejul campiona
telor republicane de juniori I 
el a sărit 2,19 m, rezultat cu 
care a redevenit recordman 
național al juniorilor (a mai 
fost recordman în 1977, cu 
2,11 m, performanța sa fiind 
întrecută apoi de bucureștea- 
nul Adrian Proteasa, care 
a realizat 2,18 m). La numai 
cîteva zile după această is
pravă, la 16 septembrie, pe

stadionul ,,23 August44 din 
Dealul Copoului, Liviu Maftei 
și-a îmbunătățit recordul de 
juniori, reușind un salt de 
2,20 m, care-1 impune prin
tre cei mai buni săritori din 
țara noastră și-i deschide fru
moase perspective pentru vii
torul apropiat.

Maftei a fost pînă în acest 
an elev al Liceului nr. 2 din 
Iași (în prezent este student 
în primul an al facultății de 
educație fizică), unde l-a avut 
ca îndrumător apropiat pe 
prof. Vasile Midvighi. în ul
timii ani, rezultatele sale au 
evoluat astfel : 1976 — 1,84 m, 
1977 — 2,11 m, 1978 — 2,14 m, 
1979 — 2,20 m. Un progres 
remarcabil, precum se vede I

Romeo VILARA

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DIVIZIA A LA HANDBAL 

FEMININ
• Progresul — Confecția 
10—10 • Hidrotehnica în
vinsă pe teren propriul 
în sala Floreasca din Capitală 

s-a disputat ieri meciul de 
handbal dintre formațiile Pro
gresul București și Confecția 
București, restant din prima eta
pă a campionatului Diviziei A 
feminine. Ambele formații au 
prestat un joc frumos, cu faze 
dinamice. Prima repriză a apar
ținut handbalistelor de la Confec
ția, care au condus cu 3—2 în 
min. 12. După pauză aspectul 
întîlnirii s-a schimbat, sportivele 
de la Progresul intrînd pe teren 
decise să cîștige în fața unei ad
versare în formă. Ele au reușit 
în anumite momente să domine, 
conducînd în min. 30 cu 7—5, dar nu

au putut să păstreze ritmul șl 
meciul a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 10—10 (4—4). Au marcat : 
Bldiac 5, Sererliuc 2, V. Constan- 
tinescu 2, Pițigoi 1 — pentru 
Confecția ; M. Popa 4, Bădescu 2, 
Caramalău 2, Mamiaca 1, Biro 1 
— pentru Progresul. Au arbitrat 
bine A. Virtopeanu și Șt. Geor
gescu (București).

ir
La Constanța s-a disputat me

ciul dintre Hidrotehnica șl Con
structorul Bala Mare, contînd 
pentru etapa a IV-a. Au cîștigat 
oaspetele cu 9—7 (3—3) !

PRIMA REUNIUNE DE 
SELECȚIE LA BOX 
(Urmare din pag. 1)

titudine că evoluția campionu
lui național a fost mult sub ni
velul așteptărilor.

DIVIZIfl A DI JUDO
de tineret. Mai menționăm că 
I.E.F.S. are și un nou antrenor, 
Petre Moțiu, Nitramonia Făgă
raș, pe care am vizitat-o zilele 
trecute la cîteva antrenamente, 
are reale posibilități de a e- 
mite pretenții să urce treptele 
podiumului de premiere. După 
cum ne-a spus ing. Gheorghe 
Gujbă, sîrguinciosul antrenor 
al formației din Făgăraș, Nitra
monia, beneficiind și de apor-. 
tul campionului național la 
„semimijlocie", M. Frățieă 
(transferat de la Dinamo 
București), poate să furnizeze 
multe surprize.

Noile promovate, C. S. M. 
Pitești (antrenor Aureliu Bar
bu) și A. S. Carpați Mîrșa (Pa
triciu Petridian), se anunță și

ele adversare redutabile. La 
Carpați s-a transferat, printre 
alții, dinamovistul bucureștean 
I. Domnar.

Iată și celelalte echipe care 
vor Începe, sîmbătă sau dumi
nică, noul campionat divizio
nar : Dinamo București (antre
nor Sabin Lucea). Dinamo Bra
șov (Alexandru Vasile), Rapid 
Arad (Mihai Botez). A. S. A. 
Tg. Mureș (Florin Mărcuș), U- 
niversitatea Cluj-Napoca (Ște
fan Vodă), Politehnica Iași 
(Constantin Bordea) și Olimpia 
București (Otto Gref).
INTILNIRE INTERNAȚIONALA 

ȘCOLARA

Sîmbătă, în sala Dinamo, de la 
ora 13, se va desfășura întllnlrea 
Internațională de judo Intre re
prezentativa Clubului Sportiv 
Școlar Energia București șl for
mația similară a Clubului Sportiv 
al tineretului din Tarnov (R.P. Po
lonă) .

Nici Dragomir Ilie nu se află 
într-o bună formă de concurs, 
dar el a cîștigat clar întîlnirea 
cu ploieșteanul Leontin Sandu, 
pe care l-a depășit prin viteză 
și superioritate tehnică. La 
„semimijlocie", Mihai Ciubotaru 
(C.F.R. Timișoara) s-a dovedit 
un adversar prea fragil pentru 
Ion Budușan, bucureșteanul cîș- 
tigînd prin abandon in repriza 
secundă. O partidă foarte bu
nă a realizat tînărul semigreu 
craiovean Ion Joița, care l-a 
învins fără drept de apel pe 
tenacele muscclean Dumitru 
Văleanu.

în meci vedetă, campionul 
„penelor", ieșeanul Tibcriu 
Cucu, s-a dovedit superior lui 
Nicu Popa (Metalul Buc.), pe 
care l-a depășit la puncte, tri- 
mițîndu-1 și la podea de două 
ori, dar nu înainte de a fi fost 
și el numărat în prima repriză, 
păstrîndu-și astfel titlul. Cele
lalte rezultate : D. Șchiopu b.p. 
I. Ștefănescu, E. Ghiurcă b.p. 
Șt. Dincă, V. Gîrgavu b.ab. 1 
I. Miron, V. Silaghi b.ab. 2 L. 
Pop, G. Donici b.ab. 3 M. Pas
cal, I. Ccrnat b.p. D. Micu.

ETAPA FINALA A 
„VOINTIADEI" LA 

ORIENTARE TURISTICĂ
Azi, la Piatra Neamț, încep în

trecerile din cadrul etapei Unde 
a „Volnțiadei" la orientare tu
ristică sportivă, competiție des
fășurată sub egida „Daciadei". 
Concursul se va desfășura In 
frumosul peisaj al Cîrlomanului. 
precum și în pitoreasca zonă 
Cozla și programează azi probele 
Individuale, iar sîmbătă con
cursul pe echipe, Participă tineri 
și tinere din întreaga țară, cîști- 
gătorli fazelor de zonă ale aces
tei Îndrăgite competiții, precum 
și numeroși invitați.

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 22 SEPTEMBRIE, 

ora 14,30 (în cadrul emisiunii 
„De la A la infinit44) : Tenis, 
Cehoslovacia — Suedia (par
tida de dublu) ; festivitatea 
de deschidere a Jocurilor 
sportive mediteraneene de la 
Split și fotbal internațional 
(rezumatul meciului Grecia — 
U.R.S.S. din C.E. și al parti
delor disputate miercuri £n 
cupele europene intercluburi); 
comentator — Cristian Țo- 
pescu.

DUMINICA 23 SEPTEM
BRIE, ora 15 : Fotbal, Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
București (transmisiune direc
tă de la Craiova ; comenta
tor — Mircea M. Ionescu). 
în pauză : Șah (rubrică rea
lizată și prezentată de maes- 
tra internațională Elisabeta 
Polihroniade) ; ora 19,15 (pro
gramul II) : „Telerama sport44 
(emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu).

