
RUGBYSTII NOȘTRI AU ÎNVINS, 
MARTI SEARA, 0 VERITABILĂ 
ECHIPĂ B A JĂRII GALILOR 
9 „Românii au impresionat o mulțime de spectatori 
foarte cunoscători" (Daily Telegraph) O „Puternicii ro
mâni și-au adăugat un alt succes" (Western Mail) 9 
Lotul se află de ieri după-amiază la Cardiff, unde sim- 
bătă se joacă marele meci al turneului 0 Enciu Stoica, 

refăcut, va juca în această ultimă partidă
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Actualul turneu galez al 
rugbyștilor romani — care își 
va consuma sîmbătă ultima și 
cea mai însemnată secvență — 
reprezintă, de pe acum, cel mai 
bun turneu efectuat vreodată de 
tricolori. Pe terenurile din Țara 
Galilor, românii au adunat, 
pină astăzi, un buchet de patru 
victorii. Se desprinde, desigur, 
cel mai recent succes — acel 
15—11 de marți seara — de pe 
Stradcy Park din Llanelli, cînd 
rugbyștii noștri au întrecut o 
„selecționată de vest" conside- 
nată de cel mai reputat comen
tator. galez, J. B. G. Thomas, o 
veritabilă echipă B a gazdelor. 
Allan Martin este celebru — el

AZI ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI A 
LA HANDBAL FEMININ

Campioana țârii și revelația acestui campionat, 
Știința Bacău, evoluează in Capitală

Azi, o nouă etapă, a Vl-a, a 
Diviziei A la handbal feminin. 
Sînt programate cîteva întîlnlri 
importante pentru verificarea 
stadiului de pregătire în .care 
se află reprezentantele noastre 
în cupele europene. Campioana 
țării, Știința Bacău, evoluează 
în Capitală, și nu ne îndoim 
că mulți iubitori ai handbalu
lui vor fi prezenți în tribune 
pentru a-i urmări evoluția în 
compania deținătoarei „Cupei 
României", formația Confecția.

Si în țară au loc meciuri 
care vor trezi interes. Hidro
tehnica Constanța, nu mai de
parte decît în sezonul trecut 
pretendentă la cîștigarea titlu
lui, încearcă acum (se află pe 
ultimul loc în clasament !) să 
se salveze din plasa retrogra
dării. Dar, iată programul com
plet al etapei. București : Con
fecția — Știința Bacău (sala 
Floreasca, de Ia ora 18) : Iași : 
TEROM — Progresul Bucu
rești : Constanța : Hidro-

SANDA TOMA-DE DOUĂ ORI CAMPIOANĂ 
BALCANICĂ LA CANOTAJ

La simplu și la 2 visle (împreună cu Valeria Răcilă-Roșca)
Vremea a fost potrivnică 

participanților la actuala ediție 
a Balcaniadei de canotaj, care 
a început miercuri pe lacul 
Snagov. O ploaie deasă, conti
nuă, un vînt puternic (care a 
format valuri) și o temperatu
ră în jur de 7—8 grade, iată 
ambianța în care a debutat 
competiția celor mai buni ca
notori și canotoare din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România.

Ziua de ieri a fost rezervată 
disputelor senioarelor și junio
rilor. Primele au luat startul 
canotoarele, în proba de 2 vîs- 

a jucat și în iarna acestui an 
în prima reprezentativă a Țării 
Galilor, in partidele din Tur
neul celor 5 națiuni ; fundașul 
Blyth, mijlocașii G. Evans și 
Shell, pilierul Richardson au 
îmbrăcat și ei tricoul național ; 
iar lista prezențelor remarca
bile în formația de marți seara 
ar putea fi continuată si cu alte 
nume de rugbyști care au bătut 
sau bat la poarta marelui team.

Nu numai rezultatele în sine 
sînt însă de reținut Punctave- 
rajul este și el remarcabil : 
74 la activ, față de 29 Ia pasiv.

(Continuare in pag. 2-3)

Mihai Bucos este un nume 
de excepție în rugbyul româ
nesc. Uvertura Farului a re
venit spectaculos în națională, 
pentru a juca funda?, intr-un 
turneu galet care — de marți 
seara — s-a înscris ca un ca
pitol aparte în istoria rugbyu- 
lui nostru.

