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La ultima etapă a „Cupei României"

ATLETII S-AU ȘI CONSIDERAT ÎN VACANTĂ...
Ultima etapă a „Cupei Româ

niei", grupa A, desfășurată 
simbătă și duminică la Cons
tanța a încheiat, practic, sezo
nul compctițional intern al atle- 
ților fruntași. In calendarul o- 
ficial mai figurează însă citeva 
concursuri, meciul de baraj ca
re se va disputa peste două 
săptămîni La Pitești și care 
va desemna echipa care va lua 
startul în grupa fruntașă la 
viitoarea ediție, campionatul de 
maraton și 50 km marș. Pentru 
marea majoritate a atleților de 
valoare, însă, concursul de la 
Constanța a reprezentat punc
tul final al sezonului. Ce ne-a 
oferit, așadar, această ultimă 
întîlnire cu Eva Zorgb-Raduly, 
Hie Floroiu, Natalia Mărășescu, 
Paul Copu, cu colegii lor din 
loturile republicane, cu marea 
masă a atleților din primul eșa
lon ?

înainte de a vorbi despre 
performanțele individuale, se 
cuvin cîteva cuvinte despre 
competiția în sine. După cum 
se știe, Steaua a dominat net 
și această ediție a „Cupei". — 
a cîștigat detașat toate cele trei 
etape —, obținînd a șasea vic
torie consecutivă, performanță 
datorată atît numărului ridicat 
de „vîrfuri" cît și al atletilor 
de valoare medie prezenți în 
marea majoritate a probelor. 
Firesc este și locul secund o-

Eva Zorgb-Raduly, una din puținele excepții in concursul de la 
Constanța.

cupat de Dinamo, în timp ce 
județele Constanța, Argeș — 
învingătoare în întrecerea fe
minină ! — și Dolj realizează 
creșteri spectaculoase, în dauna 
celorlalte echipe bucureștepe. 
Să notăm, constănțenii se află 
abia la a doua participare In 
grupa de elită, în timp ce for
mația Doljului, promovată în 
toamna trecută, poate fi soco
tită revelația competiției. în

coada clasamentului, echipa ju
dețului Cluj și cea a clubului 
Rapid și-au disputat penultimul 
loc, cel care asigură evitarea 
barajului...

Disputa codașelor a fost, de 
fapt, singurul punct de atracție 
al concursului de la Constanța,

Vladimir MORARU
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Cc nc „spune" Universiada elnd o raportam ia J.O. de la Moscova (III)

0 TEMĂ - GIMNASTICA Șl TREI SUBIECTE INTERESANTE, 
ION CHECICHEȘ, TEODORA UNGUREANU Șl ECHIPA MASCULINĂ

Abordind tema gimnasticii noastre așa cum s-a 
prezentat ea la Universiadă, privind apoi acest 
moment ca o „etapă de control" pe drumul spre 
J.O. de la Moscova, ni se pare interesant să ne 
oprim la cel puțin trei subiecte cu semnificații 
demne de luat în considerație : subiectul-Checi- 
cheș, subiectul-Teodora Ungureanu, subicctul-echi- 
pa masculină de gimnastică.

despre compor- 
Checicheș de la 

din Ciudad de
Am relatat 

tarea lui Ion 
fața locului, 
Mexico. Revenim asupra aces-

La inele, Ion Checicheș
tui episod pentru că el este 
exemplar în lumea sportului, 
pentru că mai presus de va
loarea strict sportivă a perfor
manței gimnastului nostru stă

perîormanța umană, perfor
manța morală. Ion Checicheș 
a dovedit în Mexic că nu este 
doar un fiumos pachet de 
mușchi, ci că este, în primul 
rînd, o inimă mare de sportiv 
și de patriot. Suferind în pe
rioada de pregătire în Mexic 
un accident care-1 elimina în 
mod normal de la ideea parti
cipării sale la concurs, o fi
sură la calcaneu, Checicheș 
era bun de trimis imediat a- 
casă, în România, la tratament, 
Ia refacere, pentru a relua a- 
poi, mai tirziu, treptat, pregă
tirea. Nu știm ce gimnast în 
situația lui Checicheș ar fi ră
mas cu coechipierii săi, să 
muncească mai departe. Con
știent de faptul că echipa noas
tră ar fi fost serios slăbită prin 
plecarea sa și dorind cu orice 
preț să finalizeze o muncă în
delungată și grea de pregătire, 
Checicheș s-a „agățat cu din
ții" de șansa minimă de a 
concura totuși la Universiadă. 
Au urmat tratamente intensive, 
antrenamente .,într-un picior", 
aterizări cu gemete interioare 
și cu... zîmbetul pe buze („să 
creadă lumea că merge"). 
Gîndiți-vă că în situația iul te 
doare (rău) piciorul clnd mergi 
pe stradă, cînd pășești, pur și 
simplu, iar el sărea...

Se știe finalul. Checicheș a 
sărit șl la concurs, fiind co
autor la medalia de bronz cu
cerită de echipa noastră și ob
ținînd el însuși o minunată 
victorie In cadrul întrecerii pe 
apărate, la inele. O medalie 
de aur pentru sportivul Che
cicheș, o medalie de aur pen
tru omul Checicheș !

Vă închipuiți ce efect mobi
lizator a avut asupra delega-

Marius POPESCU
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M. TRUȘCA Șl R. NICUIESCO 
ÎNVINGĂTORI ÎN CONCURSUL DE TIR DE IA SOFIA

în cadrul concursului arma
telor prietene, la care parti
cipă echipe din Bulgaria, Cuba, 
R.P.D. Coreeană, R.D.G., Polo
nia, Ungaria, R. S. Vietnam, 
U.R.S.S. și România, ce se des
fășoară la Sofia, trăgătorul ro
mân Marinică Trușcă a realizat

o frumoasă victorie în proba de 
pistol liber, cu 567 p.

în proba de pușcă cu aer 
comprimat, victoria a revenit 
concurentului român Romulus 
Niculescu cu 338 puncte — un 
rezultat foarte bun.

Orientarea turistică are un 
corp de arbitri foarte competent, 
alcătuit din arhitectl, graficieni, 
ingineri, geofizicieni etc. Iar dacă 
aceștia, plnă nu de mult ei înșiși 
sportivi, au stabilit ca etapa fi
nală a „Voințiadei" la orientarea 
turistică să se desfășoare la Coz- 
la, înseamnă că aceste Întreceri 
din cadrul „Dacladel" au avut 
loc în cea mal pitorească zonă 
din vecinătatea orașului Piatra 
Neamț.

Cu neîntrecuta el paletă, toam
na a mal colorat cîteva coame 
de fagi din inima dealului, iar 
organizatorii au aruncat din loc 
în loc confetti colorate viu, mar- 
cînd astfel această ediție jubilia
ră, a XXV-a, dar șl posturile 
de control prin care urmau să 
treacă zeci de tineri șl tinere. 
Este vorba de cîștigătoril etape
lor de zonă, sportivi din aproape 
Întreaga țară, care șl-au dispu
tat finala.

La prima vedere, erai tentat să 
crezi că competitorii n-ar fi avut 
prea mult de făcut, in acest pei
saj mirific. Veneau In alergare 
avintată, asemenea ciutelor. Iar 
clnd ajungeau tn dreptul postu
lui de control n-aveau declt să 
„composteze". Apoi, cu fișa In 
mină, ceva mal mare declt un 
bilet de autobuz, plecau tot ta 
fugă In căutarea altor asemenea... 
perforatoare, legate cti șnur da 
pomi. Compostarea, ce-1 drept, 
era simplă, ca In orice mijloc da 
transport In comun. „Călătorii", 
Insă, erau deosebiți. îmbujorați 
de aerul tare al dimineții, băie
ții și fetele aveau un veritabil 
abonament la sănătate pe traseele 
ozonate ale muntelui. Aici, „linia 
83", să zicem, însemna traseul 
dintre Stînca vulturului șl Poiana

Vasile TOFAN
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în cele două gale de selecție

BOXERII FRUNTAȘI AU DOVEDIT 0 BUNĂ 
PREGĂTIRE FIZICĂ, DAR AU NEVOIE 

DE MAI MULTE MECIURI
Joi și vineri, la Palatul 

Sporturilor și Culturii din Ca
pitală au avut loc două reu
niuni de verificare și selecție 
a lotului național de box, pri
lej cu care au evoluat majo
ritatea pugiliștilor noștri frun
tași. mulți, dintre ei susținînd 
chiar cite două partide. între
cerile, firește, au prilejuit o 
serie de constatări, asupra că
rora ne vom opri în cele ce 
urmează.

O primă concluzie care s-a 
desprins a fost aceea că aproape 
toți competitorii au arătat o 
bună pregătire fizică și poftă 
de luptă, semn că, în ultima

etapă de pregătire, componen- 
ții lotului național au lucrat 
bine in acest sens. în același 
timp însă, mulți dintre selec- 
ționabili au lăsat să se vadă 
că pregătirea lor specifică pre
zintă încă destule carențe, de
terminate de întreruperea acti
vității competiționale. Lipsa u- 
nor meciuri publice s-a făcut 
resimțită la unii componenți ai 
lotului, fapt care ne determină 
să sugerăm antrenorilor să or
ganizeze mai multe întilniri,

Mihai TRANCA
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Daniel Radu (dreapta) a evoluat foarte bine in cel de-al doilea 
meci, cu Gheorghe Brumă. Foto : Ion MIHAICĂ

Surpriză In prima etapă a Diviziei de judo

CARPAJI MÎRȘA (nou promovată) ÎNVINGI PE RAPID ARAO I

Juniorul N. Ghimpău (dreap
ta) încearcă să finalizeze un 
procedeu de răsturnare (tai- 
otoshi) în partida cu rutinatul 

judoka A. Vclicu

Campionatul Diviziei A de 
judo a fost inaugurat simbătă. 
Un rezultat excelent — și, în 
același timp, o mare surpriză 
— a realizat A. S. Carpați 
Mirșa, care a dispus de redu
tabila echipă arădeană Rapid, 
prezentă in competiția divizio
nară de Ia primele ediții. Iată 
citeva amănunte de la această 
etapă.

IAȘI. Cum s-a anticipat, 
triunghiularul din localitate, 
Politehnica Iași — A.S. Carpați 
Mirșa — Rapid Arad, a fost 
deosebit de echilibrat. Dar, 
ceea ce a surprins a fost com
portarea remarcabilă a tineri
lor din formația asociației 
sportive Carpați Mirșa, aflată 
pentru prima dată în Divizia 
A, care a reușit să învingă 
formația cunoscuților judoka 
de la Rapid Arad cu 4—3. Cu 
același scor a cîștigat și Poli
tehnica în fața echipei arăde- 
ne. în cea de-a treia partidă, 
formația gazdă a dispus de 
Carpați Mirșa cu 5—1, dar re
zultatul nu reflectă înverșu
narea cu care și-au încercat 
șansele componențil echipei 
din Mirșa. Trebuie să fie evi- 
dențiațl îndeosebi I. Melinfe și 
FI. Ciuciu de la Carpați. (D. 
Onciul — coresp.).

BRAȘOV. Formația gazdă, 
Dinamo, a obținut victorii nete 
în ambele partide : 7—0 cu
Universitatea Cluj-Napoca și 
6—0 cu Constructorul Miercurea 
Ciuc. Se aștepta un meci mult 
mai echilibrat între Dinamo și 
Constructorul. O notă bună 
pentru juniorul brașovean Mi
hai Cioc (cat. grea) aflat, ca 
și la recentele turnee interna
ționale, într-o formă excelentă. 
El a fost aplaudat la scenă 
deschisă, la fiecare apariție pe 
tatami. în cea de-a treia întîl
nire, echipa din Miercurea Ciuc 
a dispus clar (5—2) de Uni
versitatea. (C. Gruia-coresp.).

FAGARAȘ. Un „triunghiu
lar" reușit din toate punctele 
de vedere a fost cel în cadrul 
căruia și-au disputat întîieta- 
tea Nitramonia Făgăraș, C.S.M. 
Pitești și I.E.F.S. Un start 
foarte bun în noua ediție a luat 
formația făgărășană care a între
cut, la scoruri concludente, 
atît pe C.S.M. (6—1) cît și pe 
I.E.F.S. (5—2). Echipa studen
ților bucureșteni a repurtat — 
la rîndu-i — o binemeritată 
victorie, 5—2, în confruntarea 
cu C.S.M. S-au remarcat N.