MARȚI 25 SEPTEMBRIE, 
ora 17,40 : Tenis, Cehoslova
cia — Suedia (rezumatul me
ciului Ivan Lendl — Kjell 
Johansson).

MIERCURI 26 SEPTEM
BRIE, ora 17,30 : Tenis, Italia 
— Anglia (rezumatul meciu
lui Adriano Panatta — John 
Lloyd).

CONDIȚII OPTIME PENTRU CURĂ DAENEARĂ 
VĂ OFERĂ BAZELE DE TRATAMENT

DIN STAȚIUNILE EFORIE NORD Șl MANGAEIA
stațiunile balneoclimatice permanente Eforie Nord și Mangalia, do

tate cu aparatură modernă și un personal medical cu inaltâ calificare, 
«ă oferă posibilitatea refacerii sănătății dv., cît și continuarea curei 
heliomarine in cea de a doua parte a lunii septembrie, precum si in 
restul anului.
• Bazele de tratament din Eforie Nord, dispunînd de instalații pen

tru bâi saline, concentrate, calde, cu apâ din lacul Techirghiol ; insta
lații pentru impachetâri calde cu nâmol ți bâi calde de nâmol, insta
lații de electroterapie, hidroterapie, vertebro terapie, aerosoli, oferâ 
condiții optime pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, reu
matisme cronice, afecțiuni ortopedice, ginecologice, respiratorii (ca boli 
asociate).
• Stațiunea Mangalia, supranumita „Uzina de sânâtate* a litora

lului, oferâ în piscinele acoperite cu imense cupole de sticlâ posibili
tatea efectuării în continuare a bâilor cu apâ de mare Incâlzitâ. in
stalațiile de care dispune aceastâ baza de tratament (bâi calde cu 
apâ sulfuroasa, instalații de electroterapie, hidroterapie, ultrasonotera- 
pie, aerosoli, sală de gimnast&u) sînt recomandate de medici pentra 
tratarea afecțiunilor aparatului locomotor și ale sistemului nervos peri
feric, afecțiunilor ginecologice și respiratorii.
• FOARTE IMPORTANT DE REȚINUT : ambele stațiuni dispun și 

de hoteluri din care accesul spre sălile de tratament se face prin cu
loare acoperite și bine încălzite.
• Rețineți, de asemenea, faptul câ in aceastâ perioadă se organi

zează numeroase excursii, dintre care vâ recomandam : tur de litoral, 
vizitarea cetăților și monumentelor antice ale Dobrogei, vizitarea ora
șului Varna din R. P. Bulgaria.
• Reduceri substanțiale la tarifele pentru masă șî cazare, precum 

și la transportul pe calea ferată.
• Procurarea de bilete, precum șl obținerea de informații — prin 

toate agențiile și filialele Oficiilor județene de turism, I.T.H.R. Bucu
rești, precum și la comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.

la Întreprinderea „aversa- din bucurești
(Urmare din pag. I)

urmare, au avut acces la aces
te baze. Cu un an in urmă, li 
s-a dat în folosință — în sfîr
șit— o zonă pe malul lacului, 
la Cățelu. Și, neobosiți, oame
nii muncii de la „Aversa" au 
pornit să amenajeze o bază 
sportivă mai frumoasă derât... 
«Sirena 1“

Am vizitat această bază. Te
renul de fotbal are un gazon 
excelent. Se lucra de zor — în 
fiecare zi altă secție, alt ate
lier participă la muncă patrio
tică — pentru ca baza să fie 
gata la sfîrșitul lunii septem
brie. In ziua aceea, lucrau cei 
de la secția turnătorie.

— Să vedeți activitate in ca
dru] ..Daciadei", cînd terenurile 
de sport vor fi gata ! — ne 
spune vicepreședintele asocia
ției. Așa cum, în producție vom 
trece Ia o nouă calitate, superi
oară,. și în sport, in cadrul 
„Daciadei", vom face același 
lucru, avînd o nouă bază spor
tivă I

Asociația are o echipă de 
fotbal în Divizia C, sperînd să 
promoveze în „B“, ca... vecinii 
de la Mecanică fină. Are și e- 
chipă de juniori. în competiții
le municipale și de sector ac
tivează formații de baschet, de 
handbal, de tenis de masă, iar 
echipa de șah e în Divizia B. 
Șah și tenis se joacă, la clu
bul întreprinderii, fără întreru
pere, ca și campionatele de 
fotbal și handbal între secții și 
ateliere.

La ieșirea din întreprinderea 
de pompe „Aversa" ne-a atras 
atenția un frumos panou dedi
cat turismului.- Am aflat, ast
fel. că turismul de masă este 
principalul punct pe agenda 
sîmbetei libere.

— în această zi organizăm 
drumeții montane, dar și finale 
la fotbal, handbal și volei, ne 
spunea tovarășul T. Ilinca, 
președintele comitetului sindi
catului. Și aceasta pentru că, 
la noi, „Daciada" înseamnă 
activitate sportivă continuă.
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’RIMELE JOCURI ÎN CUPELE EUROPENE

TTINUAȚI! STEAUA A CONFIRMAT PRONOSTICUL OBSTACOLUL WIENER SPORTCLUB
fotbalului nostru aii pășit cu dreptul 
a prestigioaselor competiții continentale, 
iri obținute, „afară", de Steaua și Uni- 
isemnînd și ele — teoretic și practic —, 
realizate de F.C. Argeș și Dinamo, un 

crea calificării „in corpore" pentru tu-

rezultatele (trei dintre ele) nu trebuie 
'entru că, in primul rind, F.C. Argeș a 
o echipă redutabilă (aflată, 90 la sută, 
re, cu doi ani în urmă, a ajuns pină in 
U.E.F.A.), pentru că și Steaua, și Uni
at* servit, in deplasare, replici puter- 
al căror soccer, din punct de vedere al 

tu e cu nimic mai prejos decit 
! de față. Cit privește „ll“-le

el a rămas, intr-o oarecare 
: fotbal sub aspectul evoluției 
a scorului final. Chiar dacă a fost vor- 
■enajare a forțelor...
i pentru manșa a doua iși găsește un 
jocul care a generat rezultatele „celor 
î Aliela prestat de formația campioană, 
lane de telespectatori. Un fotbal de ri- 
ectaculos pe întreaga durată a partidei, 
productiv — care a scos, din nou, la 

area lui Dobrin, Doru Nicolae, Iovă- 
și a celorlalți, calitățile jucătorului ro- 

’Ă, EXECUȚIE RAPIDA, DECI O TEH- 
ATA LA CERINȚELE JOCULUI MO- 
PENTRU CULORILE CLUBULUI, ALE 
IÂNESC.
li bine decît in trecut cînd s-a intimplat 
rezentantele noastre să „sufere", literal- 
unor echipe nu mai puternice decit ad- 
miercuri. Firește, nu putem pune incă, 
prime rezultate satisfăcătoare pe sea- 

citeva săptămini, divizionarele A au tre- 
amente pe »ub supravegherea cdti- 
g ciclul, a unor tehnicieni numiți de 
i proces de instruire și educație — mai 
n și intensitate, și supravegheat — nu 
n timp atît de scurt. Dar, pentru ca re- 
■e, in frunte cu F.C. Argeș, să obțină și 
încape îndoială, partenerele lor in cupele 
mai puternice) rezultatele așteptate de 
această muncă de pregătire, căreia i 

țiri, trebuie continuată.