A spune despre un jucă
tor — în acest sport prin 
excelență de echipă — că a 
hotărî» un rezultat poate pă
rea o exagerare. Fie-ne totuși 
permis să remarcăm, prin 
graiul sec, dar sugestiv, al 
cifrelor, remarcabila contri
buție a profesorului de edu
cație fizică aflat — la cei 29 
de ani al săi — la vîrsta ma
turității în sport: 32 de puncte 
reușite din totalul celor 74 
ale bilanțului actual al tri
colorilor, succes real, obținut 
prin folosirea unei game a- 
proape complete de procedee: 
un eseu, șase lovituri de pe
deapsă, cinci transformări. II 
așteptăm șl pe... Arms Park I

Geo RAEȚCHI

tehnica — Mureșul Tg. Mureș; 
Brașov : Rulmentul — Univer
sitatea Timișoara; CluJ-Napoca: 
Universitatea — Constructorul 
Baia Mare.

le. în concurs a fost prezent și 
un cuplu nou alcătuit de an
trenorul federal Victor Mociani: 
echipajul format din proaspăta 
campioană mondială, la simplu, 
Sanda Toma și medaliata cu 
bronz Ia recentele campionate 
mondiale din proba de 2 vîsle, 
Valeria Răcilă-Roșca, Noua e- 
chipă a demonstrat că poate 
realiza performanțe deosebite. 
Ea a luat un start puternic, s-a 
Instalat la conducerea cursei, 
pe care nu a mai cedat-o, cu
cerind primul titlu balcanic.

Următoarea cursă a fost cea 
rezervată ambarcațiilor de 2

TOATE CELE 3 ECHIPE DE FOTBAL ROMÂNEȘTI 
CARE AU EVOLUAT IERI S-AU CALIFICAT 

ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE!
O victorie la scor

(STEAUA), un suc

ces binemeritat 

(UNIVERSITATEA 

CRAIOVA) și o 

calificare smulsă 

la mare luptă

(F. C. ARGEȘ)

Marcel Răducanu 
înscrie al patrulea 
gol, la capătul unui 
slalom cu doi ad
versari in... plasă
Foto : D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE
Atena : A.E.K. - F.C. Argeș (C.C.E.) 2-0 (2-0)
București : Steaua - Young Boys (Cupa cupelor) 6-0 (2-0) 
Craiova: Univeisitatea - Wiener S.K. (Cupa U.E.F.A.) 3-1 (1-0)

Amănunte în pag. 2—3 și a 4-a.

UN SPECTACULOS K.O. TEHNIC
Steaua a avut ieri o zi de 

certă inspirație, surclasînd un 
adversar care a fost numărat 
încă din minutul 2, cînd fun
dașul stînga NIȚU, venit în 
careu, a reluat în gol o minge 
lucrată de M. Răducanu, cu 
fantezia lui cunoscută, in urma 
unor driblinguri în cascadă, pe 
lingă fundașul Feuz, incapabil 
să intuiască direcția mingii și a 
fentelor. După acest gol, elve
țienii au avut singura lor oca

Sanda Toma a cucerit 
ieri, pe lacul Snagov, 
două titluri de cam
pioană balcanică la 

canotaj
Foto : Vasile BAGEAC

rame f.c. In această finală, fe
tele noastre Ana Iliuță și Car
men Constantinescu nu au lăsat 
nici o speranță echipajului bul
gar, trecînd linia de sosire cu un 
avans substanțial. Sportivele 
române au forțat doar atît cit 
le-a fost necesar pentru obți
nerea victoriei.

Ultima probă a senioarelor a 
fost cursa de simplu, în care 
Sanda Toma a făcut din nou

Vasile TOFAN 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

zie reală de a puncta, cînd in
ternaționalul Brechbuhl a pă
truns printre fundașii, centrali 
ai Stelei și a ratat înscrierea 
unui gol sigur. După numai 
cîteva minute, SAMEȘ, venit și 
el în atac, ca și Nițu Ia pri
mul gol, reia cu capul o min
ge frumos lobată de Dumitru și 
înscrie, cu concursul larg al 
portarului Eichenberger. In a- 
cest minut 7, „Young Boys" 
sînt numărați pentru a doua 
oară. Steaua valorifică din plin 
momentul de resemnare și joa
că insistent, făcînd ca, treptat, 