(Continuare în pag. 2-3)



In Divizia A, la popice • CAMPIONATE • COMP!
LA ZI, IN ACTIVITATEA 

BASCHETULUI
SPORTIVI DIN CINCI ȚARI AUKARȚ|N<FRUMUSEȚEA

în campionatul Diviziei A la 
popice s-a disputat sîmbătă și 
duminică etapa a II-a. Iată 
rezultatele :

FEMININ 0 LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA GA
LAȚI 2393—2305 pd (scor in
dividual 3—3). Joc viu dispu
tat, gazdele și-au adjudecat 
victoria Ia ultimele schimburi, 
cînd Raiciu șl Andrei au punc
tat 441 și, respectiv, 424. De la 
gălățence s-a remarcat Cara- 
gea — 412. D. DIACONESCU- 
eoresp. 0 RECORD CLUJ- 
NAPOCA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2243—2376 (1—5). Par
tidă dominată de mureșence, 
care au avut în Elisabeta Al
bert — 424 și Maria Luca — 
405 cele mal precise jucătoare. 
De la Record, o singură con
curentă cu rezultatul de peste 
400 — Rozalia Molnar 
E. FEHERVARI-coresp.
INȚA TIMIȘOARA — 
REȘIȚA 2393—2343
Principalele realizatoare 
Maria Davițoiu (T) 
Maria Ianoșiga (R) 
MARTON-coresp.
BUCUREȘTI — 
BAICOI 2287—2192
VOINȚA ORADEA 
MECANICA BRAȘOV 2253—2135 
(5—1) 0 TEXTILA TIMI
ȘOARA — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2221—2130 (4—2) 0
RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2386—2269 
(4—2). Performera reuniunii a 
fost rapidista Vasilica Pințea 
cu 445 popice doborite din 100 
lovituri mixte. D. MORARU- 
eoresp. 0 METROM BRAȘOV 
— VOINȚA CONSTANȚA 
2360—2299 (3—3) 0 VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 2226—2325 
(1—5).

MASCULIN 0 GLORIA 
BUCUREȘTI — RAFINORUL 
PLOIEȘTI 4786—4753 (3—3).
Meci foarte 
spre 
pei 
(850) 
fost 
Din
B-au remarcat Al. Tudor — 832 
și Gh. Dumitrescu 
semnalat 
component 
nu a fost 
de către 
Gloria, C.
a respectat indicațiile 
antrenamentele. O

— 404. 
• VO- 
C.S.M. 
(4-2).

au fost 
438 si

— 405. ȘT. 
• GLORIA 
PETROLUL

(4—2) •
— HIDRO-

4786—4753
frumos în care, 

lauda lor, veteranii echi- 
ploieștene, C. Vînătoru 
și Gh. Schuller (837) au 

cei mai în formă jucători, 
formația bucureșteană

- 818. De 
că Al. Cătineanu, 
al lotului național, 
folosit în acest joc 
antrenorul echipei 
Cristea, deoarece nu 

privind 
măsură

vvv vw ■ win in, 
disciplinară care trebuie să 
dea de gîndit sportivului res
pectiv I T.R. • CARP AȚI SI
NAIA — PETROLUL TELEA- 
JEN PLOIEȘTI 4743—1576 
(3—3). întâlnirea n-a mai prile
juit obținerea unor rezultate 
mari, datorită pistelor noi ale 
arenei. Cele mai bune punctaje 
le-au obținut Nicoară — 868
de la gazde și, respectiv, Șt. 
Silvestru — 867 de la oaspeți. 
V. FELDMAN-coresp. • IN
DUSTRIA SÎRMEI C. TURZII 
— PROGRESUL ORADEA 
4889—4841 (4—2). Meci foarte 
strîns. în care orădenii erau la 
un pas să cîștige. Performerul 
reuniunii a fost orădeanul Sze- 
kely cu 844 p d. De la gazde 
cel mai mare rezultat l-a ob
ținut Balogh — 929. P. ȚONEA- 
coresp. • VOINȚA BUCU
REȘTI — C.F.R. CONSTANȚA 
4899—4908 (3—3) ! Constănțenii, 
nou promovați în divizie, au 
produs o surpriză de mari pro
porții, cîștigînd în deplasare. 
Victoria lor este meritată, mai 
ales că 
nu mai 
loc de 
mentul
zultatele echipei C.F.R. : Pos- 
tolache 759, Suciu 831, Pîrvu- 
lescu 773, C. Fricea 853, I. Fri- 
cca 800 și Gh. Silvestru 892. 
De la Voința s-a remarcat doar 
P. Purge cu 906. Gr. Marin,

LA BUCUREȘTI!

ei au avut în formație 
puțin de 5 juniori (în 
doi cît prevede regula- 
competiției). Iată și re-

din lotul național, a doborît 
numai 798 de popice I N. ȘTE- 
FAN-coresp. • JIUL PETRI- 
LA — VOINȚA CLUJ-NAPO- 
CA 4957—4815 " ~ *
TIMIȘOARA 
HUNEDOARA
• FLACĂRA 
CONSTRUCTORUL
5087—5112 (3—3). Oaspeții 
fost mai buni în final și 
cîștigat pe merit. Ei au 
in C. Silvestru 
cu 885. De la 
remarcat doar 
GRUIA-coresp.
TUL BRAȘOV 
BAICOI-C1MPINA
(4—2) • AURUL BAIA MARE
— CHIMICA TlRNAVENI 
5135—4596 (5—1),. Echipa cam
pioană și-a surclasat adver
sara care s-a prezentat foarte 
slab. De la băimăreni s-au re
marcat veteranul Gh. Vuță -1- 
907 șl tînărul Șt. Boariu — 
886. De la Chimica un singur 
jucător, A. Degi (833) a reușit 
să țină pasul cu popicarii de 
la Aurul. L. CHIRA-coresp. • 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— VOINȚA TG. MUREȘ 
5137—5051 (4—2). Șt. Ordog 
(E) a fost cel mai bun jucător 
al reuniunii cu 938 p d (598 la 
„pline" și cu o singură bilă în 
gol). De la Voința bine a ju
cat juniorul M. Farkaș — 875. 
I. PĂUȘ-coresp.

(4—2) • C.F.R. 
— METALUL 
4800—4826 (2—4)

BRAȘOV — 
GALAȚI 

au 
au 

avut 
jucătorul nr. 1 
brașoveni s-a 
Gali — 873. C.
• RULMEN- 
— PETROLUL 

4853—4534

TG.

(Urmare din pag. 1)

• Turneul Internațional de bas
chet feminin desfășurat In Sala 
sporturilor din Brașov s-a înche
iat cu victoria echipei locale 
Voința, care a întrecut cu 81—55 
pe Voința București cu 92—60, pe 
Carpațl Sf. Gheorghe și cu 52—60 
pe Start Lublin (Polonia). Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
2. Voința București (80—40 cu 
Start, 83—52 cu Carpațl), 3. Start 
(62—55 cu Carpațl), 4. Carpațl.
• Un alt turneu internațional, 

masculin însă, va avea loc vi
neri, sîmbătă și duminică, în sala 
Floreasca din Capitală. Turneul, 
organizat de A.S. I.C.E.D. pen
tru aniversarea a 10 ani de la 
promovarea echipei în Divizia A, 
va reuni formațiile Banik Clgel 
(Polonia), BSC-LOC Bernau (R.D. 
Germană', Ittihad Jamilie Alep 
(Siria) și, bineînțeles, I.C.E.D.
• Rezultate din etapa inaugu

rală a Diviziei B : MASCULIN : 
Urbis București — Comerțul Tg. 
Jiu 117—52 (68—32), CarpaU Bucu
rești — Voința Timișoara 75—61 
(37—30), Automatica București — 
C.S.Ș. Satu Mare 83—71 (40—S2),
Chimia Craiova — Academia mi
litară București 100—88 (53—47),
Electrica Fieni — Lumina Boto
șani 103—55 (49—24), Politehnica
n-Lic. 2 București — Știința 
IJ>.G. Ploiești 67—75 (26—40), Uni
versitatea Timișoara — Gloria 
Dej 99—63 (48—35\, „Uu II Cluj-Na
poca — Știința Petroșani 50—50 
(28—23), Comerțul lie. „Bolyai* 
Tg. Mureș — Rapid n București 
86—81 (40—40), A. S. Armata Ba
cău — Marina Constanta 113—96 
(54—44) ; FEMININ : Comerțul lie. 
„Bolyai* Tg. Mureș — Voința 
Reghin 82—60 (45—35). C.Ș.B.
București — Confecția Iași 135—66 
(63—271, Politehnica H-Llc. 2 
București — Lumina Botoșani 
69—32 (34—18), C.F.R. Craiova —
Confecția Călărași 71—64 (44—39).
Echipele feminine Stlrex Bistrița, 
C.S.Ș. Sibiu ----------- -----
s-au retras 
respondent! : 
C. Albu, M. 
Tomescu, D. 
fan, V. Popovicl.

Timp de două zile, pe karto- 
dromul din Cluj-Napoca s-a des
fășurat o Interesantă competiție : 
cea de a 7-a și ultima etapă a 
concursului internațional de kar
ting dotat cu „Cupa Păcii șl Prie
teniei".

La start 
măr de 35 
30 de ani) ....... 
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și România, pllotind karturi 
cu o capacitate de 125 cmc. După 
Întreceri disputate, care au scos 
In relief frumusețea acestui sport 
tehnico-apllcativ, urmărite de
circa 5 000 de spectatori, In ma
joritate tineri, ta această etapă
pe primele 3 locuri s-au clasat : 
L Vladislav Shlegclmllhs (Uniu-

s-au prezentat un nu- 
concurențl (între 18 și 
din 5 țări : Bulgaria,

AL TREILEA TURNEU AL 
DIVIZIEI A LA HANDBAL 

MASCULIN
Vineri, sîmbătă și duminică 

se dispută în Sala sporturilor 
din Tg. Mureș cel de al treilea 
turneu al campionatului mas
culin de handbal, turneu cu 
care se încheie turul Diviziei 
A .Printre alte partide de mare 
interes se numără și derbyul 
derbyurilor handbalului româ
nesc, meciul dintre STEAUA, 
actuala campioană a țării și

șl C.S.Ș. Constanta 
dta competiție. Co
ci. Gutu, I. Iancu, 

Radu, C. Crelu, Gh. 
Diaconescu, N. Ște-

nea sorii
Leszek 
Henrich 
puncte. I 
mâni, cai 
prima da 
națională 
mai bine 
Petrescu 
cu 21 pui 

Pe echi 
nea Sovl 
România, 

In urm 
time etap 
teniei" a 
Sovietice, 
general, < 
vaciel și 1

DINAMO 
gătoarea

CLASAF 
LA HĂ

î.
2.
3.
4.
3.
4.
7.
3.
3.

10.

ȘTIINȚ 
Constr. 
Univ.
Rulmen 
Univ.
Mureșu 
Progres 
Confecț 
Hidrote 
TEROM

C.S.M. SIBIU A CÎȘTIGAT PROB 
IN CAMPIONATUL DE C

cu izvor. Se... avansa, totuși, cu 
grijă printre rugi de zmeură și 
aluni pitici, intuind, după anume 
semne, viitoarele stații cu peroa
ne catifelate de mușchi. Era cros, 
un atletism de munte, clipe de 
meditație, de descifrare rapidă a 
semnelor de pe hărțile pe care 
concurențil le primiseră cu nu
mai două minute înaintea -star
tului. Ceea ce nu l-a Împiedicat, 
pe cei mal multi, să parcurgă 
traseul lntr-un timp relativ scurt, 
descoperind toate punctele de 
control.