Gheorghe N1COLAESCU
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față de evoluția echipei cam
pioane în meciul de miercuri 
ar fi acela că nu a reușit să 
fructifice mai multe dintre si
tuațiile favorabile de gol pe 
care și le-a creat. Ca și în par
tida de campionat cu Sportul 
studențesc, piteștenii s-au jucat 
uneori cu ocaziile, dar dacă 
atunci le-a fost suficient un 
gol pentru a obține cele două 
puncte, în meciul cu A.E.K. 
orice gol cîntărea foarte mult 
in balanța calificării. Cu un 
avantaj de 4—5 goluri luat la 
Pitești, F.C. Argeș putea fi 
aproape sigură că va elimina 
pe campioana Greciei. Așa însă, 
calificarea în turul doi al 
C.C.E. nu este încă hotărîtă.

Fără a fi pesimiști, trebuie 
să le atragem atenția campio
nilor noștri că la Atena vor 
avea o misiune extrem de di
ficilă în fața unor adversari 
care vor lupta din răsputeri să 
remonteze situația și care au 
capacitatea să o facă. Le re- 
u Țintim că A.E.K. s-a mai 
aflat, în alte ediții ale cupelor 
europene, în situații dezavanta
joase, asemănătoare celei de 
acum, după prima manșă, și a 
reușit apoi să cîștige partidele 
retur la scoruri mai mari, ob- 
ținind calificări ce păreau prac
tic pierdute.

Antrenorii și jucătorii piteș- 
teni trebuie, deci, să continue 
cu aceeași mare atenție și rîv- 
nă pregătirile, pentru a nu fi 
in nici un fel surprinși de re
plica puternică pe care, fără 
îndoială, o vor primi la 3 oc
tombrie Ia Atena.

LUI ODERMATT SI>
BERNA, 20 (prin telefon). 

Miercuri seara, la Berna, Steaua 
a confirmat pronosticul iul Karl 
odermatt (joc egal) și s-a în
scris în calculele computerului 
(care i-a atribuit 58,3 la Sută din 
șanse în lupta pentru calificare), 
la capătul unui meci care a depă
șit — condiție sine qua non, dealt
fel — nivelul precar al ultimelor 
sale jocuri în campionat. Acest 
lucru nici nu mai trebuie demon
strat în cazul unei echipe care 
venea după un deloc încurajator
1— 2 la Km. Vîlcea. Cheia acestui
2— 2 la Berna — cu bune perspec
tive pentru jocul retur — a stat, 
așa cum se anticipa, mal ales în 
jocul renăscut al lui Dumitru și 
Iordănescu, adică al celor care, 
în ultimul timp, evoluau mai 
mult cu numele, mulțumindu-se 
cu cîteva „numere" personale în 
compania unor adversari în ge
neral modești. Miercuri seara, la 
Berna, Steaua a jucat. In sflrșlt, 
grupat, înțelegind prin aceasta 
atît micșorarea spațiilor intre li
nii, cil șl spiritul colectiv de 
luptă al jucătorilor. Subliniind 
meritele deosebite ale liniei de 
mijloc, prezentă în ambele faze 
ale jocului, să nu uităm aportul 
atacanților la „desprinderea" din 
prima parte a meciului, cînd am 
remarcat Insistența în presing a 
iul A. Ionescu și jocul complet 
al lui C. Zamfir. In sfîrșlt, rele- 
vînd spiritul de luptă al echipei, 
să notăm scăderea din ultima 
jumătate de oră, ca urmare a 
reducerii potențialului fizic. Dar, 
pentru a avea mal clar meciul 
de la Berna, să urmărim evolu
ția fiecărui jucător în parte :

Iordache 7. A alternat momen
tele bune, în cel puțin trei situa
ții grele, cu cele de nesiguranță. 
A ezitat la golul 2, ratînd o in
tervenție simplă.

Anghelinl 7. A jucat cu mult 
curaj, a „scos" destule mingi, s-a 
angajat în atac, dar a combinat 
fără tempou și a șutat imprecis.

Sameș 8. In obișnuita sa notă 
de sobrietate șl vigoare, avînd 
misiunea de a marca un adversar 
incomod (Schonenberger), cu de
marcări derutante.

Agiu 8. Deosebit de activ și in
spirat în intercepții și, mai ales, 
în jocul de cap, capitol la care 
l-a neutralizat pe săritorul nr. 1 
al echipei adverse — Hussner.

Nițu 6. Depășit de tempoul ad
versarului său direct, Zwahlen, 
și fără participare la acțiunile o- 
fenslve.

Dumitru 8. A fost jucătorul 
care, după startul furtunos al el
vețienilor, a făcut ordine în te
ren, schimbînd raportul de forțe 
prin dezinvoltură tehnică, prin 
depășirea zonei sale obișnuite șl 
prin angajarea echipei în atac. 
Din păcate, nu și-a creat culoare 
de șut.

Stoica 8. Unul dintre cele mal 
bune jocuri ale mljlocașului-cen- 
tru. A „strîns" foarte bine în a- 
părare, a sprlntat de nenumărate 
ori în atac și a deschis scorul.

Iordănescu 8. Foarte sever mar
cat de cel mal bun jucător elve
țian (BrechbUhl), care a avut o 
misiune specială în acest sens, 
„nouarul" nostru a țîșnit deseori 
din „gropi", lăsîndu-și pe drum 
adversarii, în stilul în care ne 
obișnuise cîndva la Madrid, în 
1975, și apoi la Glasgow.

Aelenei 6. Depășit în duelurile 
directe, ca urmare a minusului 
de forță fizică. S-a integrat, to
tuși, în travaliul liniei de mijloc. 
Din păcate, a greșit, surprinză
tor, destule pase.

AL COMPUTERULUI
A. Ionescu 74-. S-a bătut timp 

de 90 de minute cu ambii apără
tori centrali, cîștigînd, astfel, due
lul teoretic cu Năstase, prin cu
raj și insistență. A fost mai pu
țin inspirat tehnic, la cel puțin 
două situații clare de gol.

C. Zamfir 8. Cel mai bun îna
intaș de pe teren. A repetat, în- 
tr-un fel, repriza din meciul cu 
Italia, de la Milano (1975), „cro- 
șetînd" in dreapta și în stingă. 
A declanșat acțiunea deschiderii 
scorului. A servit - -
mingi, imediat după 
s-a ratat majorarea

★
Steaua a jucat, deci, bine prima 

manșă, din punct de vedere tac
tic și al dăruirii în joc. Ea are 
meritul de a fi tăiat aripile unor 
jucători de mare vigoare atletică, 
deciși să vină cu... tăvălugul. Aș
teptăm ca echipa lui Constantin 
șl Zavoda n să schimbe regis
trul în meciul retur, cînd fine
țea execuțiilor ofensive va fi deo
sebit de necesară în fața unor 
luptători mai puțin tehnici, dar 
deosebit de agresivi, cu o rezis
tență fizică de 90 de minute, așa 
cum a fost cazul și la Berna, 
unde jucătorii elvețieni au avut 
șl resursele măririi vitezei acțiu
nilor.

Steaua are posibilitatea de a 
forța victoria, la București, pen
tru a obține o calificare acum de 
toți așteptată. In jocul retur, se 
va putea conta, sperăm, și pe 
M. Răducanu, care poate exploa
ta naivitățile fundașului stingă 
Lîldi.

loan CHIRILA

nenumărate 
pauză, cînd • 

scorului.

Rl...
:IA C si- 
a seriei a
curești se
ra 17) pe

[ZARE, la
le de in-

— F. C.
etapei a 

e desfășoa-
al din Bd.

str. Dr.
ițele de in
ul Vulcan 
lin cadrul
ii B, care
ra 11.