O TREABĂ ÎNCEPUTĂ BINE 
ȘI TERMINATĂ BINE

Deși nu cuprinde nici o mare performanță (la cota in
ternațională) din... vina sorților, primul tur al „ambasadoa- 
reler“ fotbalului românesc de club în cupele europene re
prezintă totuși o performanță reală, care merită deplin res
pect din cel puțin două motive:

1) Echipele noastre și-au jucat — in sfîrșit — cu toată 
SERIOZITATEA șansa. în meciurile susținute în deplasare au 
luptat cu ardoare, cu abnegație chiar, din primul pînă în ul
timul minut de joc, iar acasă — cazurile Stelei și Universi
tății Craiova — nu și-au subapreciat adversarele (mentali
tate periculoasă care in alți ani a dus la destule calificări 
ratate), terminind cu bine o treabă bine începută.

2) După un lung și exasperant serial al neîmplinirilor 
obiectivelor propuse, fotbalul ne dovedește că dacă vrea 
cu adevărat poate mai mult (și noi susținem că poate 
-mult mai mult) decît ne-a dat pină acum.

Fără să reprezinte un mare examen de capacitate, pro
movarea primului tur este un prețios test al unor posibili
tăți reale, neexploatate și nevalorificate ani de-a rindul.

Această promovare bucură, dar mai ales OBLIGA ! Pe 
jucători, pe antrenorii lor, obligă cluburile. Socotit adese
ori — și nu fără motive — o cenușăreasă între celelalte 
sporturi de la noi șl un adevărat măr al discordiei chiar 
și între oamenii cei mai cumsecade în viața de zi cu zi, 
fotbalul cel mult iubit are ocazia — și obligația — să-și plă
tească în această toamnă o bună parte din datoriile mo
rale cu care a rămas încărcat în fața a sute de mii de 
simpatizanți cărora ieri le-a descrețit frunțile și le-a adus 
zimbetul pe buze. („Ai văzut că pot și ai noștri ?!“).

Nedrămuindu-ne admirația pentru „galopul de sănătate" 
al lui Dumitru, M. Răducanu et comp., ca și pentru ambi
ția cu care au luptat oltenii conduși de Bălăci, ne permitem 
observația că reușita de ansamblu a Argeșului este, în- 
tr-un fel, cea mai prețioasă, calificarea piteștenilor fiind ob
ținută în fața adversarului cel mai puternic și mai pericu
los.

Primul obiectiv a fost realizat. Bravo Argeșul, bravo 
Steaua, bravo Universitatea 1

Marius POPESCU

echipa elvețiană să lase impre
sia unei formații de... .old boys. 
Pină la sfirșitul reprizei, Stea
ua își va înmulți ocaziile de 
gol, ratînd deseori, ceea ce va 
lăsa impresia că oaspeții ar 
putea echilibra, oarecum, jocul. 
Dar, imediat după pauză, in 
min. 47, Zamfir descrie o cen
trifugă pe partea stingă, cen
trează precis și AELENEI reia, 
nestingherit,’ în gol. Elvețienii 
sînt, realmente, groggy ! Ei 
privesc neputincioși faza din 
min. 52, cînd Zamfir șutează în 
bară, de pe poziție de extrem 
dreapta, după care Sameș reia 
puternic peste poartă, și asis
tă, in min. 56, Ia cea mai fru
moasă fază a meciului, cînd 
Dumitru, lansat irezistibil spre 
gol, oferă o mostră de altruism 
spectatorilor, pasindu-i lui M. 
RĂDUCANU, care se lansează 
într-o serie de fente sincopate, 
îl răsucește pe portarul Eichen
berger și înscrie, în contra
timp.

loan CHIRILA

(Continuare in vag. 2-3)
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DIN CARTIERUL MILITARI 
ÎN CALEA PLEVNEI SAU DRUMUL 
DE LA PASIUNE LA NEPĂSARE