A cîștigat, Ia categoria începă
toare, Onița Nlchitl, elevă ta cla
sa a IX-a a Liceului „Liviu Re- 
breanu“, dta Bistrița. Ea a aco
perit de două ori distanta de 
5500 m, cu 11 posturi de control 
și 235 m diferență de nivel, ta 
103 minute și 5 secunde și a fost 
felicitată tatii pentru frumoasa 
ei performanță, apoi fiindcă ta 
ziua victoriei sale tocmai Împli
nea 15 ani. Au mal ieșit tavingă-

SURPRIZA IN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE JUDO
(Urmare din pag. I)

Vlad. M. Frățică și V. Anton 
(Nitramonia), precum și D. Ud- 
vari (I.E.F.S.). în încheiere, se 
cuvine apreciat ...............
te exigent dar 
Lâncea-coresp.).

BUCUREȘTI, 
sala Dinamo, 
Capitală au fost dominate 
tegoric de echipa clubului 
șos. Ștefan cel Mare. Dinamo 
București a învins cu 7—0 pe 
Olimpia București și cu 6—1 pe 
A.S.A. Tg. Mureș. Mult sub 
așteptări s-a prezentat Olimpia, 
întrecută Ia scor (5—1) și de 
A.S.A. Numai cu superușorul

arbitrajul foar- 
corect. (Tr.

Disputate 
partidele

In 
din 
ca- 
din

N. Ghimpău, care l-a învins 
surprinzător pe experimentatul 
A. Velicu (A.S.A.), Olimpia nu 
va putea să facă față în com
petiția divizionară. Dealtfel, 
după această etapă ea se si
tuează pe ultimul loc în cla
sament.

CLASAMENTUL

8-

1. DINAMO BV. 2 2 0 13- 0 2
2. Dinamo Buc. 2 2 0 13- 1 2
3. Nitramonia 2 2 0 11- 3 2
4. Poli. lași 2 2 0 9- 4 2
5. I.E.F.S. 2 11 7-7 1
6. A.S.A. Tg. M. 2 11 6-7 1
7. Rapid Arad 2 0 2 6- 8 1

■ 9. Constr. M. Ciuc 2 11 5-8 1
Carpațl Mîrșa 2 11 5-8 1

10. C.S.M. Pitești 202 3-11 0
11. „U* Cluj-Napoca 202 2-12 0
12. Olimpia Buc. 202 1-13 0

tort — la categoria avansați, lăcă
tușul mecanic Constantin. . „ . . p 

10820 
375 

In 130 min.
_____ __ ____ fete Silvia 

Tomoroga, de la Voința Bistrița. 
Ea a realizat In cele două zile 
de concurs timpul de 161 min. 
16 sec, flecare dta cele două par
cursuri măsurtad 6160 m (14 pos
turi de control, 295 m diferență 
de nivel). La băieți începători 
și-a adjudecat victoria Nicolae 
Toma — Votata P. Neamț, ta 97 
min. 51 sec. (trasee de 5710 m, 
14 posturi de control, 255 m dife
rență de nivel).

Un netaițiat ar putea crede că 
numai sportivii au beneficiat de 
aceste splendide întreceri în mij
locul naturii. Dar dacă el au aler
gat 10—15 km prin poieni sau de
sișuri de pădure, arbitrii au bă
tut aceste trasee de mult mal 
multe ori. într-o primă etapă, 
de 4—5 ori, pentru a alcătui harta 
zonei Cozla, cartografltad pas cu 
pas fiecare detaliu. Odată harta 
tipărită în culori, terenul a fost 
străbătut din nou, alți zeci de 
kilometri, pentru alegerea tra
seelor celor mai potrivite. Totul 
dta pasiune, ta timpul liber, iar 
in perioada concursului în zilele 
anume rezervate din concediul 
de odihnă. Au venit, așadar, să 
sprijine formarea unei noi pro
moții de tineri viguroșl, sprinteni, 
rezistenti. căliți ta munte, grafi
cianul paul Simionescu, pre
ședintele Comisiei centrale de o- 
rientare turistică, inginerul geo- 
fizician 
Richârd 
șl alți pasionați al sportului pă
durilor, așa cum spuneam, pînă 
nu de mult el înșiși competitori, 
astăzi arbitri, sprijinitori al spor
tului.

riu, de la Votata 
(două trasee a cite 
posturi de control, 
terență de nivel, 
42 sec.), iar la

Mura- 
Neamț 
m, 11 
m di-

Laurențiu Podoleanu, 
Schuller, Adrian Ichim

DUPĂ ULTIMA
(Urmare din pag. 1)

TIMP EXCELENT, PERFORMANȚE REMARCABILE
Timp excelent, un program ju

dicios alcătuit, alergări disputate 
și numeroase recorduri ameliora
te, iată ce a caracterizat reuni
unea desfășurată duminică dimi
neața. în ceea ce privește curse
le, o succintă trecere în revistă 
a valorilor înregistrate de ciști- 
gători (exceptînd-o pe Soneria, 
toți ceilalți și-au ameliorat recor
dul) ne arată că aceștia au fost 
nevoiți să se întrebuințeze serios 
pentru a putea termina pe pri
mul loc. Indira, deși a galopat, 
a revenit spectaculos, întrecînd în 
vecinătatea sosirii pe Văluța șl 
Sfioasa. Rustica a confirmat evo
luțiile anterioare și a cîștigat (cu 
toate că a greșit o dată mersul) 
mai ușor decît a lăsat impresia, 
Soneria, condusă de D. Popa cu 
energia ce-1 caracterizează (foar
te incisiv acest driver în lupta 
finală), a întrecut pe Izmir și 
Valoarea, Oseina, manifestînd o 
mare poftă de mers (ne întrebăm 
însă unde a fost pînă acum ?), 
și-a adjudecat fără emoții hitu- 
rile Premiului Sovata, Samanta a 
reușit să întreacă de foarte puțin 
pe Banjo (1:23.9), cu care G Tă- 
nase a făcut tot ce a putut pen
tru a cîștiga, iar Galera, nesperat 
de docilă în mîna lui M. Leon- 
topol (a fugit 1:28,5), și-a pierdut 
adversarii pe drum. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa 1: 1. Copist (M. 
Ștefănescu), rec. 1:40,3, 2. Tufa- 
na. Simplu 1,90. ordinea 5. Cursa 
a 2-a : 1. Galera (M. Leontopol' 
rec. 1:28,5, 2. Honorica, 3. Oșanca. 
Simplu 1,50» ordinea 37, event 7,

' HI PISM
ordinea triplă 226. Cursa a 3-a :
1. Indira (D. Toduță) rec. 1:30,5,
2. Văluța. Simplu 2,50, ordinea
13, event 18, triplu cîștigător 101. 
Cursa a 4-a : 1. Oseina (V. Moi
se) rec. 1:27,7, 2. Turica. Simplu
14, ordinea 77, event 43. Cursa a
5-a : 1. Rustica (N. Simion) rec. 
1:29,2, 2. Arenda, 3. Runda. Sim
plu 1,80, ordinea 3, event 15, or
dinea triplă 87. Cursa a 6-a s 1. 
Vameș (Tr. Marinescu) rec. 1:28,7, 
2. Jug, 3. Hogar. Simplu 9, or
dinea 114, event 31, triplu clștlgă- 
tor 1006, ordinea triplă 5173. Cursa 
a 7-a : 1. Oseina (V. Moise) rec. 
1:28,1, 2. Abil. Simplu 2, ordinea 
4, event 36. Cursa a 8-a : 1. So
neria (D. Popa) rec. 1:27,2, 2. Iz
mir, 3. Valoarea. Simplu 5, or
dinea 7, event 9, ordinea triplă 
153. Cursa a 9-a : 1. Samanta
(Tr. Marinescu) rec. 1:25,2. 2. 
Banjo, 3. Sentimental. Simplu 6, 
ordinea 18, event 30, triplu ciștl- 
gător 165, ordinea triplă 218. 
Cursa a 10-a : 1. Suveicar (Tr. 
Marinescu) rec. 1:38,9, 2. Regula. 
Simplu 32, ordinea închisă, event 
32. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 32 933 lei șl a fost cîști
gat (50 Ia sută) de un tichet cu 
una combinație în valoare de 
16 466 lei. Report : 16 467. (Rezul
tat provizoriu). Retrageri : Tur
cim

Gh. ALEXANDRESCU

desfășurat într-o atmosferă ca
re anunța apropiata vacanță ... 
Mai mult, felul în care au con
curat, rezultatele obținute, ne-au 
făcut să credem că mulți dintre 
competitori s-au aflat in va
cantă cam tot timpul verii. NI
VELUL GENERAL AL CON
CURSULUI — desfășurat pe un 
stadion impropriu pentru exi
gențele actuale ale unei com
petiții de anvergura „Cupei 
României" — A FOST SLAB, 
mult sub valoarea primelor 
două etape, mult sub așteptă
rile unei întreceri în care erau 
angrenați atleții pe care îi nu
mim fruntași. Foarte putini au 
fost cei care s-au străduit să 
scoată concursul din mediocri
tate, să onoreze cu rezultate de 
valoare acest ultim 
giunii altetice. Și 
au fost cei care au 
facă. Ne gîndim la 
Kaduly, la Mihaela
Paul Copu, Nicolae Bindat și 
Tudor Stan, la alți cîțiva care 
pot fi numărați pe degete. Ma
rea majoritate a rezultatelor 
cîștigătorilor de probe se situ
ează la un nivel care n-ar sa
tisface nici dacă ar fi realizate 
de atleți juniori ! Dar nu este 
vorba de juniori, ci de foarte 
mulți atleți din lotul național 
de seniori, unii dintre ei compo- 
nenți ai Iotului olimpic, care 
s-au prezentat nepregătiți, con-

act al sta- 
mai puțini 
reușit să o 
Eva Zorgo- 
Loghin, la

INCA trei echipe 
CALIFICATE PENTRU 

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE OINĂ

Pe Stadionul tineretului din 
Mlzll, într-o foarte bună organi
zare asigurată de C.O.E.F.S. dta 
localitate, s-a desfășurat, sîmbătă, 
una din etapele de zonă ale Cam
pionatului republican de oină. 
Dlspunînd de un lot tînăr de ju
cători, dornici de afirmare, echipa 
olnlștilor de la Asociația econo
mică lntercooperatlstă din Urlați, 
județul Prahova (antrenor Marian 
Stănescu) s-a situat pe primul 
loc, obținînd astfel dreptul de a 
fi prezentă la faza finală a cam
pionatului, care se va disputa la 
Tîrgoviște, în prima săptămînă a 
lunii octombrie. Olnlștll din Ur
lați au cîștigat cu 11—10 la Avln- 
tuî Curcani (Ilfov), cu 10—2 Ia 
Dacia Pitești șl cu 17—0 la Avîn- 
tuî Prisaca (Olt). Pe locurile ur
mătoare în clasament : 2. Avîn- 
tul Curcani, 3. Avtatul Prisaca, 4. 
Dacia Pitești. Reprezentanta ju
dețului Vîlcea, deși a confirmat 
telegrafic prezența la competiție, 
nu s-a prezentat pentru

CRAIOVA, 24 (prin telefon). Pa
sionantă și spectaculoasă a fost 
proba de obstacole pentru echipe 
dta cadrul etapei finale a cam
pionatelor republicane de călărie, 
care se desfășoară pe baza hipi
că din „Parcul Poporului" dta lo
calitate. Întrecerea a reunit la 
start formațiile C.S.M. Sibiu, Di
namo, Steaua, C.S.M. Craiova, 
C.S.M. Iași, Petrolul Ploiești, O- 
llmpla București și A.S.A. Cluj- 
Napoca.

Prima manșă a probei l-a adus 
in prim plan pe călăreții din Si
biu șl Craiova, care s-au dovedit 
mal siguri In abordarea celor 12 
obstacole ale parcursului, el pu- 
nlndu-și candidatura pentru pri
mul loc. Slblenil s-au aflat ta 
frunte cu numai 4 puncte pena
lizare, urmați de localnici cu S p.

Manșa a doua a marcat reveni
rea călăreților de la Dlnamo șl 
Steaua, care n-au putut, Insă,

să-1 depăț 
C.S.M. Sib 
minat aces 
penalizare, 
final locul 
pv- două i 
uecît craio 
locul trei, 
rlndu-ne li 
modul cun 
special, „ 
Moisei (Dii 
cu ambele
Gioconda 1 
cu Lăcătu 
(Steaua) ci

Clasamen 
blu (Otto 
Peter Flesc 
zan) 12 p 
cană, 2. D 
M p, 4. C.: 

întrecerii!