NU ESTE iNCĂ DEPĂȘIT
VIENA, 20 (prin telefon): 

„Noi am jucat bine in repriza 
întîi, -s—’ —*----- •— •
puțin _____ , ___ _____
taru, Cîrțu și Bălăci au ratat. 
Sigur 
s-ar fi prezentat lucrurile in 
partea a doua a intilnirii și 
altele ar fi fost premisele pen
tru partida retur. 0—0 este, to
tuși, un rezultat favorabil, el 
constituind un prim pas pe 
drumul calificării. Dar pentru 
a o obține, echipa va 
să privească și să trateze re
turul cu maximum 
tate. Pentru că nu 
zicem hop pină nu... sărim și 
peste meciul de la Craiov;.". 
Cuvintele acestea aparțin lui 
Valentin Stănescu, antrenorul 
principal al formației craio- 
vene, ce conțin în ele toată is
toria primului meci dintre 
Universitatea și Wiener Sport
club Post. Ele conțin atît CEEA 
CE A FOST, cit și CE VA 
TREBUI SĂ FIE în contextul 
general al dublei confruntări 
dintre cele două echipe. Iar 
la capitolul lui „ce a fost" ne 
vedem obligați să subliniem : 
1. dîrzenia cu care echipa și-a 
apărat șansele in fața unui 
adversar deosebit de tenace și 
cu o excelentă pregătire fizi
că ; 2. îndrăzneala cu care, în

cind puteam înscrie cel 
două goluri, dar Cămă-

că dacă se înscria, altfel

trebui

de seriozi- 
trebuie să

GRIJILE LUI DINAMO, PENTRU... TURUL AL OOILEA
Confruntîndu-se cu Alki Lar

naca, Dinamo a avut în față, 
așa cum s-a așteptat, o echipă 
modestă. O echipă cu posibi
lități tehnice reduse, refractară 
la pressing, neglijentă la ser
viciu ; dar o echipă realistă, 
care și-a utilizat calm, meto
dic, puținele ei atuuri : grupa
jul ordonat în apărare, condiția 
fizică bună, calitățile de ex
cepție ale ultimului apărător, 
portarul Petrakis, fotbalist si
tuat cu mult peste media va
lorică a formației.

în aceste condiții, securitatea 
propriei porți nefiind nici o 
clipă periclitată, toată capacita
tea de joc a bucureștenilor a 
fost pusă, firește, în slujba 
fazei de atac. Situație rar în- 
tîlnită în campionat, întîmplă- 
toare intr-un meci internațio
nal, care a derutat parcă echi
pa Dinamo, încurcată de ge
nerozitatea nemaiîntîlnită cu 
care era invitată să finalizeze. 
Și-a ales drept manieră de 
finalizare șutul de la distanță, 
mai facilă decît „desfacerea" 
unei apărări supraaglomerate, 
dar „specialiștii" Custov și Dinu 
au găsit anevoie ținta, iar 
atunci cînd au reușit, portarul 
Petrakis le-a dejucat dezinvolt 
planurile. Au schimbat (spora
dic) registrul, incercînd timid 
„un-doi“-uri care au eșuat în

general, pentru a izbuti, in 
fine, prin lansarea centrărilor 
precise din lateral, reluate ful
gerător din 
Așa s-au și 
goluri, fără 
impresia că
se respecte, . , .
de marcaj decalajul real dintre 
combatante. Lacunele de la fi
nalizare, concretizate, în spe
cial, prin lipsa de luciditate și 
spontaneitatea limitată a unor 
jucători, ni se par a fi, de 
aceea, capitolul care suportă 
corijări în pregătirea echipei, 
in vederea celui de-al doilea 
tur în Cupa U.E.F.A. Pentru 
că, în ciuda bunăvoinței forma
ției cipriote, admițind și că 
golgeterul D. Panayotou se va 
reface și va evolua în întîlni- 
rea retur, ne vine greu să cre
dem că o echipă matură și cu 
disponibilități verificate în 
campionat cum este Dinamo se 
va împiedica de „Alki", cea 
simpatică și cuminte, dar aflată 
la distanță de exigențele fot
balului modern.

apropierea porții. 
marcat cele trei 

ca să se șteargă 
nu s-a reușit să 
totuși, pe tabela

lon CUPEN

LOTO

IERI S A DISPUTAT ETAPA A Vi a
DIN DIVIZIA D SERIA A 11 <1

lata scurte relatări de la partidele 
acestei etape, precum și clasamentul 
seriei, după etapa de ieri.

PLOIEȘTI - METALUL
1—0 (1—0). Unicul gol

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
RULMENTUL ALEXANDRIA 1-0 (1-0). 
A marcat : P. Dumitru (mln. 15).

PETROLUL 
BUCUREȘTI 
a fost realizat de Toporan (min. 31).

METALUL PLOPENI - F.C.M. GIUR
GIU 2—1 (1—1). Autorii golurilor :
Spiridon (min. 32), Savu (rrrin. 74), 
respectiv Leșeanu (min. 44).

DIN CIFRELE DIVIZIEI A

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
POIANA CiMPINA 1-2 (1-1).
înscris : Prunoiu (min. 
respectiv Pavel (min. 
(min. 49).

Au
40, autogol),

23) și Preda

CHIMICA TIRNAVENI - PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 0-0.

Duminică, Divizia A se reia cu 
partidele etapei a 8-a. Apreciem 
ca interesante cîteva cifre și ca
racterizări generale, decurgînd 
din notările cronicarilor noștri, 
după 7 etape :

0 ECHIPA CAMPIONATULUI. 
Alcătuită pe baza adiționării 
notelor obținute în cele 7 
etape de către divizionarii A, 
„ll“-le campionatului se pre
zintă astfel : Lăzăreanu și Ariciu 
50 p — Cheran 48, Sameș și Ca
zan 50, Koller 56, Gh. Munteanu 
48 — Țicleanu 49, Bozeșan 52, 
Beldeanu 54 — M. Răducanu 51, 
Cioacă 49, C. Zamfir și Batacliu 48.

0 CLASAMENTUL ORAȘELOR. 
Și în această ediție, spectatorii din 
Craiova nu se dezmint, ei .se a- 
flă din nou în fruntea clasamen
tului orașelor, alcătuit pe baza 
mediei de spectatori. Iată cum 
arată acest clasament după 7 e- 
tape : 1. Craiova 25 600, 2. Cluj- 
Napoca 24 200, 3. Galați 19 500, 4. 
Timișoara 16 000, 5—6 Buzău și
Pitești 15 000, 7. Tîrgoviște 14 300, 
8. Iași 13 500, 9—10. București și 
Bacău 13 ooo, 11. Baia Mare 12 200, 
12. Rm. Vîlcea 11 600. 13. Tg. Mu
reș 10 000, 14. Satu Mare 9 300, 15.

Petroșani 4 300, 16. Scorniceștl
3 900.
• PRESTAȚIILE ARBITRILOR. 

Cei 33 de cavaleri al fluierului 
care au condus la centru parti
dele celor 7 etape au primit din 
partea cronicarilor ziarului nos
tru următoarele note : de 22 de 
ori nota 9, de 24 de ori 8, de 12 
ori 7, de 3 ori 6 și de 2 ori 5. 
Deci, rezultă o medie de 7,96, di
minuată de realizările arbitrilor 
etapei a 7-a, care au obținut cea 
mai mică medie a campionatului: 
7,33.

GOLGETERn DIVIZIEI A : *
6 GOLURI : Radu n (F. C. Ar
geș) — 2 dini 11 m 0 5 GOLURI : 
Koller (F.C. Baia Mare) a 4 GO
LURI : Marinescu (C. S. Tîrgd- 
viște), Anghel („Poli" Timișoara), 
Batacliu (,,U“ Cluj-Napoca) 0 3 
GOLURI : Crlșan și Cîrțu (Univ. 
Craiova), Voiculeț și Ciocioană 
(Viitorul Scorniceștl), Iordănescu, 
M. Răducanu șl C. Zamfir 
(Steaua), Roznal și Deac (F.C. 
Baia Mare), Lața („Poli" TimȚ- 
șoara), Hajnal (A.S.A. Tg. Mu
reș), Costea și Romilă II — 1 din 
11 m (Politehnica Iași).