TREI DECENII DE RODNICA ACTIVITATE 
A CLUBULUI DINAMO BRAȘOV

O 655 titluri de campioni ai țării, 130 de medalii în 
competiții internaționale de anvergură O 50-60 de ti

neri, anual, in loturile republicane

„Daciada" presupune, ca o 
condiție de bază, continuitatea 
întrecerilor sportive de masă. 
Cu preponderență, sfîrșitul unei 
săptămini trebuie să constituie 
perioada de vîrf a unor aseme
nea competiții adresate tuturor. 
Asociațiile sportive au în sar
cină organizarea unor programe 
de mișcare interesante și varia
te, care să atragă un număr cit 
mai mare de oameni ai muncii. 
Îndeosebi tineri, pe terenurile 
de sport, în timpul liber. Care 
este pulsul bazelor sportive 
bucureștene sîmbătă după-amia
ză și duminică dimineață ? Ce 
acțiuni au fbst organizate de 
asociațiile sportive ? Cum se 
prezintă terenurile și cum sînt 
ele utilizate ? — iată tot atîtea 
întrebări la care am căutat răs
punsuri. Locurile de investiga
ție : bazele sportive „Urbis" și 
„Semănătoarea".
MĂRTURISITELE Șl NEMÂRTU- 
RISITELE SCOPURI ALE UNUI 

CONCURS POPULAR
Cum baza sportivă

au un scop mărturisit, acela de 
a oferi tinerilor un punct de 
atracție pentru timpul lor liber. 
Dar și unul pe care îl știe nu
mai antrenorul : de a selecțio
na elemente pentru secția de 
performantă. Asa i-am cunoscut 
și noi pe N. Ivănes-,u, P. Oltea- 
nu, C. Dumitru, L. Răileanu, D. 
Ioniță. Datorită calităților lor. 
cu toții au trecut, în diferite 
duminici, pragul ce desparte 
sportul de masă de cel de per
formanță. Cu ei. antrenorul Lu- 
gojan speră să iasă — cum se 
spune —. peste cîțiva ani, în 
lume.
TABLELE, „SPORT" PRIORITAR 

LA SEMĂNĂTOAREA î

a 
I.R.E.M.O.A.S., Urbis, se află in 
centrul platformei industriale 
Militari din București, sîmbătă, 
pe la orele 14—14.30, activitatea 
de pe terenurile acesteia a în
ceput să treacă de la stadiul 
de intenție la acela de realitate. 
Practic, sîmbătă trecută, lucru
rile s-au prezentat cam așa ; 
după programul de lucru, gru
puri de tineri care practică cele 
mai diferite sporturi, de la fot
bal la tenis de cîmp, de la 
handbal la volei și de la popice 
la lupte — unii legitimați, dar 
cei mai mulți, nu — au intrat 
pe poarta care are portar doar... 
la meciurile oficiale de fotbal. 
S-au echipat și au invadat lite
ralmente toate suprafețele în
grijite, vopsite, liniate, astfel 
că reporterul s-a aflat la un 
moment dat în situația de a nu
măra (era cam pe la ora 16,30) 
132 de tineri angrenați în între
ceri. Locurile lor de muncă : 
întreprinderea de betoane. „Nu
fărul", CESAROM, „9 Mai", Li
ceul industrial de chimie.

Nu vom insista, însă, asupra 
amănuntelor, pentru că, în ace
eași după-amiază, am primit o 
invitație pentru a doua zi, du
minică. Și tot la Urbis. dar nu 
afară, în aer liber, ci înăuntru, 
într-o... fostă sală de ședințe ! 
L-am întîlnit acolo pe Marin 
Lugojan — un antrenor de hal
tere și culturism priceput și 
inimos. Priceput pentru că, iată, 
doi dintre elevii săi, Nicolae 
Dragnea și Petru Pavel, maeștri 
ai sportului, luptă actualmente 
să-și îndeplinească haremurile 
de participare la Olimpiadă. Și 
inimos, pentru că, așa cum 
lle-am convins. își depășește a- 
tribuțiile stricte ale serviciului 
și organizează duminica dimi
neața concursuri populare de 
ridicare a greutăților. Sigur, a- 
ceste întreceri adresate tuturor

Pe un ring de box, pe un 
teren de minifotbal, pe un altul 
de handbal și pe două de tenis, 
toate grupate in splendidul ca
dru natural al fostei baze hipi
ce bucureștene, aparținînd (toa
te) unei asociații sportive — 
Semănătoarea — ce ar putea 
deveni foarte puternică, pe 
toate aceste terenuri, ziceam, 
se practică un singur... sport : 
jocul de table ! Sau, cel puțin, 
așa am constatat, tot sîmbătă, 
și tot în cursul după-amiezii. 
Sigur, îngrijitorul Ion Alexan- 
drescu a organizat și el ce-a 
putut, în lipsa unui program 
alcătuit de asociația sportivă : 
o îndrăcită „martingală" cu 
vreo 5 alți mari amatori de za
ruri. Iar ca atmosfera să fie 
cit mai... plăcută, peisajul au
tumnal a fost completat cu sticle 
de bere, de coniac „Milcov" și 
de țuică, aproape goale in mo
mentul sosirii noastre I ! !