Em<

CELE DOUA GALE
(Urmare din nag. I)

jocuri.
(I. GV.).
• Stmbătă șl duminică 

loc faze de zonă șl la 
Neamț șl Craiova. S-au 
pentru etapa finală 
Roman șl. 
Tîrgoviște.
• In zilele de 29 și 30 septem

brie, la București, Topllța șl 
Tecuci vor avea loc ultimele trei 
întreceri zonale.

au avut 
Piatra 

calificat 
Laminorul 

respectiv, Metalul

ETAPA A

chiar și fără decizii, astfel ca 
elevii lor să fie mai acomodați 
cu ringul, în condiții de con
curs.

Că așa stau lucrurile ne-am 
putut convinge chiar din evo
luțiile diferite ale unor boxeri 
în ziua a doua, față de primul 
meci. De pildă, Daniel Radu 
s-a prezentat dezorientat, lipsit 
de precizie în deplasări, eschive 
și lovituri, obținînd o victorie 
discutabilă în fața colegului său 
de club, Gheorghe Govici. în 
ziua a doua, în disputa cu un 
adversar mult mai dificil,
Gheorghe Brumă (înalt, cu
gardă 
viteză 
boxat 
cu un

mult
Brumă 

inversă și o mai mare 
de execuție). D. Radu a 
mult schimbat în bine, 
control mai precis asu-

„CUPEI ROMÂNIEI"
siderînd concursul o formalita
te, o obligație „de serviciu". Așa 
se și explică rezultatele sur
prinzătoare din cîteva probe, 
unde favoritii au fost întrecuți 
de atleti mai slab cotați. Iar 
dacă fruntașii sint plictisiți și 
ieșiți din formă, nu rămine de- 
cît ca nota generală 
cursului să fie dată de 
plutonului", atleții fără 
ții (și fără valoare) și 
— neașteptat de multi 
scriși (cu duiumul) în speranța 
că vor aduce un punct-două. 
Șl ne-am convins că „se poate 
puncta" cu 49 de metri la cio
can, cu 34 m la disc fete, cu 
1,95 m la înălțime băieți, cu 
4,20 m la prăjină (!), cu 1,55 m 
la înălțime fete, cu 16 secunde 
la 110 mg... Iar dacă aceste 
„performanțe" au asigurat în 
probele respective un loc între 
primii opt, să ne mai mire 
faptul că pe listele de concurs 
figurează aruncători de greu
tate de 11 metri, alergători de 
800 m de 2:06,3, săritori de lun
gime care nu ajung la 6,50 m, 
alergătoare de 2:25,5 și chiar 
2:31,6 la 800 m etc. ?

Este adevărat că sîmbătă și 
duminică au fost zile bune de... 
plajă pe Litoral, dar nu pen
tru aceasta au venit la Cons
tanța cîteva sute de atleti 1

★
La sfîrșitul săptămînil trecute 

au avut loc ultimele întreceri șl 
în grupele B șl C ale „Cupei

a con
trasul 
preten- 
de cei 
— în-

României*. Iată acum rezultatele 
din cadrul seriei I a grupei B 
desfășurată la Roman (celelalte 
Ie vom publica în numărul nos
tru de miercuri) : BÂRBATI '. 100 
m : Endrijevschi (C.S.Ș.A.) 11,1,
Dănăilă (Nt.) 11,1 ; 200 m : Dănăi- 
lă 22,6 ; 400 m : Dănăilă 49,7 ;
800 m : Prundeanu (Iș.) 1:55,9,
Vagner (Iș.) 1:56,7 ; 1 500 m : Bis- 
triceanu (îș.i 4:02,0, Vagner 
4:02,l ; 5000 m : Bistriceanu 15.02,6; 
110 mg ; M. Popescu (Br.) 15,7 ; 
400 mg : Popa (Bc.) 56,2 ; 3000 m 
oh. : Bistriceanu 9:15,2, Burulanu 
(Gl.) 9:16,8 ; 10 km marș ; Io-
nlță (Sv.) 43:23,7 ; Maxim (Comb. 
Buc.) 43:53,2 ; 4X100 m : Bacău 
44,4 ; lungime : Roată (Br.) 7,18
m ; triplu : Tutunaru (Db.l 14,66, 
Nenciu (Gl.) 14,63 ; Înălțime :
Szacacs (Iș.) 1,96 m ; prăjină :
Grumăzescu (Iș.) 4,50 m ; greu
tate : Tirichlță (CSȘA) 16,03 m ; 
disc : Labo (CSȘA) 44,26 m ; su
liță : Munteanu (Sv.) 64,40 m ;
ciocan : Păun (Nț.i 58,90 m ; FE- 

100 m : EL Tărîță (Nț.) 
200 m : D. Matei (Br.) 25,1 ;

400 m : Tărîță 54,6 ; 800 m î E. 
Lovin (Gl.) 2:06,5, Tărîță 2:08,4 ;
1500 m î Lovin 4:16,2 ; 100 m : 
M. Cișmaru (Db.) 14,7 ; lungi
me : M. Fodor (Br.) 5,85 ; Înăl
țime : M. Bălănescu (CSȘA) 1,75 
m ; greutate : L. Isac (CSȘA' 
13,09 m : disc : G. Mușat (Nț.) 
39,26 ; suliță ; R. Jianu (Sv.) 
49,12 : 4X100 m : iași 50,4. Clasa
mentul etapei: 1. Iași 142,5 p.
2. Brăila 137,5 p, 3. CSȘA Euc. 
110 p, 4. Neamț 97 p, 5. Bacău 
89 p, 6. Suceava 72 p, 7. Galați 
70 p, 8. Dîmbovița 47 p, 9. Com
binata București 40 p. în clasa
mentul general pe primul Ioc se 
află echipa lașului care va evo
lua In barajul pentru grupa A.

pna acțiur, 
rare. Vale 
luat și el 
partida a 
tașat (înaii 
versar dt 
Butnaru, 
respective, 
in cel de 
avut și Di 
Șchiopu, < 
care ne î 
că meciul 
stanțial L 
sportive și 
CESARE I

Referind, 
principalilo 
în hipa 
remarcăm 
Vasile Gîri 
citate (și 
a crescut 
cest punct 
remarcat 
care, ca și 
în forța < 
două victoi 
în te ța a < 
săi adversa

Evoluții
Dumitru I 
Goviol, Tec 
Ilie, liberii 
Gheorghc < 
chiar Geori

Teodor 1 
plus de coi 
cam de mu 
buie insă s. 
un boxer c 
cu o apret

LOTO

L. 
G.

4.
6.

MARII 
VA 4

Tragerea Pi 
26 septembrie 
lej de mari 
facțil, cu atî 
beneficiază d 
port la categ 
astăzi cu ma 
șanse sporite 
mîine printre 
AUTOTURISM 
uitați : astăzi 
pentru procu

O NOI 
l

Agențiile I 
început vînza: 
ultima tragere 
ceastă lună, 
duminică 30 i 
mintește că li 
cîștigul maxii 
este un autot



„DILEMA-

I. Saloch 
z* icte, 

îla) 
tivi 
t pentru 
-e tater- 
pllnâ, cel 

Emliian 
locul 23

NEAȘTEPTATA A LUI F. C. ARGEȘ
EȘTE UN SERIOS SEMNAL DE ALARMA

2. Unlu- 
iria, 4.

estel ul- 
și Prie- 
Unlunii 

isamentul 
Cehoslo-

’ARINI

cîști- 
niei“.

'IZIEI A 
MININ

1
2
2
2
2
1
2
3
3

47-52
55-48
61-62
57- 61
65-71
35-42
47-50
45-52
58- 67

5
4
4
4
4
4
3
2
2
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

d de 
tll au 
ră nici o 

> adus ta 
Steaua — 
al bune 
trecut pe 
ăm, refe- 
adlviduale, 
ortat, ta 

Mariana 
Is, singura 
iră eroare, 
S.M. Iași)

Popescu

la 
ter-

I
I
I
I

C.S.M. Sl
uta Deac, 
andru Bo- 
ă republl- 

3. Steaua 
23 p.

I
I

iNEANU I

Tristețe în rîndurile spectatori
lor piteșteni la sfîrșitul meciului 
cu Olimpia Satu Mare, unii (gest 
splendid) au găsit tăria să-i a- 
plaude pe oaspeți la ieșirea de 
pe teren. Alții, însă (gest regre
tabil), i-au huiduit pe jucătorii 
piteșteni. 
spectatori 
numai cu 
aplaudau 
splendida 
A.E.K. F. 
punct, la _ 
buie să se facă o tragedie din 
aceasta, dar problema este totuși 
foarte serioasă. Campioana a fost 
departe de echipa de miercuri 
din jocul susținut în ,C.C.E.“. 
Fostul internațional I. Barbu, 
președintele lui F. C. Argeș, ne 
spunea că „echipele noastre nu 
au forța și nici valoarea să joace 
foarte bine, cu același angaja
ment, două meciuri în patru ti
le dar între evoluția de miercuri 
și cea de duminică a fost o prea 
mare diferență, o de neaceeptat 
coborîre vertiginoasă și ca po- 
tență fizică și ca exprimare teh- 
nlco-tactică. F. C. Argeș a domi
nat duminică lungi perioade, dar 
șl-a creat doar 3—4 situații favo
rabile (ratate de Radu II, Iovă- 
nescu, Dobrin). Mijlocașii «-au 
zbătut, dar au fost confuzi ; ata- 
canții prea lenți, Radu II Qcpu- 
tînd să 
(cel mal 
Nicolae 
sale din 
brin n-a 
(deși a _______  _____ _________ _
efect) și a fost imprecis la cî
teva șuturi din poziții bune, după 
cum, la rarele contraatacuri ale 
Olimpiei, purtate în special prin 
Demarcek și Hațeganu, au apă
rut „fisuriM șl în zona centrală a 
apărării, îndeosebi. Surprinzător, 
i-am văzut pe Radu II. Io văii es
eu și Doru Nicolae apelînd la 
arbitru, cerîndu-i penalty în faze 
în care nici nu putea fi 
de așa ceva. Prin .lupa” 
dei de duminică, lntîlnire 
de învățăminte (prea 
chiar !) trebuie privit și . 
retur cu A.E.K., deoarece, cu un 
asemenea randament, acel 8—0 
de la Pitești se poate dovedi a fl 
insuficient calificării.

Două cuvinte despre Olimpia. 
Cine a văzut-o duminică la Pi
tești se putea întreba, pe bună 
dreptate : cum a putut ea pierde 
toate cele trei jocuri pe teren 
propriu 7 Echipa are — parcă — 
o altă «tare de spirit, cum ne

Erau probabil, același 
care, doar miercuri, 

patru zile în urmă, li 
pe favoriții lor pentru 
evoluție din partida cu 
C. Argeș a pierdut un 
ultima clasată. Nu tre-

se desprindă de Kaizer 
bun de.pe teren) ; Doru 
n-a mai avut starturile 
meciul cu A.E.K. ; Do- 

mal strălucit ca miercuri 
Încercat cîteva pase de

vorba 
parti- 
plinfi 
plină 
jocul
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ic și apă- 
hi a evo- 
d bine în 
ingînd de
dă) un ad- 
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superioare 
i meci . au 
e, Dumitru 
Ionici, fapt 
convingerea 
ibuie sub- 
ea formei 
SÎNT NE

TE GALE, 
importarea 
ti la un loc 
treb- să 

: tînafului 
cărui efica- 
In 

tril.
ere 
tin
. a

lovituri 
Din a- 
trebuie 
Silaghi, 
cîștigat 

obținind
de limită, 
Principalii

mal avut
Gheorghe 

1, Dragomir 
Ion Ccrnat, 
on Joița șl 
ici.
dovedit un 
ite (așteptat 
e) care fre
scă. El este 
ă tehnică și 
orță de lo-

d
vire, dar lipsa de decizie In 
acțiunile ofensive îl Împiedică 
să obțină victorii clare în fața 
unor adversari care îi sînt in
feriori. într-o situație identică 
se află și piteșteanul Gheorghe 
Oțelea. In schimb, Tiberiu Cucu 
și Georgică Donici, sportivi cu 
calități fizice deosebite, mani
festă multă voință de a În
vinge, deși arsenalul lor teh
nic este încă destul de sărac. 
Dacă in cazul lui Cucu lipsa 
unor cunoștințe tehnice mai a- 
vansate este explicabilă prin 
scurta sa perioadă de activi; 
tate cosnpetițională 
boxul numai de 
gresele aproape 
ale lui Georgică
puse pe seama___ _____
neeorespunzătoare, chiar la ni
velul lotului. El este un spor
tiv cu o excepțională capacitate 
de efort și cu o forță de lo
vire demne de luat in seamă. 
Chiar dacă nu dispune de o 
lndemînare deosebită, cu un 
program adecvat de antrena
ment, cu mai multă strădanie 
din partea antrenorilor, acest 
sportiv (altfel, conștiincios în 
pregătire) poate fi ajutat să-și 
îmbunătățească tehnica pentru 
a-și putea pune în valoare ca
litățile de care dispune.