ȘOIMII SIBIU - OLTUL SLATINA
2—0 (0-0). Au marcat : Țurlea (min. 
54) și Curechean (min. 80).

PANDURII TG. JIU - CHIMIA TR.
MĂGURELE 3-1 (1-1). Autorii golun-
lor : Pițurcâ (min. 36 și 68), Rădoi
(min. 64), respectiv Glonț (min. 22).

CARPAȚI MÎRȘA - RAPID BUCU-
REȘTI 1-2 (0-1). Au înscris : Fățan
(min. 49), respectiv Bartales (min.
36) și Paraschiv (min. 81).

Meciul Luceafărul București - Gaz
metan Mediaș a fost amînat.

Relatări de îa 1. Tânâsescu M.
Boghici, N. Ștefan, O. Guțu, 1.
Ducan, 1. Boțocan, P. Cristea și M.
Verzescu.

1. MECANICA FINA 5 3 2 0 7-0 8
2. Poiana Cîmpina 6 4 0 2 11- 5 8
3. Progresul Vulcan 6 2 4 0 7-3 8
4. Autobuzul 6 2 3 1 14- 9 7
5. Chimia Tr. Mâg. 6 3 12 12- 8 7
6. Pandurii Tg. Jiu 5 3 11 9-6 7
7. Metalul Buc. 6 3 0 3 13- 9 6
8. Petrolul PI. 5 3 0 2 6-4 6
9. Chimica Tîrn. 6 2 13 9-7 5

10. Rapid Buc. 5 2 12 5-5 5
11. Metalul Plopeni 6 2 13 6-6 5
12. Gaz metan 4 2 11 8-10 5
13. Șoimii Sibiu 6 13 2 5-9 5
14. Flacăra Moreni 5 2 12 6-14 5
15. Carpați Mîrșa 5 2 0 3 6-12 4
16. Oltul Slatina 6 12 3 3-10 4
17. Rulmentul 6 114 3-7 3
18. F.C.M. Giurgiu 4 0 0 4 2-8 8

prima repriză, jucătorii 
veni au atacat buturile 
apărate de Kronberger 
examenul internațional 
cu bine de mai tinerii___
ponenți ai echipei -— Geolgău, 
Bumbescu, Ungureanu —, toți 
trei confirmind încrederea pe 
care le-au acordat-o antrenorii 
și forma bună arătată pînă 
acum în campionat ; 4. reveni
rea in prim-plan a lui Bălăci, 
el fiind vioara întîi a partidei, 
distribuind cu precizie baloane 
coechipierilor, angajindu-se în 
acțiuni frontale, care nu o dată 
au surprins apărarea gazdelor, 
șutind des și periculos Ia poar
tă ; 5. siguranța cu care Bol- 
diei (recuperat rapid de medi
cul V. Frînculescu după o vi
roză respiratorie) a intervenit 
cu brio în trei situații limită 
(min. 40, 75 și 88), rezolvări 
care au contribuit decisiv 
obținerea acestui prețios 
zultat de egalitate.

Acestea au fost atuurile

craio- 
porții 
! 3.
trecut 
com-

la 
re

-------- — ----- ----------- e- 
chipei în partida de la Viena, 

.lucrat" în fa
ce menți- 
Z_> califi-

va 
trebui să fie, însă, Ia 3 octom
brie, pentru ca mult dorita ca
lificare să fie obținută ? Răs
punsurile la această întrebare 
au fost formulate concis de 
majoritatea jucătorilor craio- 
veni, convinși și ei, că și an
trenorii lor, că „obstacolul" 
Wiener Sportclub Post încă ri-a 
fost trecut. „Echipa se află'in
tr-o formă destul de bună, bă
ieții se dăruiesc fiecărui joc 
și rezultatele se văd. Returul 
nu va fi ușor, dar eu unul 
Sper să marcăm un gol fără 
să primim: vreunul" 
fănescu, căpitanul 
„Am luptat mult 
de la Viena și ar 
ratăm calificarea 
terenul nostru" — 
mai tînăr jucător 
„Consider că putem 
returul, eu unul dorind să joc 
cit mai mult in Cupa U.E.F.A., 
pentru a acumula noi puncte 
și a mă clasa încă o i* 
printre cei mai bine cotați 
cători tineri din Europa, 
„Trofeul Bravo" oferit de 
vista italiană" — Bălăci.

Fără să Se entuziasmeze 
pă acest 0—0 de pe Weststa- 
dion, fotbaliștii craioveni pri
vesc cu luciditate returul, con- 
știenți că numai printr-o mobi
lizare exemplară vor putea sări 
peste „hopul" primei etape a 
„Cupei U.E.F.A.".

atuuri care au 
voarea rezultatului, c: 
ne intacte șansele de _ 
care ale Universității. Ce

— Ște- 
echipei ; 

partidaîn
fi păcat să 

tocmai pe 
Geolgău, cel 
al echipei ; 

cîșliga

dată 
: Ju- 

in 
re-

du-

Laurențiu DUMITRESCU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 SEPTEM

BRIE 1979
I. F.C. Argeș — A.E.K. Atena 1 

Young 
Steaua 
Wiener 
Craiova 
Dinamo 
naca

V. F.C. Porto
VI.

II.
III.
IV.

Vil. 
vin.

Boys Berna — 
X 

Sport Klub — Unlv.
X 

— Alki Lar-
1

A.C. Milan X 
Inter — Real San Sebas
tian 1
Perugia — Dinamo Zagreb 1 
Napoli — Olympiakos Pi
reu 1

- Torino 1 
Real Ma-

2
— Dukla

1
— Celtic 1 
Hamburg 2

Buc.

IX. V.f.B. Stuttgart 
X. Levski Sofia — 

drid
XI. Uj pești Dozsa

Praga
XII. Partizani Tirana 

XIII. Reykjavik — S.V.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

315.898 LEI.

Tragerea LOTO de astăzi, 21 
septembrie 1979, se televizează în 
direct, începînd de la ora 18,25.
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 14 SEPTEMBRIE
Categoria 1 : 1 variantă 

autoturism ,,Dacia 1300“ ; 
ria 2 : 5 variante 25% a 
lei ; categoria 3 : 12,50 a 6.099 lei ; 
categoria 4 : 36.25 a 2.103 lei ; ca
tegoria 5 : 129.00 a 591 lei ; cate
goria 6 : 242,25 a 315 lei ; catego
ria X : 1.421,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

Autoturismul ..Dacia 1300“ 
la categoria 1 jucat 25% a

LOTO 
1979 
25% — 
catego- 

15.246

75.203
de

_ ___ o___  _ ,___ „ fost
obținut de ALEXANDRU VLADU- 
LESCU din Tg. Jiu.

DUMINICA 23 
SEPTEMBRIE 1979

tragere_

8F
ORICINE JOACĂ POATE CÎȘTIGA : 0 Autoturisme „Dacia 
1390" 0 Importante sume în numerar de valori variabile și 
fixe. FORMULĂ SIMPLA. AVANTAJOASĂ : 0 3 extrageri 
a cite 4 numere 0 în total se extrag 12 numere din 75 0 
Se poate cîstiga si cu numai 2 numere ! ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor : SlMBĂTA 22 SEPTEMBRIE A.C.



în „Cupa CIBO“, la ciclism

F. BODEN (R.D.G.) CONDUCeIn CLASAMENT
LA CARDIFF, UN PRIM CONTACT

CU RUGBYUL GALEZ
BRAȘOV. 20 (prin telefon). 