Lăsînd însă gluma (glumă 7) 
la o parte, să semnalăm că, în 
plin centrul Bucureștiului, la o 
mică distanță de întreprindere, 
o posibil excelentă bază sporti
vă zace în paragină. E adevă
rat că se lucrează (foarte greu, 
însă) la noul teren, principal, 
de fotbal. Numai că starea ce
lorlalte suprafețe destinate 
sportului le face aproape inuti
lizabile. Cînd plouă, noroiul se 
ridică pînă la glezne, terenuri
le de tenis (bituminizate) n-au 
mai „văzut" marcaje de luni de 
zile, dacă nu chiar de ani. De 
plase la porți sau la terenurile 
de tenis, nici vorbă !

L-am întrebat pe îngrijitor 
(îngrijitor ?) de cînd n-a mai 
dat unor tineri de Ia Semănă
toarea echipament sau mingi. 
„De mult !", Nu știa cu exac
titate. în orice caz, sînt foarte 
rare pe aici vizitele președinte
lui asociației sportive Semănă
toarea. Poate că — lucru nor
mal — nu-i place, dumnealui și 
nici altui membru al consiliu
lui asociației, să vină pe o bază 
sportivă atît de urîtă, de neîn
grijită, de Inutilă, ca a lor. Da
că e așa, de ce n-o fac să fie 
ca lumea ?

Radu TIMOFTE

în ansamblul sportului de per
formanță din țara noastră, pre
zența clubulur brașovean Dinamo 
s-a făcut puternic simțită incă 
de la înființarea acestuia, în anul 
1949. tntr-adevăr, de-a lungul ce
lor trei decenii de existență a 
acestui club au fost înregistrate 
o seamă de rezultate valoroase, 
consecință directă și firească a 
strădaniilor sportivilor și antreno
rilor dlnamoviștî, a condițiilor de 
activitate ce le-au fost create în 
ansamblul sportului românesc. 
Retrospectiva acestor trei decenii 
(1949—-1979) relevă pregnant un 
drum mereu ascendent, pe care 
dinamoviștil din orașul de sub 
Tîmpa l-au urcat treaptă cu 
treaptă, printr-o muncă perseve
rentă și responsabilă, prin pasiu
ne și eforturi susținute pentru 
continua îmbunătățire a calității 
procesului de instruire și de edu
cație și, implicit, pentru creșterea 
neîncetată a valorii performan
țelor în întreceri sportive cu ca
racter intern și Internațional dar, 
în același timp, și pentru forma
rea de oameni adevărați, 
țenl de nădejde al patriei 
socialiste.

Aniversarea acestor trei 
de activitate a clubului 
a prilejuit, zilele trecute, 
moașă sărbătorire, în cadrul unei 
adunări festive care a avut loc 
în sala Teatrului de Operetă din 
Brașov. La adunare au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., ai 
C.N.E.F.S. și ministerului de In
terne, ai organelor locale U.T.C., 
foști și actuali sportivi? și antre
nori ai clubului, numeroși iubi
tori ai sportului, susținători ai 
acestei unități de performanță.