în concluzie, se Impune o 
muncă mai temeinică la nivelul 
lotului, o pregătire eu accent 
pe perfecționarea tehnicii, cu 
nn caracter mult mai Indivi
dualizat.

(practică 
2—3 ani), pro- 
imperceptiblle 
Donici trebuie 
unei pregătiri

DNOSPORT INFORMEAZĂ
GURI 
rA i
•es de mîine, 
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Tragerea excepțională Loto 
astăzi, 25 septembrie 1979, 
desfășoară tncepînd de la 
16,30 ta sala clubului 
Progresul din 
dr. Staicovici nr. __ , ____
cîștlgătoare vor fl televizate 
radiodifuzate ‘
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ițelor pentru 
> 2 •’ 
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irie. 
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O _______
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București, str.
42 ; numerele ■ ■ • ți

ta cursul serii.
TRAGERII PRONO- 
19 SEPTEMBRIE 
1979

Categoria I : 1 variantă 100% 
autoturism Dacia 1300 ; categoria 
a II-a : 2 variante 100% a 21.030 
lei și 2 variante 25% a 5.258 lei; 
categoria a ni-a : 12,50 a 4.206 lei; 
categoria a iv-a : 61 a 862 lei ; 
categoria a V-a : 124 a 424 lei ; 
categoria a Vl-a : 4.943,25 a 40 lei; 
categoria a VTI-a : 139,75 a 200 
lei ; categoria a VIII-a : 2.635,25 a 
40 lei.

Report categoria I : 207.497 Iei.

spunea șl noua conducere a clu
bului înaintea jocului cu F. C. 
Argeș, este mal Încrezătoare ta 
forțele sale, dornică de reabili
tare. Olimpia a dovedit o bună 
disciplină tactică, element ce a 
ajutat-o, ta parte, să treacă exa
menul de la Pitești. Dar »-o aș
teptăm să confirme ...

Constantin ALEXE

Programarea televizării Jocuri
lor pentru o perioadă mal lungă 
privează uneori transmiterea celui 
mal atractiv meci apreciat ca 
atare Înaintea desfășurării unei 
etape. Pentru duminica trecută se
lecția ar fl fost mal dificilă a- 
vlnd In vedere cele două partide- 
chele ale fetapel, Steaua — F. C. 
Bala Mare șl Universitatea Craiova 
— Dinamo. Pentru cine le-a ur
mărit pe amindouă este evident 
că jocul care a făcut un mai 
bun serviciu fotbalului a fost cel 
de la București. O dispută din 
care au rezultat, In mod clar, 
două concepții de joc, urmărite 
cu mare interes de spectatori. 
A învins echipa cu un registru

LA NIVELUL DIVIZIEI C...
0—2 cu C.S. Tlrgovlște, 1—2 cu 

S.C. Bacău șl duminică un nou 
eșec, 0—1 cu Sportul studențesc, 
trei infringer! pe teren propriu 
ale Gloriei Buzău, care au făcut 
ca starea de spirit să devină ex
trem de Încordată. Pe bună 
dreptate suporterii Gloriei și-au 
manifestat vehement, ta timpul 
jocului, nemulțumirea față de 
comportarea total nesatisfăcătoare 
a echipei. Fără exagerare, evolu
ția de ansamblu a formației 
Gloria Buzău n-a depășit nivelul 
unei modeste grupări de Divizia 
C I Ceea ce a deranjat Insă cel 
mai mult au fost lipsa de ambi
ție, momentele de pasivitate, am 
putea spune chiar indolență 
(excepție au făcut fundașii Nico
lae și Tulpan), cu care au abor
dat buzoieni) intîlnlrea cu Spor
tul studențesc. Mereu ta contra 
timp, mereu al doilea la minge, 
mereu avînd cite ceva de repro
șat arbitrului, jucătorii buzoieni 
n-au făcut decît să scoată la 
Iveală numeroasele lor carențe, 
de fapt un mare adevăr : NI
VELUL SCĂZUT DE PRE-

GATIRE. Pentru că nu putem 
pune decit pe seama procesului 
de instruire preluările defec
tuoase, la adversar, ale lui Ne- 
goescu, Ghlzdeanu, Toma sau 
Duloiu, imprecizia 
ror, fie chiar 
sprinturile cu... 
înaintașilor sau 
a capacității de 
a doua, atunci ___ __________
se afla în Inferioritate numerică! 
Așa stînd lucrurile, este limpede 
că Gloria Buzău se află într-o 
situație extrem de precară. Cu 6 
puncte minus în clasamentul ade
vărului, echipa nu se va putea 
smulge din „vîrtejul" care o În
fundă în „adîncurile" clasamen
tului, decît prlntr-o schimbare 
radicală a mentalității despre 
muncă.

Am mal rămas neplăcut sur
prinși, la sfîrșitul meciului, cînd 
cîteva sute de suporteri buzoieni 
s-au postat în fața Ieșirii princi
pale, blocînd Ieșirea jucătorilor 
buzoieni. Totul trebuie să albă o 
Urnită.

Ghlzdeanu, Toma 
paselor tutu- 

șl de 2—3 m, 
ralentl-ul ale 

evidenta scădere 
efort In repriza 

cind adversarul

Gheorghe NERTEA

SCHIMBĂRI CARE TREBUIE SĂ AIBĂ Șl GIRUL FAIR-PLAY-ULUI
La Jiul Petroșani se petrec metamorfoze plăcute. Echipa «te ta 

plină reconstrucție ; față de vechiul sezon au apărut Varga, Mușat, 
Llxandru șl Enescu. Primul «te un produs sută la sută localnic, 
cu frumoase disponibilități tehnice, eu apetit și îndrăzneală pentru 
faza de atac șl apărare. In meciul cu Cluj-Napoca, echipa minerilor 
șl-a creat, nu tatlmplător, o sultă de mari ocazii de gol, ceea ce 
arată că jucătorii gtadesc, se preocupă de construcția fazelor cu un 
grad mare de periculozitate. Precipitarea, lipsa de experiență a 
noilor sosiți l-a privat, Insă, pe mineri de o victorie confortabilă.

Nu ne-au plăcut insă la Bădln, Miculescu și Petre Grlgore unele 
Intrări tari, acel joc la intimidare (mal ales la Batacllu, omul care 
filtra jocul clujenilor), practicat la adăpostul firmei „Joc bărbătesc*. 
I depune suflet pentru echipă este una, a timora pe adversar este 
eu, totul altceva. Această manieră de joc (tratată cu destulă lar
ghețe de arbitrul ploieștean N. Moraru) poate lovi ta chiar Inte
resele proprii ale echipei din Valea Jiului. Batacllu le-a dat tutu
ror o lecție de falr-play — n-a răspuns cu nimic la tratamentul 
care 1 s-a aplicat ; ca ți mica șl Inimoasa galerie clujeană care 
n-a apostrofat pe nimeni. Dimpotrivă, ea șl-a Încurajat necontenit 
echipa, tatontad — ca de flecare dată — celebrul final al simfoniei 
a IX-a de Beethoven, o strtagere de mină .tinerilor suporteri a! 
„șepcilor roșilr

Stelian TRANDAF1RESCU

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț — Foresta 

Fălticeni 1—6 (1—0). Laminorul
Roman — A.S.A. Clmpulung Mol
dovenesc 0—1 (0—1), Zimbrul Su
ceava — Șiretul Bucecea 3—1 
(1—0), Metalul Botoșani — Avln- 
tul Frasin 2—1 (2—0), Cimentul
Blcaz — Celuloza P. Neamț 3—2 
(2—1), I.M. Piatra Neamț — Dor
na Vatra Dornel 5—3 (0—0), Me
talul Rădăuți — Danubiana Ro
man 2—0 (1—0), *■
Neamț — Cristalul 
(2-0).

Pe primele locuri 
după etapa a V-a 
Fălticeni 8 p (13—4) 
Rădăuți I P (7—4),------- . p j. „,

6 p (6—6* ... _
Cimentul Blcaz

Ceahlăul P. 
Dorohol 3—O
ta elasament, 
i L Foresta 

2. Metalul 
1. Zimbrul 

(»-5). 4.

mal larg de posibilități șl 
mai multă experiență, care 
știut pe parcurs să intervină 
funcție de slăbiciunea evoluției 
adverse. Foarte plăcut la vedere, 
schimbul de mingi băimărean 
care execută treceri de minge in
genioase are defectul că nu 
schimbă ritmul de joc, tocmai 
ceea ce Steaua reușește s-o facă.

Au fost puține momente neplă
cute In acest meci. întîl arbitra
jul Iul C. Ghlță, dealtfel condu
cător de joc cu stagiu șl apre
ciat. El n-a fost la înălțimea 
derbyulul căci a apreciat de 
multe ori greșit șl la faulturi și la 
ofsaiduri, este adevărat șl cu 
semnalări eronate ale tușlerului 
Radu Petrescu, față de care nu
mai o singură dată a reacționat. 
Chiar dacă Intîlnlrea a avut pu
ține momente nesportive șl arbi
trul a sancționat din această 
cauză pe portarul lordache cu 
cartonaș galben, C. Ghlță ar fi 
trebuit să intervină prompt la 
faultul Intenționat făcut de An- 
ghellnl lui Bălan (lovitură la 
față cu gheata de fotbal, ceea ce 
a produs deschiderea de arcadă), 
situație care ar fl necesitat cel 
puțin cartonaș galben. După 
acest al doilea moment neplăcut, 
a urmat accidentarea stupidă a 
portarului Ariciu de care adver
sarii săi nu s-au făcut vlnovați. 
Portar extrem de temerar, de
votat porții șl cluburilor la care 
joacă, Ariciu a suferit duminică 
al 11-Iea traumatism.