Concursul international de ci
clism, dotat cu „Cupa CIBO", 
a programat joi două etape : 
dimineața, o cursă de ..bloc" 
pe 68 km, iar după-amiază (e- 
tapa a IlI-a). proba de con
tratimp individual (20 km). 
Ambele secvențe ale întrecerii 
au fost dominate de către 
sportivii din R. D. Germană. E- 
tapa a II-a, cursa de diminea
ță. cu un kilometraj redus, i-a 
condus pe rutieri pe urcușul de 
la Piriul Rece, pantă pe care 
Bernd Drogan, aflat in elemen
tul său, a zburdat, pur și sim
plu, surclasîndu-și la punctul de 
cățărare toți adversarii. Drogan 
va trece, dealtfel, primul li
nia de sosire de la Brașov cu 
timpul de lh42:02 (medie orară 
40 km). L-au urmat în clasa
mentul etapei : Z. Pieprz (Po
lonia). A. Kluge. V. Schondau 
si F. Boden (toți de la Vor- 
wartz — R.D.G.). cu lh42:09.

în etapa contratimp indivi
dual s-a dat o luptă de toată 
frumusețea între cicliștii din 
R. D. Germană, F. Boden, în
vingător în prima etapă și B. 
Drogan, victorios in etapa de 
dimineață.

CE NE SPUNE UNIVERSIADA
(Urmare din pag. 1)

talia Mărășescu (România) — 
1 500 m, Willie Banks (S.U.A.), 
Jaak Udmae (U.R.S.S.) _șl 
Ghenadi Valiukevici (U.R.S.S.)
— toți trei la triplusalt, Anita 
Stukâane (U.R.S.S.) — lungime 
etc.

Acesta fiind ridicatul context 
general valoric, unele delegații 
(delegația S.U.A.. de pildă, cu 
62 de atleți prezenți la con
cursuri !) au căutat să-șl con
firme unele valori și să-și iden
tifice altele, valori incerte pînă 
la Universiadă : pe de altă 
parte, cum spuneam mai înain
te. au fost o scrie de mari cam
pioni veniți la Ciudad de Me
xico pentru ocazia de a se 
„măsura" cu rivali puternici 
din întreaga lume și eventual 
pentru . a stabili rezultate de 
excepție, recorduri mondiale în 
probele respective. Este cazul ita
lianului Pietro Mennea, cel care 
după senzaționalul său record 
la 200 m (19.72 s față de 19,83 
al lui Tommie Smith, record 
mondial datînd din anul 1968) 
a fost numit de ziariști super- 
Mennea, este cazul sprinterelor 
Marita Koch. Marties Gdhr 
(R.D.G.), al lui Harald Schmidt 
(R.F.G.) etc.

Ce au arătat vîrfurile atle
tismului nostru în Mexic și 
mai ales care este lecția CO
LOCVIULUI de la Universiada
— ’79 în perspectiva EXAME
NULUI de la 3. O. Moscova — 
■30 ?

Refcrindu-ne la fiecare în 
parte, pentru că o caracterizare 

.în bloc nu ar putea cuprinde 
necesarele sensuri particulare 
care" vizează individualități 
foarte marcate, o să începem 
cu Eva Zorgo-Raduly, pentru 
că in 'cazul ei lucrurile sînt... 
simple și clare. Eva Zorgo- 
Raduly este la această oră 
dacă nu prima cel puțin a 
doua sulițașă a lumii. Firește, 
problema este ca Eva să fie 
Prima la Moscova. Performan
ță realizabilă ? După opinia 
noastră, da. cu condiția ea pro
gresia realizată de atleta clu- 
jeancă în ultima vreme să ur
meze același curs pînă în vara 
viitoare. Cum poate fi obținută 
această progresie ? Prin aceeași 
muncă susținută, bazată pe o 
desfășurare asigurată și con
trolată cu mijloace științifice, 
fără concesia nici unui pas a- 
lături.

Jtlie Floroiu si Paul Copu au 
produs la Ciudad de Mexico o 
puternică impresie atît prin 
forța lor de concurs în condi
ții de altitudine (reieșită cu atît 
mai pregnant în evidență cu 
cît vreo 10 concurenți de-al 
lor nu și-au terminat cursele, 
fiind luați cu targa direct de 
pe pistă), cit si prin inteligen
ța tactică a alergărilor făcute 
de fiecare. Fără îndoială, vic
toriile lor din Mexic nu pot 
constitui „certificate de garan
ție pentru J.O.“. știut fiind că 
Ia Moscova vor fi alte condi
ții. alți adversari, mai puter
nici. Cu toate acestea, impresia 
specialiștilor este că acești 
atleți exemplari în viața de 
toate zilele si în pregătire pot

Clasamentul etapei : 1. F. Bo
den 28:11,3, 2. B. Drogan 28:16,4, 
3. A. Petermann (R.D.G.) 
28:45,7, 4. A. Antal (CIBO Bra
șov) 28:45,7, 5. I. Radu (C. S- 
Brăila) 28:46,8.

CLASAMENTUL GENERAL 
DUPĂ TREI ETAPE : 1. Boden 
5 h 15:32, 2. Drogan 5 h 15:35, 
3. Petermann 5 h 16:13, 4. An
tal 5 h 16:22, 5. F. Herzog
(R.D.G.) 5 h 17:03.

Vineri se dispută etapa a 
IV-a : Brașov — Făgăraș — 
Brașov (114 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

Turneul interzonal de șah

CURSĂ PASIONANT! PENTRU PRIMELE LOCURI
Din nou o rundă agitată (a 

11-a) în turneul interzonal de 
șah. Derbyul serii. Polugaevski 
— Larsen, i-a revenit marelui 
maestru sovietic, care — cu 4 
victorii consecutive — urcă 
spectaculos în clasament. 
Puncte întregi au înscris și cei- 

conta în lupta pentru înliietate 
la J.O. dacă se vor afla la 
timpul potrivit în vîrful lor de 
formă, în vîrful curbei ascen
dente al cărui suiș ar trebui 
socotit că a început la Ciudad 
de Mexico.

Natalia Mărășescu este un 
caz singular. Ani de zile ocu
pantă a locului II, o „învinsă 
glorioasă prin tradiție", Natalia 
Mărășescu a ajuns in ultima 
perioadă mult mai stăpînă pe 
mijloacele el și în consecință 
pe cursa pe care o aleargă. în- 
vingînd detașat în Mexic două 
atlete sovietice nu foarte pu
ternice, dar puternice totuși, 
Pe Olga Dvirna și Ludmila 
Ilinîh (două atlete care peste 
un an se pot și ele număra 
printre favorite), Natalia a do
vedit mai ales prin maniera 
victoriei sale că are mari re
surse. Contrar unor rezerve 
care văd în continuare in ea 
o candidată la o... înfrîngere 
spectaculoasă, noi credem că 
Natalia Mărășescu este o posi
bilă viitoare campioană olim
pică. Adusă la ora J.O. la 
maximum de tonus fizic și mo
ral (dobindite după o pregătire 
fără cusur și după concursuri 
foarte puternice, intermediare, 
necesare acestei atlete al cărei 
progres nu-1 vedem posibil 
doar prin întrecere cu... ea în
săși), Natalia Mărășescu poate 
fi capabilă — într-o cursă mai 
bine gînditâ și condusă decît 
cea de la Montreal, de pildă, 
— de succesul așteptat și dorit 
de la ea.