în raportul de activitate prezen
tat de șeful clubului, Aurel Voi- 
na, s-a arătat, între altele, că în 
cei 30 de ani dinamoviștii brașo
veni au cucerit 655 de titluri de 
campioni republicani și 130 de 
medalii Ia Jocurile Olimpice, la 
diferite compionate mondiale și 
europene și la Jocurile Balcanice. 
Printre fruntași — schiorii, care 
au obținut mai mult de 300 de 
victorii în campionatele țării; 
Marcela Lcampă — 32, Ilona Mi- 
kloș și Dan Cristea — cîte 30, 
Daniela Uncrop — 19, Dinu Petre
— 16, Gyorgy Wilhelm — 15, Ma- 
nole Al des cu — 11, cucerind cele 
mal multe titluri. în acest con
text trebuie înscrisă și medalia 
de argint obținută de Gheorghe 
Gîrniță la „mondialele" de biatlon 
din 1974, care reprezintă cea mal 
bună performanță internațională 
a unul schior român ! Vorbind 
de schi, se cuvine, desigur, să 
amintim și numele unora dintre 
sportivii dinamovlști (Ion Cojo- 
caru, C-tin Enache, Gh. Olteanu, 
Ion Sumedrea, Vasile Bunea, 
D-tru Sullcă, Gh. Cristoloveanu, 
Kurt Gohn, Ion Bîrsan, Gh. Fră- 
țilă, Nicolae Munteanu, Elena 
Bășa-Soiu), care au reprezentat 
cu cinste culorile clubului brașo
vean, ca și culorile țării.

O activitate remarcabilă, 
multiple planuri, a fost și cea a 
secției de lupte libere (antrenor . 
Ion Bătrin) care numără, în fapt, J 
cei mai mulți sportivi dinamo- 
viști laureați al unor mari corn- ~ 
petiții Internaționale. Este vorba 
de Stelică Morcov — medaliat cu 
bronz la J.O. de la Montreal și 
la „europenele" din 1976, Cristian 
Emilian — „bronz" la C.E. din
1977 și „argint" la Universiada 
de la Sofia ’77, Vasile Stănescu
— „bronz" la C.E. de Juniori din
1978 și acum de tînărul Andrei 
Ianko, o mare speranță a lupte
lor din țara noastră, medaliat la 
C.E. de juniori din 1978, cu ar
gint la libere și bronz la greco- 
romane, recent laureat, cu bronz, 
la „mondialele" de la San Diego.

Vom aminti, de asemenea, sec
ția de tenis de cîmp, ai cărei re
prezentanți (Traian Marcu și Ca-

cetă- 
noastre

decenii 
Dinamo 

o fru-

pe

melia Chlriac) au cucerit laurii 
unor mari competiții.

Secțiile de judo, handbal șl al
pinism au Înregistrat, de aseme
nea, rezultate remarcabile. In ceea 
ce-1 privește pe alplniștl, de 
exemplu, vom sublinia escalada 
In premieră, în 1956, a celebrei 
„Fisuri albastre" din masivul Bu- 
cegl. de gradul 6 B (Alexandru 
Floricioiu și Norbert Hiemesch), 
ca și strălucita escaladă din 1972 
a „Vlrfulul Comunismului", din 
Pamlr — 7 495 m, realizată de Al. 
Floricioiu și Adrian Tănase.

Buna pregătire multilaterală a 
sportivilor dlnamovlștl, comple
tare firească a calităților lor " 
zice șl morale, tace ca, anual, 
diferite echipe reprezentative 
țării să fie selecționați 50—60 
tineri, contribuție însemnată 
consolidarea sportului nostru 
performanță.

Succesele dtnamovlștUor brașo
veni se datoresc, în bună măsură, 
șl bunei pregătiri profesionale și 
pasiunii tehnicienilor clubului, 
dintre care unu au fost chemați 
să pregătească și sportivi al Io
turilor naționale. Cinci dintre 
aceștia (Gh. Roșculeț, Gh. Oltea- 
nu, Ion Birlă și Vasile Bobiț — 
schi. Ion Donca — handbal) au 
a vechime tn club de... 30 ani I

★
în cuvîntul său, tovarășul ge

neral lt. Marin 
vicepreședinte al 
vidențiat aportul 
clubului Dinamo 
velului valoric al 
tive brașovene, al . 
românești in general. în fața clu
bului stau, In continuare, sarcini 
și mai mari pentru selecționarea 
și perfecționarea pregătirii spor
tivilor, a educării lor moral-po- 
litice.

In numele Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S., tovarășul general lt. 
Marin Dragnea a tomînat „Diplo
ma de onoare a C.N.E.F.S." unor 
membri al clubului și, de ase
menea. Diploma șl Insigna „Me
rite ta activitatea sportivă". Pen
tru merite deosebite în activita
tea sportivă, Traian Marcu șl An
drei Ianko au fost distinși cu ti
tlul de „maestru al sportului".