Pentru faptul că nu a influențat 
rezultatul partidei, arbitrul C. 
Ghlță a primit totuși nota 7, Iar 
unll jucători nu au primit note 
la nivelul prestației generale din 
cauza unor greșeli personale.

cu 
a în

Aurel NEAGU

CINE-L
— din nou 
antlsportlv ! 

timp după o 
...redusă,

VAIENTIN STANESCU
...Purima, Țicleanu, Irlmescu,' 

Clrtu... acestea erau „rezervele" 
Universității Craiova (pentru 
posturile de Jucători de cîmp) în 
meciul cu Dtnamo. Citind doar 
aceste nume, e suficient să ne 
dăm seama cît de greu este să 
alcătuiești... formația titulară. 
Da, Valentin Stănescu și Ion 
Oblemenco nu sînt de Invidiat 
(dar situația este în sens pozi
tiv !) în momentele clnd trebuie 
să aleagă „unsprezecelea de înce
pere. Dealtfel, duminică, cu cî
teva momente înaintea operației 
de completare a foii de arbitraj, 
cel doi nu erau încă notăriți asu
pra unuia dintre

Situația era de 
perioada în care 
lor" a făcut acel 
promițător. Acum, 
Iul este realizarea 
formații a momentului. Mai cu 
seamă că Ia orizont se află jocul 
cu Wiener SportKlub, joc care 
are, pentru Universitatea, CON
DIȚIA VICTORIEI. După acel 0—0 
de la Viena, studenții craioveni 
au nevoie de victorie. Orice ega
litate — după 90 de minute, mal 
puțin repetarea Iui 0—0. care ai 
duce la prelungiri — dă clștlg d< 
cauză vleneziîor. Așa fiind. s« 
pune deci cu acuitate problema 
prezentării unei echipe de mare 
forță ofensivă, un lucru realiza
bil datorită lotului bogat de ca
re dispune astăzi Universitatea.' 
In acest 
Cîrțu — 
găsească 
zare.

titulari, 
prevăzut, din 

„grupul mînjl- 
„pas înainte" 

însă, principa- 
celei mai bune

„11", credem, cuplul ' 
Cămătaru trebuie să-șl 

cea mai potrivită utill-

Eftimie IONESCU

MAI CREDE PE 0NUȚAN ?
Onutan 

subiect 
La scurt 
suspendare, 
cauzată de o agre
siune asupra Iul Vi
gu (atac violent, fără 
minge, tatr-un meci 
desfășurat ta cam
pionatul trecut). fun
dașul dreapta al 
A.S.A.-C1 Tg. Mureș 
RECIDIVEAZĂ. fiind 
eliminat de pe teren 
in min. 23 al partidei 
disputate, duminică, 
de formația sa cu 
F.C.M. Galati. Iată 
cum s-au petrecut 
lucrurile. Ia detaliu : 
la un atac al gazde
lor, o „diagonală" de 
circa 30 m l-a „găsit" 
pe Radu Dan dcirar- 
cat pe partea stingă 
a frontului ofensiv ; 
au urmat cltlva pași 
eu mingea la picior 
al »7“-lui gălătean, 
Încercarea de depo
sedare a Iul Onutan 
— un contact aspru,

evident neregulamen
tar, care l-a expediat 
la pămtat pe R. Dan 
șl.... fluierul prompt 
al arbitrului I. Igna, 
aflat In apropierea 
fazei, care a sancțio
nat faultul de joc; 
apoi. In continuare, 
Onuțan a călcat cu 
crampoanele coapsa 
Iul Radu Dan, lăsîn- 
du-i și inerentele 
urme. „Secvență" lim
pede pentru toți : 
pentru „cavalerul flu
ierului", care a scos 
hotărît cartonașul ro
șu, pentru observato
rul federal, prof. Ni
colae Stănculeseu, 
pentru Întreaga tri
bună I in apropierea 
căreia se petrecuse 
faza. „Secvență" ne
contestată, firește, nici 
de Onutan care, insă, 
după meci, la cabina 
arbitrilor, a Invocat, 
drept circumstanțe a- 
tenuante, inexistenta 
Intenției ; „n-am In-

X 
lovesc,'tențîonat 

vă rog să 
am vrut 
prin săritură, 
dezechilibrat. Ia 
tactul cu Radu___ ,
l-am călcat cu cram
poanele !“

Nu putini au fost,’ 
după joc, la cabine, 
cel care, discutlnd 
„incidentul", și-au a-, 
mintit de „cazul Onu- 
țan-vigu". Un — 
care 11 acuză o 
in plus pe Onuțan. 
mintindu-ne de 
dul în care l-a 
el pe Vigu, e greu de 
crezut că n-a * 
să-1 calce cu 
poanelc pe 
Dan", opinau

Desigur,- Ia 
sa ședință, " 
de disciplină 
corda lui 
dreptul de 
Dar cine ÎI 
crede ?

G. NICOLAESCU

să
mă credeți, 

să-l evit 
dar, 
con- 
Dan,

caz 
dătă 
.A- 
mo- 

lovit
vrut 

cram- 
Ratfu 
multi, 
prima 

Comisia 
li va a-

Onuțan 
apărare, 
va mal

REZUIIATELE [TAPEI A V-a A DIVIZIEI C
e Echipele bănățene C.F.R. Timișoara șl Vulturii Lugoj In fruntea 

seriei a VIII-a • Victoria Cărei singura echipă din campionat cu 
l»p* Foresta Fălticeni la prima infrlngere a Scorul etapei : 
Constructorul Iași — Luceafărul Adjud 6—0 • Unirea Dej și C.F.R. 
Arad Ia egalitate de puncte se află In fruntea seriei a IX-a.

7 p (7—3) ... pe ultimele : 15. 
nerul ~ 
Oțelul 
(3-6).

Suncuiuș 3 p (3—7), 
Or. dr. Petru Groza

Mi- 
>6.

1 1

j
Tgi

SERIA A X-a
Metalul Cărei — Lăpușul 

Lăpuș 1—1 (1—0), Foresta Bistri
ța — Hebe Sîngeorz Băi 2—0 
(0—0), C.I.L. Sighet — Oașul 
Negrești 3—0 (1—0), Silvicultorul
Maieru — Minerul Băiuț 2—0 
(1—0), Minerul llba-Seini —Vic
toria Cărei 0—1 (0—0), Minerul 
Bălța — CUPROM Baia Mare 2—0 
(1—0), Simared Baia Mare — 
Minerul Rodna 0—0, Minerul Baia 
Sprie — Bradul Vișeu 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
Cărei 10 p ..........
Rodna 7 p 
Sprie 6 p
14. Lăpușul
15. Minerul . ,
Hebe Sîngeorz 3 p (2—9).

SERIA A Xl-a
Construcții Sibiu — Metalul 

Copșa Mică 1—1 (0—1), Mureșul 
Luduș — Avîntul Reghin 2—0 
(1—0), C.I.L. Blaj - Sticla Arie- , 
șui Turda 1—0 (1—0), IMIX Ag
nita — Vitrometan Mediaș 3—1 
(3—0), Automecanica Mediaș — 
I.P.A. Sibiu 4—2 (3—2), Oțelul
Reghin — Faianța Sighișoara în
trerupt în min. 88, Ia 1—1, Me
talul Aiud — C.P.L. Sebeș 2-0 
(1—0), Metalul Sighișoara — 
Sticla Tîrnăveni 1—0 (1—0). i

Pe primele locuri : 1. Metalul 
Aiud 8 p (11—4), - 2. MetalQl Sl-i 
ghișoara 7 p (6—5), 3. IMIX Ag-J 
nlta 6 p (11—5), 4. I.P.A. Sibiu 6 
p (9—6)... pe ultimele : 14. Sticla' 
Tîrnăveni 2 p (1—6), 15. Faianța! 
— ’ ' ' ..................... . 8

P

10. Constructorul Pitești 1 
(2-10).

SERIA A VD »
Electroputere Craiova — Unirea 

Drobeta Tr. Severin 0—0. Minerul 
Lupenl — Gloria Strehaia 8—1 
(5—0), Progresul Bălleștl — C.F.R. 
Craiova 1—0 (1—0), C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Minerul Mo- 
tru 2—1 (1—0), Dunărea Calafat 
— Unirea Drăgășanl 3—0 (1—0), 
Chimistul Rm. Vîlcea — Lotru 
Brezoi 0—0. Metalul Rovinarl — 
Dlerna Orșova 2—0 (0—0), Meta
lurgistul Sadu — Constructorul 
Craiova 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Unirea 
Drobeta Tr. Sev. I P (7—2), 2. 
Constructorul Craiova 7 p (10—6), 
3. Minerul Lupenl 6 p (16—8), 4. 
Dunărea Calafat 6 p (9—3) ... pe 
ultimele : 15. Chimistul Rm. Vîl
cea 3 p (3—9), 16. Unirea Drăgă- 
șani 2 p (2—12).

SERIA A Vm-a
Metalul Otelu Roșu — Explo

rări Deva 3—1 (1—V, Minerul
Deva — Minerul Vulcan 2—0 
(2—0), Minerul Oravlta — C.P.L. 
Caransebeș 2—0 (1—0), C F.R. Ti
mișoara — Minerul Ghelar 4—2 
(3—1), Gloria Reșița — Electro
motor Timișoara 1—1 (1—1), La
minorul Nădrag — Metalul Bocșa 
7—1 (1—0), Victoria Călan—C.F.R. 
Stmerla 5—1 (2—0), Știința Petro
șani — Vulturii textila Lugoj 1—3 
(0—3'.

Pe primele locuri : 1. C.F.R. Ti
mișoara 9 p (14—4), 2. Vulturii 
Lugoj 8 p (12—8), 3. Electromo
tor Timișoara 6 p (6—4). 4. Mi
nerul Oravlta 6 p (5—6)... pe ul
timele : 15. Știința Petroșani 3 p 
(5—10), 16. Explorări Deva 3 p 
(4—11).

SERIA A IX-a
Victoria Elcond Zalău — Re

colta salonta 0—0, unirea Sînnl- 
colau — Bihoreana Marghita 3—1 
(1—0), Minerul Suncuiuș — Ar
mătura Zalău 1—0 (Q—0). Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — C.F.R. 
Arad 1—2 (1—1), Unirea Tomna
tic — Victoria Ineu 4—0 (3—0),
Rapid Arad — Votata Oradea 
4—0 (1—0), Alumina Oradea —
Unirea Dej 2—3 (1—1). Construc
ții. Electrometal Cluj-Napoca — 
Tricolorul Beiuș 3—0 (1—0'.

Pe primele locuri : 1—2. Unirea 
Dej 8 p (14—8), C.F.R. Arad 
8 p (9—3), Unirea Tomnatic 7 p 
(8—3), 4. Construcții Cluj-Napoca

PConstanța — Șoimii Cernavodă 
1—1 (1—0), Chimia Brăila — Uni
rea Eforie 3—0 (2—0), Rapid Fe
tești — Ș.N. Brăila 3—0 (3—0), 
Pescărușul Tulcea — Progresul 
Isaccea 2—0 (1—0), Dacia Unirea 
Brăila — Voința Constanța 5—0, 
Victoria Tăndărei — Amonll Slo
bozia 1—3 (0—2), Granitul Baba- 
dag — Marina Mangalia 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. I.M.U. 
Medgidia 9 p (12—3), 2. Marina 
Mangalia 9 p (9—4), 3. Amonll Slo
bozia 6 p (12—5), 4. Rapid Fetești 
6 p (9—4)... pe ultimele : 
Granitul Babadag 2 p (5—13), 
Unirea Eforie 1 p (4—13).

SERIA A V-a
FEROM Urzlcenl — Electronica 

București 2—2 (0—1), Tehnometal 
București — Automatica București 
3—1 (1-0), I.C.S.I.M. București — 
Ș.N. Oltenița 2—1 (1—1), T.M.
București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—0, Voința București —
Automecanica București 1—0 
(1—0), Danubiana București —

---- . București' 2—1 (2—0), 
Chlrnogi — VIscoza 

3—1 (2—0), Sirena

1. Victoria
(11—3), 2. Minerul! 

(5—2), 3. Minerul Baia i 
(17—6)... pe ultimele îi 
Tg. Lăpuș 3 p (5—6>,'l 
Băiuț 3 p (5—0), 16.

■îj

A.S.A. 
Ultl- 
» P
* P

Suceava 8 
Clmpulung 
mele : 15. _________ _______
(6—8), 16. Danubiana Roman 
(5—13).

SERIA A D-a
Rulmentul Blrlad — Minerul Co- 

măneștl 0—0, Textila Buhușl — 
Constructorul Vaslui 5—1 (4—0),
Partizanul Bacău — C.FJI. Paș
cani 2—0 (1—0), A.S.A. Iași —
Petrolul Molneștl , 2—2 (0—0) —
s-a jucat la Pașcani, DEMAR Mă- 
rășești — Nicotină Iași 2—2 (0—1)
— s-a jucat ta orașul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. Constructorul Iași — 
Luceafărul Adjud 8—0 (5—0). Re- 
lonul Săvineștl Roznov — C.S.M. 
Borzeștl 1—0 (0—0'. Hușana Huși
— Letea Bacău 1—3 (0—3).

Meciul Relonul Săvineștl Roz
nov — Constructorul Iași, din e- 
tapa a IV-a (pe teren 2—1) a fost 
omologat cu 3—0 ta favoarea e- 
chlpel Ieșene, deoarece Relonul 
a încălcat regulamentul folosirii 
Juniorilor.

Pe primele locuri : L Construc
torul Iași 7 p (17—6), 2. C.S.M. 
Borzeștl 7 p (»—3), 3. Partizanul 
Bacău 6 p (13—8), 4. Nlcoltaa Iași 
e p (12—8) .... pe ultimele : 15. 
A.S.A. Iași 2 p (5—11). 16. Hu
șana Huși 2 p (2—12).