încheiem aceste cîteva consi
derații (care Ie vizează in oa
recare măsură și pe Fița Lo
vin. Florența Țacu sau Mihae- 
la Loghin, și aceste atlete me
daliate în Mexic fiind suscep
tibile de o comportare superi
oară la Moscova) cu ideea că 
Universiada a însemnat un 
punct de reper foarte impor
tant. o ETAPA DE CONTROL 
Și de edificare a specialiștilor 
în munca plină de răspundere 
a pregătirii celor mai buni a- 
tleți pentru viitoarele Jocuri O- 
limpice.

• FLORIN GHEORGHIU face concu
rență... fotbalului. Excelenta evoluție a 
marelui maestru român îndreaptă atenția 
Iubitorilor de sport către turneul interzonal 
de la Riga, care va da trei dintre poten
țialii șalangeri al lui Anatoli Karpov in 
lupta pentru coroana supremă a șahului. 
Cu 6 runde înainte de sfîrșlt, „calculul 
hîrtlei" îl situează pe Gheorghiu printre 
candidațll la un loc pe podium la mare 
concurență, cu Tal, Polugaevski, Larsen, 
Ribli și, eventual. Adorjan. Comentatorii 
prezenți la Riga leagă rezultatele lui Flo
rin Gheorghiu de marile succese obținute 
în ultimul an (4 victorii consecutive în 
turneele oppen din S.U.A., fără nici o 
partidă pierdută), socotind că marele ma
estru român se află la apogeul carierei 
sale. Noi, însă, cunoscîndu-1 bine, credem 
că mai poate încă urca... • SATISFACȚIE. 
TOTUȘI, IN CUPELE EUROPENE LA FOT
BAL. Nici una dintre cele 4 reprezentante 
ale noastre nu a pierdut miercuri. In man
șa întii, toate privind acum cu optimism 
spre retur și spre turul II, pentru care 
șl-au creat mari șanse... Sperăm să nu le 
risipească șl să putem consemna o situație 
fără precedent... 4 APROPO DE CUPE : 
echipa nord-irlandeză Cliftonville s-a pre
zentat aseară la meciul cu Nantes fără an
trenorul el, „blindul scoțian" Jackie Hutton, 
care a demisionat acum o săptămînă. Mo
tivul ? Conduita deplorabilă a suporterilor

clubului. „Este un adevărat război reli
gios în tribune... Iar pe mine mă intere
sează doar fotbalul" — a declarat Hutton 
la părăsirea postului • SPOREȘTE SCAN
DALUL IN JURUL „CAZULUI ROSSI". 
După ce costisitoarea stea a fotbalului ita
lian a fost achiziționată de Perugia cu a- 
jutorul... reclamei, ambițiosul club din 
Umbria a fost sever amendat pentru că

echipa a îmbrăcat „tricouri publicitare" în 
jocurile oficiale, interzicindâ-i-se pe viitor 
acest lucru. Pe de altă parte, suporterii 
clubului se declară nemulțumiți de randa
mentul Iul Paulo Rossi, care n-a înscris 
pînă acum nici un gol. Perugia a evoluat 
șters și în prima etapă de campionat (meci 
nul acasă !) șl în Cupa U.E.F.A. „Tifosli" 
întreabă ironic : „Domnule președinte (al 
clubului — n.n.), clnd va Înscrie și Kossi

goluri ?“ 4 PESTE OCEAN, liga americană 
și-a desemnat cei mai buni fotbaliști ai 
sezonului. Printre aceștia, firește, nici un 
autohton. Iată laureații : portar — englezul 
Parkes (Vancouver) ; fundaș — brazilianul 
Carlos Alberto (Cosmos Nevi York) ; mij
locaș — vest-germanul Beckenbauer (Cos
mos) ; înaintaș — olandezul Cruyff (Los 
Angeles Aztecs) • TENISMANII CEHO
SLOVACI au învins pe Borg și compania 
în Cupa Davis. De unde concluzia : nu în
totdeauna un singur... as este suficient 
pentru a învinge o echipă 4 LA BONNE
VILLE SALT FLATS (Statul Utah) casca
dorul Holliwood-ulul Stan Barrett, a bătut 
recordul mondial de viteză cu autovehicule 
terestre. El a pilotat un automobil (luna 
de 11,80 m, 48 000 c.p.) turbopropulsat cu 
care a atins viteza de 1021 km'oră. Vechio! 
record (1001 km/oră) aparținea din 1970 
californianului Gary Gabelich 4 LA C.M 
DE HANDBAL MASCULIN din 1982 progra
mat în R.F.G. se vor disputa 54 de locuri 
Pentru a găzdui partidele șl-au depus 
candidatura 45 de orașe I 4 CUNOSCUTUL 
automobilist italo-elvețlan Clay Regazzoni 
care concurează pe mașini Williams pare 
dornic să-șl încheie cariera concurînd în
tr-o echipă italiană. Alfa Romeo l-a și 
făcut recent o ofertă.

Aurelian BREBEANU

CARDIFF, 20 (prin telefon). 
Riigbyștii români, care de 
miercuri sint oaspeții celui mai 
mare oraș din Țara Galilor, au 
și intrat, la puține ore de la 
sosirea lor, in plină atmosferă 
a rugbyului galez. Astfel, deși 
călătoria a fost relativ obosi
toare (avion București — Lon
dra și apoi, circa 200 km. cu 
autocarul, pînă la Cardiff), de 
îndată după sosire, ei au asis
tat, pe National Stadium, din 
Arms Park, la partida interna
țională dintre echipa locală 
R. C. Cardiff și XV-le Canadei, 
și el în turneu în Marea Bri- 
tanie. După cum ne comunică 

lalți jucători din grupul frunta
șilor : Tal la Mcdnis și Ribli la 
Trois, iar Gheorghiu a între
rupt cu avantaj la Adorjan. 
Elementul pitoresc al rundei 
l-a constituit înfringerea sufe
rită de Liubojevici la ultimul 
clasat, filipinezul Rodriguez. 
Alte rezultate : Romanișin — 
Tarjan 1—0, Țeșkovskj — 
Griinfeld */2—'/s (restul între
rupte).

în clasament : TAL 8'/j (1), 
Polugaevski 7*/3 (1). Larsen 7*/2, 
Gheorghiu 7 (2), Ribli 6V« (1), 
Adorjan 5 (4 !), Tarjan 5 (1), 
Griinfeld 5 ele.

Runda a 12-a programează, 
printre altele, partidele : Ribli 
— Tal, Griinfeld — Polugaevski, 
Larsen — Romanișin, Gheor
ghiu — Trois.

PUȚINE SURPRIZE IN ETAPA INAUGURALA
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Etapa inaugurală a cupelor 
europene la fotbal, programată 
miercuri, nu a furnizat, cu mici 
excepții, surprize de proporții. 
Pe marele tabel al jocurilor fi
gurează doar 12 echipe învin
gătoare în deplasare, dar din
tre acestea numai cîteva rezul
tate sînt surprinzătoare, cum 
ar fi cele obținute de Kaisers
lautern la Ziirich (3—1), 
Diosgyor la Viena (1—0 cu Ra
pid) și îndeosebi victoria cu 
2—1 a lui Dynamo Dresda în 
fața lui Atletico, la Madrid. 
Scorul record al primei manșe 
l-a realizat Ajax Amsterdam 
(8—1 cu J.K., la Helsinki), în 
timp ce victoriile unor forma
ții de valoare, bine cotate pe 
plan european. în fața unor 
gazde mai slabe sînt normale : 
Bohemians Fraga — Bayern 
Milnchen 0—2. Pallousera (Fin
landa) — Malmo F. F. 1—2, 
Valur Reykjavik — Hamburger 
S. V. 0—3, Start Kristiansand — 
Racing Strasbourg 1—2.

Cîteva întilniri merită, desi
gur, unele detalieri. De pildă, 
în C.C.E., F. C. Liverpool a 
dispus la limită de Dinamo 
Tbilisi (2—1), așa incit misiu
nea campionilor Angliei în 
partida retur va fi extrem de 
dificilă. Gazdele au deschis 
scorul prin D. Johnson (min. 
20). apoi oaspeții au egalat 
(Chivadze — min. 33). iar în 
ultimele secunde ale primei 
reprize J. Case a stabilit sco
rul final, Campioana Albaniei, 

ing. Viorel Moraru. conducăto
rul delegației noastre, a fost 
un meci frumos, care s-a în
cheiat cu un scor favorabil 
gazdelor (19—8) ; o foarte bună 
ocazie pentru rugbyștii noștri 
de a studia jocul perechii de 
mijlocași Terry Holmes — 
Gareth Davies, care, începînd 
din trecutul sezon, a fost titu
larizată (cu deosebit succes) în 
reprezentativa galeză și — fără 
îndoială — va fi opusă și rug- 
byștilor noștri.

Primul meci, după cum se 
știe, se va disputa sîmbătă la 
Ebbw Vale, o mică localitate 
situată la aproximativ 80 de km 
de Cardiff, care are însă o e- 
chipă mare, fruntașă în Țara 
Galilor, și celebră prin cei 100 
de ani ai săi. Se preconizează 
ca în această partidă să ali
niem echipa cea mai bună, cu 
o excepție, totuși : Dumitra, 
nerefăcut total, va ceda tricoul 
cu nr. 8 dinamovistului Borș.

ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ - PE PRIMUL LOC 
LA „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE BULGARIEI

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Bul
gariei. desfășurate la Pri- 
morsko, sportivii români Si- 
mion Crișan și Zsolt Bolim au 
obținut un frumos succes în 
proba pe echipe, ocupînd pri
mul loc (2. Bulgaria I. 3. Un
garia). Formația feminină (Nela 
Stoinea, Beatrice Pop) s-a cla
sat pe locul al 3-lea. după re
prezentativele Bulgariei și Un
gariei. La simplu masculin, 
jucătorul nostru Z. Bohm s-a 
situat pe locul al 3-lea. după

Partizani Tirana, se poate mîn- 
dri cu o victorie (chiar la li
mită, 1—0) în fața celebrului 
team Celtic Glasgow, grație 
punctului marcat de Agim Mo
rali (în min. 34). Tot in C.C.E., 
la Budapesta, disputa dintre 
Ujpestî Dozsa și Dukla Praga 
a fost extrem de pasionantă 
prin evoluția scorului. Gajdu- 
sek a deschis scorul pentru 
oaspeți (min. 3). apoi Sarlos a 
egalat (min. 43), după care 
Dukla a trecut în avantaj prin 
golul marcat de Nehoda (min. 
60). Fotbaliștii unguri au egalat 
5 minute mai tîrziu (Nagy) și 
au înscris golul victoriei din- 
tr-un penalty (min. 71). trans
format de Fazekas !

în Cupa cupelor, senzația e- 
tapei a produs-o echipa elenă 
Panionios, care a surclasat cu
noscuta formație olandeză 
Twente Enschede (4—0!). go
lurile fiind înscrise de Liolios 
(2), Pafinkakis. din 11 m. și 
Anastasopoulos. Juventus To
rino a întrecut destul de greu 
pe Raba Eto Gyor, prin auto

ALTE REZULTATE
Datorită orelor tîrzii la care s-au încheiat unele partide, nu 

am putut publica ieri alte 3 rezultate. Iată-le : F.C. Porto — A.C. 
Milan 0—0 ; Dundalk (Irl.) — Hibernians (Malta) 2—0 (în C.C.E.) 
Sporting Lisabona — Bohemians Dublin 2—0 (in Cupa U.E.F.A.j.

Trei jocuri au fost aminate. întîlnîrea dintre Nantes și Clifton
ville din Cupa cupelor a fost amînată pentru aseară (rezultatul 
nu ne-a parvenit pînă la închiderea ediției), iar meciurile C.F. 
Barcelona — Akranes (Islanda), din Cupa Cupelor, și Progress 
Niederkorn (Luxemburg) — Grasshoppers Zurich (Cupa U.E.FA.) 
sînt programate la 26 septembrie.

TELEX •TELEX
CICLISM • Cea de-a 5-a etapă 

a Turului Bulgariei, Burgas — 
Tolbuhin (148 km), a revenit ru
tierului sovietic Guslatnikov în 
în' 31143:55. El conduce în clasa
mentul general, urmat de Bari
nov la 1:46 și Staikov (Bulgaria) 
la 2:07. Pe echipe locul 1 este 
ocupat de U.R.S.S. Formația Ro
mâniei se ariă pe locul 9.

FOTBAL • La Varșovia, în 
meci amical, Legia — Manches
ter City 2—1 (1—0). Au marcat 
Deyna (un gol pentru fiecare e- 
chipă) și Kusto. Deyna a jucat 
cite o repriză în flecare forma
ție. Acum el activează la Man
chester City.

SCRIMA • In orașul ceho
slovac Olomouc, la campionatele 
Armatelor prietene, proba indi
viduală de sabie a revenit spor
tivului sovietic Viktor Sidiak.

ȘAH 4 După 11 runde, in tur
neul „Memorialul Bora Kostici", 
de la Virșet, conduc marii ma
eștri iugoslavi Rajkovici și Sa- 
hovici cu cite 7'/, p.

TENIS • Rezultatele înregis
trate in primul tur al turneului 
de la Los Angeles : Trey Waltke 
(S.U.A.) — Ilie Năstase (Româ
nia) 6—4, 6—2 : Clerc (Argenti
na) — Mălin (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; 
Tlm Gullikson (S.U.A.) — Gatti- 
ker (Argentina) 6—0 6—2 ; Rami
rez (Mexic) — Gottfried (S.U.A.) 
7—5, 6—4; Stan Smllh (S.U.A.) — 
Davis (S.U.A.) 2-6. 6—3. 6—3 ;
Peccl (Paraguay) — stadler 
(S.U.A.) 6-2, 7-5.

Stefanov (Bulgaria) si Botaryi 
(Ungaria). Proba feminină a 
fost cîștigată de sportiva bul
gară Guerguelceva. Au pgfH- 
cipat jucătoare si jucători .
R. D. Germană. Polonia, Rbiîfu-' 
nia, Ungaria și Bulgaria.

Antrenorul emerit Panclh 
Farkas, care a însoțit pe spor
tivii noștri și-a exprimat păre
rea că întrecerea a fost utilă 
pentru sportivii participant! la 
apropiatele Jocuri Balcanice de 
tenis de masă, din Grecia.

golul lui Pozsgai și prin golul 
lui Cabrini (din penalty).

în Cupa U.E.F.A., V.f.B. 
Stuttgart a întrecut la limită pe 
Torino printr-un goi marcat 
abia în min. 70 de Kelsch, în 
timp ce performera etapei a 
fost Dynamo Dresda, învingă
toare în deplasare asupra lui 
Atletico Madrid. Ruben Cano a 
deschis scorul pentru gazde, a- 
poi Haffner a egalat (min. 57). 
iar Weber (min. 86) a stabilit 
scorul final. La Perugia, echipa 
locală a învins greu pe Dinamo 
Zagreb, prin autogolul lui Vu- 
jadinbvici.

în fine. în aceeași competi
ție, la Napoli s-a înregistrat 
numărul record de spectatori : 
70 000. în fața cărora formația 
locală a dispus cu 2—0 de 
Olympiakos Pireu (au înscris 
Damiani, din 11 m. și Agosti- 
nelli).

Desigur, în numeroase pap- 
fruntâri șansele calificării ,.-i- 
mîn deschise, pentru că returul 
primei etape, programat la S 
octombrie, va fi decisiv.
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