SERIA A m-a
Carpatl Nehoiu — Carpatl Si

naia 2—0 (1—0), Victoria Tecuci— 
F.N.C. Săhăteni 5—1 (1—1), Oțe
lul Galati — Foresta Gugești 3—1 
(1—0). Caralmanul Bușteni—Chi
mia Brazi 1—0 (0—0). Olimpia
Rm. Sărat. — Ancora Galați 3—0 
(2—0), Chimia Buzău — Prahova 
Ploiești 1—2 (0—0', C.S.U. Galați
— Petrolul Băicol 4—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Dinamo Focșani 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri 
Galați 9 -
Sărat 7
Bușteni 
Berea 6
15. FNC
16. Petrolul Băicol 1 p (4—11).

SERIA A TV-a
I.M.U. Medgidia — Chlmpex

Constanța 1—0 (0—0), Electrica

pe

15.
15.

Abatorul 
Viitorul
București _ _ ______
București — Luceafărul București 
4—0 (2—0), Dunărea Călărași n-a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. Voința 
București 8 p (5—3), 2. Sirena 
București 6 p (5—1) — din 3 
jocuri oficiale, 3. Tehnometal 
București 6 p (8—6)... pe ultimele: 

........... ...................................... 4 
3p

15. T.M.B. 3 P (1-3) — din 
jocuri, 16. Abatorul București 
(2-5).

Sighișoara 2 p (3—9) — 
jocuri, 16. Oțelul Reghin 
(2—9) — din 4 jocuri.

SERIA A XII-a

din
2

1. c.s.u. 
p (14—2), 2. Olimpia Rm. 
p (7—5), 3. Caralmanul 
6 p (10—3), 4. Petrolul 
p (10—5) ... pe ultimele : 

Săhăteni 2 p (4—21),

SERIA A Vl-a
Cimentul Flenl — Recolta Stoi- 

cănești 1—1 (1—0), Progresul
Pucioasa — Dacia Pitești 4—1 
(2—0), ROVA Roșiori — Dinamo 
Zimnlcea 2—0 (1—0), Construc
torul Pitești — Petrolul Videle 
0—1 (0—1), Progresul Corabia — 
Petrolul Tlrgovlște 2—1 (0—1),
Electronistul Curtea de Argeș — 
Electrodul Slatina 3—1 (0—0),
Sportul muncitoresc Caracal — 
Petrolul Bollntin 3—0 (1—0), Me
talul Mija —I.O.B. Balș 1—0 (1—0).

Meciul Dinamo Zimnlcea — 
I.O.B. Balș, din etapa a IlI-a, s-a 
Încheiat cu rezultatul de 2—0.

Pe primele locuri : 
Roșiori 9 p (13—2), 2. 
Corabia 7 p (13—6), 3. 
tești 7 p (12—7)... pe
15. Dinamo Zimnicea 2 p (3—9),

1. ROVA 
Progresul 
Dacia Pl- 
ultimele :

*
Metrom Brașov — Mureșul To- 

plita 2—1 (0—0), Carpați Covasna
— Oltul Sf. Gheorghe 0—3 (0—0). 
Minerul Baraolt — Carpați Bra
șov 1—1 (1—1), Utilajul Făgăraș
— Tractorul Miercurea Ciuc 3—1 
(1—0), Precizia Săcele — 
Brașov 2—C (0—0), Chimia 
Victoria — Torpedo Zărnești 
(2—1), Progresul Odorhelu 
culese — Măgura Codlea 
(1—0), Minerul Bălan — 
Tg. Secuiesc 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Precizia 
Săcele 8 p (11—5), 2. Oltul Sf. 
Gheorghe 8 p (9—4), 3. Progresul 
Odorhel 7 p (10—1), 4. Chimia 
Victoria 7 p (11—6)... pe ulti
mele : 15. Tractorul M. Ciuc 3 p 
(4—9), 16. Torpedo Zărneștl 2 p 
(3-9). f

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective. —■-

C.S.U.' 
Or.

4—1
Se- 
1—0 

Metalul

4.



ELISABETA POLIHRONIADE 
LA AL PATRULEA „INTERZONAL"

La Rio de Janeiro au în
ceput luni primul dintre tur
neele interzonale feminine și 
cel de-al doilea interzonal mas
culin, din cadrul actualului ci
clu al campionatelor mondiale 
de șah.

Prezentă pentru a patra oară 
în această etapă a luptei pen
tru titlul suprem, multipla cam
pioană a României, maestra 
internațională Elisabeta Poli- 
hroniadc (secondată de antre
norul său, maestrul internatio
nal Mircea Pavlov) se află în- 
tr-o companie deosebit de se
lectă. „Interzonalul" brazilian 
numără 6 mari maestre și 8 
maestre internaționale, printre 
care se află Nana Alexandria, 
Ira Levitina, Tatiana Kozlov- 
skaia. Nana Ioseliani, Tatiana 
Zatulovskaia — toate U.R.S.S., 
Zsuzsa Veroci — Ungaria. Mi- 
lunka Lazareviei — Iugoslavia,

Turneul interzonal de la Riga

GHEORGHIU A ÎNTRERUPT IN DEZAVANTAJ LA TAL
Partida centrală a rundei a 

13-a in turneul interzonal de 
șah de la Riga i-a opus pe 
fostul campion mondial Mihail 
Tal, liderul clasamentului (cu 
albele) și Florin Gheorghiu. 
Marele maestru român s-a a- 
părat foarte exact în prima 
parte a întîlnirii, apoi a intrat 
— însă — în criză de timp, 
nu a găsit cele mai bune con
tinuări și partida s-a întrerupt 
cu avantaj pentru Tal.

într-o dispută directă foarte 
importantă pentru ocuparea 
primelor 3 locuri, Ribli (cu ne
grele) l-a învins pe Miles, în 
timp ce Polugaevski (cu albele) 
a remizat cu Liubojevîci. Lar
sen a fost învins de Kuzmin,

.TRAGEREA LA SORJI IN CUPELE
EUROPENE LA FOTBAL

< Tragerea la sorți a partidelor 
din etapa a doua se va desfă
șura la Ziirich, la 5 octombrie. 
Meciurile acestei etape sînt 
programate la 24 octombrie și 
7 noiembrie.

CE NE SPUNE
(Urmare Un nag 1)

ției sportivilor noștri la Uni
versiadă exemplul lui Checi- 
cheș, ce puternic catalizator 
moral a însemnat pentru sta
rea de spirit a tuturor fapta 
acestui băiat modest care zîm- 
bea stînjenit și nu știa cum să 
se ascundă de efuziunile și fe
licitările tuturor după victoria 
sa de la inele.

Un alt subiect plin de con
ținut, Teodora Ungureanu. Cu 
vreun an- în urmă, după ce fu
sese bolnavă de hepatită, ni
meni nu mai credea serios în 
șansele Teodorei de a rede
veni ea însăși. Asociind, senti
mental, compătimitor, numelui 
Teodorei păreri de genul „ce 
ghinion a avut fata asta !“, 
„păcat de ea, săraca, boala i-a 
frînt zborul" etc. etc., coechi
piera nr. 1 a celebrei Nadia 
Comaneci era conjugată, inva
riabil, la trecut. „Sigur, mai 
poate face gimnastică, dar ce 
a fost s-a dus ! vîrful perfor
manței nu mai poate fi atins" 
— gîndeau, cu voce tare, în
tristați, specialiștii.

Ce a demonstrat Universia
da ?

A demonstrat convingător, 
credem noi, că numele Teodo
rei Ungureanu se conjugă per
fect la prezent în ceea ce pri
vește performanța și se mai 
poate conjuga și la viitor. Fără 
îndoială, Teodora Ungureanu 
nu s-a întrecut în Mexic nici 
cu Nadia Comăneci, nici cu 
Muhina, nici cu Șapoșnikova 
sau Nelli Kim, dar ea a con
curat de la egal la egal și le-a 
și întrecut la individual com
pus și la două aparate pe Fi
latova și Davidova, două titu
lare ale foarte puternicei e- 
chipe olimpice sovietice. Asta 
înseamnă că Teodora Ungurea
nu nu numai că a fost, ci este 
încă și mai poate fi o gim
nastă de frunte, pe care se 
poate conta.

Hanna Miles — Anglia, Kveta 
Eretova — Cehoslovacia, Bo- 
rislava Borisova — Suedia ș.a. 
Primele trei se califică în me
ciurile candidatelor.

Cel de-al doilea interzonal 
feminin, la care a fost reparti
zată Gertrude Baumstarck, se 
va disputa la Alicante, in Spa
nia, de la 20 octombrie.

• In „interzonalul" masculin 
se întrec 14 mari maeștri si 5 
maeștri internaționali, printre 
care Petrosian, Vaganian, Ba- 
lașov (U.R.S.S.), Portisch, Sax 
(Ungaria), Mecking (Brazilia), 
Timman (Olanda). Hiibner 
(R.F.G.). Smejkal (Cehoslova
cia), Ivkov, Velimirovici (Iugo
slavia). Samkovici (S.U.A.), S. 
Garcia (Cuba). Torre (Filipine).

Din cauza diferenței de fus 
orar, rezultatele primei runde 
nu ne-au parvenit pînă la în
chiderea ediției.

marele maestru danez înregis- 
trînd, astfel, al treilea eșec 
consecutiv, Alte rezultate : Ro- 
manișin — Griinfeld 1—0, Țes- 
kovski — Van Riemsdyk 1—0, 
Trois — Adorjan 0—1 (restul 
întrerupte).

Clasamentul : TAL 9'/i (1),
Polugaevski 9l/z, Ribli 9, Gheor
ghiu 8 (1), Larsen, Miles, Ro
mânism 7*/j, Kuzmin 7, Ador
jan 6'/i (2), Tarjan 6 (1), Țeș- 
kovski 6, Griinfeld, Liubojevici 
5, Trois 4*/i, Van Riemsdyk 4, 
Rodriguez 3*/i (1), Bouazts,
Mcdnis 3 (2).

în runda a 14-a Gheorghiu 
îl întîlnește, cu albele, pe Miles. 
Ceilalți fruntași ai clasamen
tului au partide mai ușoare: 
Trois — Tal, Van Riemsdyk — 
Polugaevski, Ribli — Rodri
guez.

PfJSICT FINAL ÎAI TURUI
SOFIA, 24 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Bulgariei s-a în
cheiat cu victoria rutierului so
vietic Iuri Barinov, urmat de 
Skoda (Cehoslovacia) — la 5:48

UNIVERSIADA

La bîrnă, Teodora ■ Ungureanu

Citeva cuvinte despre echipa 
de băieți. într-o concurență 
puternică, echipele gimnaștilor 
sovietici, japonezi, unguri a- 
vînd în componența lor nume
roși campioni, formația noas
tră a apărut „în față", luptîn- 
du-sc — plăcută surpriză — 
pentru o medalie. Ceea ce nu 
prea credea nimeni acolo, în 
Mexic, s-a produs. Echipa mas
culină de gimnastică a țării 
noastre a obținut medalia de 
bronz. Un rezultat care con
firmă frumoasele progrese în
registrate de această formație, 
dar care mai ales obligă. Echi
pa masculină nu va mai tre
ce... neobservată prin marile 
concursuri (eclipsată total de 
gimnastele noastre), ci va fi 
urmărită cu un interes sporit, 
ca o concurentă redutabilă. In 
consecință, pretențiile au cres
cut mult. Valoarea obligă !

Antrenorul chinez Dai Ting Bin:

„AM CREDINȚA CĂ IA C E. VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
SE VOR CALIFICA PENTRU TURNEUL FINAL AL J.0.“

Fără îndoială, dintre echipele 
masculine care au luat parte, 
în prima decadă a acestei luni, 
la turneul internațional de la 
Constanța, dotat cu „Trofeul 
Tomis", cea care a lăsat o im
presie deosebită a fost repre
zentativa R. P. Chineze. Volei
baliștii chinezi s-au distins mai 
ales prin jocul spectaculos ale 
cărui atuuri au fost în primul 
rînd exactitatea și viteza com
binațiilor de atac, precum și 
rezistența de concurs. Pornind 
și de la aceste considerente, 
am socotit util să solicităm 
cîteva opinii despre naționala 
României valorosului tehnician 
Dai Ting Bin, antrenorul prin
cipal al echipei R. P. Chineze, 
care în decursul unui an a avut 
prilejul să vadă în mai multe 
rînduri lotul nostru național.

— Care este impresia ge

NUMEROASE ORAȘE CANDIDEAZĂ 
LA ORGANIZAREA J. 0. DE VARĂ DIN 1988

Cine va organiza Jocurile 
Olimpice de vară din 1988 ? 
La această întrebare se va 
primi răspuns abia în 1981, cu 
prilejul Congresului C.I.O. pe 
care-1 va găzdui orașul vest- 
german Baden-Baden.

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD, 24 (Agerpres). — 

Prima medalie de aur din ca
drul concursului de atletism al 
Jocurilor sportive meditera
neene de la Split a fost cuce
rită de sportivul algerian Ab- 
delamad Mada, învingător In 
proba de 10 000 m cu 28:33,1. 
Proba feminină de aruncarea

CICIIST Al BULGARItl
și Bart (R. D. Germană) — la 
5:51. Primul dintre cicliștii ro
mâni este Mircea Romașcanu, 
clasat pe locul 10. Pe echipe, 
competiția a fost cîștigată de 
formația U.R.S.S., urmată de 
echipele R. D. Germane, Ceho
slovaciei, Poloniei, Italiei, El
veției, Bulgariei A, României, 
Ungariei, Belgiei, Austriei și 
Bulgariei (tineret). In ultima e- 
tapă (Trojan — Sofia 181 
km) a cîștlgat italianul Pete- 
laro. în 4h 57:45. In același timp 
cu învingătorul, pe locul 7, a 
sosit Teodor Vasile.

„MARELE PREMIU AL 
NAȚIUNILOR" LA CICLISM
PARIS, 24 (Agerpres). — „Ma

rele Premiu al Națiunilor" la 
ciclism, desfășurat contracrono- 
metru individual la Cannes a 
fost cîștigat de francezul Ber
nard Hinault (90km în 2h 03:57). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat italianul Moser — la 1:45, 
olandezii Zoctemelk — la 3:12 
și Roy Schuiten — la 3:33. 
Concurentul vest-german, Die
trich Thurau. cotat printre fa- 
voriți, a abandonat la km 50.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Tokio, proba de 409 m.g. a re
venit americanului Edwin Moses, 
cu timpul de 50,11. In cursa de 
5 000 m, pe primul loc s-a situat 
Matt Centrowitz (S.U.A.) —
14:18,4.

HOCHEI a Au început întrece
rile celui de-al 34-lea campionat 
al U.R.S.S. Iată rezultatele înre
gistrate în etapa inaugurală : 
Spartak Moscova — Dinamo Mos
cova 3—1, Traktor Celiablnsk — 
Avtomoblllst Sverdlovsk 4—4, 
Dinamo Riga — Sokol Kiev 3—3, 
S.K.A. Leningrad — Torpedo 
Gorki 7—3, Ț.S.K.A. Moscova — 
Aripile Sovietelor Moscova 3—2.

PATINAJ • Proba individuală 
masculină de la Lake Placid a 
fost cîștlgată de americanul Scott 
Hamilton, cu 183,54 p, urmat de 
compatriotul său Scott Cramer — 
181,74 p și Jan Hoffmann (R. D. 
Germană) — 180,16 p. In proba de 
dansuri, victoria a revenit cu
plului Kristina Regoczy—Andras 
Sallay (Ungaria), cu 198,24 p, ur

nerală pe care v-au făcut-o 
jucătorii români acum, cu 
puțin timp înaintea partici
pării lor la campionatul eu
ropean 7

— Mai întîi aș vrea să-mi 
exprim bucuria de a ne fi 
întîlnit din nou cu sportivii șl 
tehnicienii români, de a fi îm
părtășit din cunoștințele acu
mulate în domeniul pregătirii, 
al jocului. Părerea mea sin
ceră este că echipa României 
joacă mult mai bine decît anul 
trecut. Realizează combinații 
frumoase și eficace, joacă va
riat, greșelile sînt mai rare. 
Prin urmare, sub aspect teh- 
nico-tactic s-au realizat pro
grese...

— Să înțelegem că volei
baliștii români stau mai 
slab la capitolul pregătirii 
fizice?

Pînă acum și-au anunțat 
candidatura următoarele orașe : 
Nagoya, Sydney, Șanhal, Lon
dra, Rio de Janeiro, Seul și 
mal multe localități din 
Belgia.

discului a revenit atletei ita
liene Renala Scaglia, cu 52,92 
m. în seriile probei masculine 
de 100 m, recordmanul euro
pean Pietro Mennea (It.) a sta
bilit un nou record al jocu
rilor, cu timpul de 10,15. în fi
nala turneului de rugby, selec
ționata Franței a Învins cu 38— 
12 formația Italiei. Pentru lo
cul 3 : Maroc — Iugoslavia 
22—7.

Rezultate In alte finale : 
înot : 200 m spate (m) — Bel
lon (It.) 2:06,98 ; 100 m Uber 
(f) — Natalia Mas (Sp.) 59,28 | 
1 500 m liber — Petrici (Iug.) 
15:50,47 | 200 m delfin (m) — 
Bracaglia (It.) 2:04,48 ; tenis de 
cîmp, simplu bărbați : Luna 
(Sp.) — Bin (Iug.) 6—4, 6—3, 
4—6. 7—5 | tenis de masă, sim
plu bărbați : Surbek (Iug.) — 
Secretin (Fr.) 3—1.

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa a 7-a) : Hon- 

ved — Vasas 3—2, Ferencvâros — 
Ujpestl Dozsa 7—1, Tatabanya — 
Raba Eto Gy3r 8—2, DlosgyOr
— Bâkescsaba 2—1, Videoton — 
Sz6kesfeh£rvăr 0—9, Volan — 
Zalaegerszeg 3—2, Păcs M.S.C. — 
Pecs V.S.K. 1—0. Clasament :
1. Ferencvâros — 11 p. ; 2. Hoh- 
ved — 10 p. ; 3. Pees M.S.C. — 
9 P.

FRANȚA (etapa a 9-a) : Lava!
— Angers 3—2, Monaco — Nisa 
2—1, Brest — Lens 0—0, St. Ger
main Paris — Nancy 1—2, Lille — 
Bastia 2—0, Metz — Bordeaux 
1—1, Lyon — St. Etienne 0—0, Mar
seille — Strasbourg 1—3, Nantes
— Valenciennes 0—0. Clasament: 
1. St. Etienne — 10 p, 2. Monaco
— 15 p. 3. Nantes — 13 p.

AUSTRIA (etapa a 6-a) : In
afară de meciul Lask — Wiener 

mată de perechile Natalia Beste- 
mlanova—Andrei Bukln (U.R.S.S.)
— 189 p șl Lorna Wlghton—John 
Dowding (Canada) — 188,48 p.

ȘAH • Cu două runde înainte 
de încheierea „Memorialului Bora 
Kostici", de la Vîrșeț, pe primul 
loc al clasamentului se află Stean 
(Anglia) — 9 p, urmat de Raj- 
kovlci (Iugoslavia) — «</, p (1). 
• Xn turneul de Ia Berlin, după 
11 runde conduce Csom (Ungaria)
— 7>/, p, urmat de Smîslov 
(U.R.S.S.) — 7 p șl Vogt (R.D. 
Germană) — 6*/> p.

TENIS • In finala turneului 
de tenis de la Los Angeles, ame
ricanul Peter Fleming a furnizat 
o mare surpriză învlngîndu-1 cu 
6—4, 6—4 pe favoritul principal 
John McEnroe. In semifinale 
McEnroe eliminase cu 6—2, 6—3 
pe Teltscher, iar Fleming pe 
Amaya cu 7—6, 6—3. O Bjorn Borg 
a terminat învingător în turneul de 
la Palermo, în finala căruia l-a în
trecut cu 6—4, 6—0, 6—4 pe 
Corrado Barazzuttl.

— Nu. neapărat La Con
stanța au dovedit calități fizica 
satisfăcătoare. Dar sub aspec
tul rezistenței de concurs an* 
observat unele scăderi. Echipa 
începe partidele foarte bine, u- 
niform, apoi randamentul de
vine discontinuu...

— Ce jucători v-au plă
cut mai mult ?

— Pentru viteza execuției, 
nr. 5 (Dumănoiu), apoi coordo
natorul Oros și trăgătorul da 
forță Tutovan. De asemenea, 
jucătorul cu nr. 2 (Pop) mi se 
pare un valoros universal, iar 
nr. 9 (Girleanu) și-a eliminat 
multe dintre greșelile Pe care 
le făcea în joc.

— Echipa României va 
participa în curînd ia cam
pionatul european, unde ur
mărește și calificarea pen
tru J.O. Ce șanse îi acor
dați ?

— După cum au evoluat în ul
timul timp și mai ales la „Tro
feul Tomis", am credința că 
la C.F.. voleibaliștii români se 
vor califica pentru turneul fi
nal al J.O. Cea mai puternică 
dintre concurentele sale cred 
că va fi echipa Cehoslovaciei, 
de care insă are șanse să 
reacă chiar prin rezultatul di

rect din grupă. Un rezultat cu 
caracter decisiv, și care poate 
fi favorabil voleibaliștilor ro
mâni cu condiția să abordeze 
intîlnirea cu moral și... blocaj 
ridicate. Deoarece valoric sînt 
mai buni decît adversarii lor.

Aurelian BREBEANU |

JOCURILE SPORTIVE 
ALE R.P. CHINEZE
BEIJING, 24 (Agerpres). — 

Pe diferitele baze sportive din 
Beijing au continuat întrecerile 
Jocurilor sportive ale R. P. 
Chineze. în concursul de înot, 
Guo Ruishan a stabilit un nou 
record național în proba de 100 
m liber, cu 53,94. Cu un nou 
record s-a încheiat și proba 
feminină de 100 m bras, în care 
Liang Weifen a fost cronome
trată cu 1:16,44. Rezultate în
registrate in competiția de atle
tism : 100 m garduri femei — 
Dai Jianhua 13,85 ; 20 km
marș — Zhong Zhigiang — 
lh 34:33,7) decatlon — Weng 
Kanggiang 7 256 p.

Sportklub (adversara formației 
Universitatea Craiova, tn „Cupa 
U.E.F.A.") 0—0, iată alte rezul
tate : Rapid — Sturm Graz 3—0, 
Admira — Austria Salzburg 1—1, 
F.C. Austria — Vienna 6—1. In 
clasament conduce F.C. Austria, 
cu 9 p.

OLANDA (etapa a 7-a) : F.C. 
Haga — Twente Enschede 2—1, 
P.S.V. Eindhoven — N.E.C. 
Nijmegen 1—o, Ajax Amsterdam — 
F.C. Utrecht 3—2, Feyenoord 
Rotterdam — Excelsior Rotterdam 
2—0, Deventer — F.C. Haarlem 
2—1. Clasament : 1. Ajax — 12 p.,
2. P.S.V. — 11 p. ; 3. Feyenoord 
- 11 p.

PROGRAMUL SAPTAMÎNI1
In pauza dintre tur și retur a 

primei manșe din cupele euro
pene, programul acestei săptămîni 
este mai sărac în activitatea com- 
petitională oficială. Miercuri au 
loc totuși două jocuri restante 
C.F. Barcelona — Akranes (islan
da) în Cupa cupelor și Progress 
Niederkorn (Luxemburg) — 
Grasshoppers Zurich în Cupa 
U.E.F.A.

în Cupa cupelor, singura echipă 
calificată pentru turul al doilea 
este Dinamo Moscova (care nu a 
avut adversar în primul tur).

Vom mai nota faptul că mier
curea viitoare (3 octombrie) au 
loc meciurile retur.

☆

Miercuri va avea loc un singur 
joc în preliminariile C.E. La 
Chorzow, în cadrul grupei a 4-a 
se întîlnesc reprezentativele Po
loniei și R.D. Germane (ambele, 
precum și Olanda, candidează 
pentru primul loc în clasament).

MECIURI AMICALE
• La Nitra (Cehoslovacia) : 

Plastika Nitra — Slask Wroklaw 
1—0.

a La Kecskemet (Ungaria), în 
meciul amical (de tineret) : Un
garia — R.D. Germană 1—2.
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