Tovarășul Nicolae Gîrba, ad
junct al ministrului de interne șl 
secretar al consiliului politic al 
M.I., după ce a transmis sincere 
felicitări sportivilor, tehnicienilor 
și activiștilor clubului Dinamo 
Brașov, a arătat că pentru În
deplinirea integrală a sarcinilor 
care stau ta fața mișcării spor
tive, pentru creșterea nivelului 
performanțelor este nevoie de o 
muncă fără preget, de totală dă
ruire din partea tuturor sporti
vilor șl cadrelor tehnice, de o se
lecție continuă pentru lărgirea 
bazei de masă a sportului de 
performanță, de întărirea disci
plinei și ordinii, astfel incit dlna- 
movlștii brașoveni, alături de cei
lalți sportivi fruntași al țării 
să-și aducă o contribuție și mai 
substanțială la sporirea continuă 
* prestigiului Internațional al 
României socialiste.

fi-
în 

ale 
de 
la 
de

A V»

RUGBYȘTII AU ÎNVINS 0 VERITABILĂ ECHIPĂ B A ȚĂRII GALILOR
(Urmare din pag. I)

S-au realizat opt eseuri și două 
dropuri. Pe lista eficacității fi
gurează aproape o jumătate de 
echipă — 7 jucători...

Sînt tot atâtea fapte care au 
determinat comentarii favorabi
le din partea exigentei prese 
britanice. Sub semnătura lui 
John Billot, „Western Mail" Își 
subintitulează articolul : „Puter
nicii români și-au adăugat un 
alt succes. Numai Wales XV 
mai poate să oprească acest 
progres net subliniind că 
„oaspeții au _ o tehnică foarte 
bună, jucătorii au viteză de 
reacție și de circulație deosebi
te, ei posedind o viteză și o su- 
curateță a paselor de-a dreptul 
remarcabile..." La rindul său, 
.Daily Telegraph" își titrează 
comentariul „Românii au fost 
buni", scriind că „ei au cîștigat 
Și *1 patrulea meci, impresio- 
nînd o mulțime de spectatori, 
foarte buni cunoscători și exi- 
genți". Acest ziar îi evidențiază 
pe Bucos și Suciu, pe Dumitru, 
Borș și Murarîu.

Firește, victoria de marți i-a 
Pus în gardă pe organizatori. 
Țara Galilor va juca cu cea 
mai bună echipă pe care o

poate alinia la această oră. Se 
așteaptă ca Arms Park să aibă 
tribune bine populate sîmbătă 
după-amiază (partida începe la 
ora 15. la București fiind ora 
16). Sînt elemente care, prin ele 
însele, creează justificate preo
cupări în tabăra noastră. Am 
căutat să aflăm „pulsul" trico
lorilor într-o convorbire telefo
nică cu Llanelli (efectuată ieri 
dimineață, la amiază echipa de- 
plasîndu-se la Cardiff). Condu
cătorul 
Moraru, 
lot este 
valoare 
portanta meciului de sîmbătă.

delegației, ing. Viorel 
ne spunea că Întregul 
conștient de deosebita 
a adversarilor, de im-

Jucătorii noștri sînt deciși să 
abordeze partida cu calm, cu 
luciditate, cu încredere și băr
băție. Este și dorința noastră, 
a tuturor, care vom fi alături 
de ei. prin intermediul televi
ziunii !

Și o veste de ultimă oră : la 
antrenamentul programat Ieri 
dimineață de antrenorii Valeriu 
Irimescu si Adrian Mateescu a 
participat, complet refăcut, și 
Eneiu Stoica. El va juca — mai 
mult ca sigur — sîmbătă ! în 
schimb, Aldea a făcut marți o 
ușoară entorsă la genunchi. Să 
sperăm însă 
primi numai vești bune !

că astăzi vom

n. Dragnea, prlm- 
C.N.E.F.S., a e- 
substanțial al 
la creșterea ni- 
activității spor- 

performanței

Romeo VILARA

(Urmare din pag. 1)

dovada marelui său talent. Ca 
și la campionatele mondiale de 
la Bled, sportiva noastră și-a 
asigurat un avans imediat du
pă plecare, apoi pe parcurs și 
l-a mărit, ajungînd la sosire 
cu aproape... 4 bărci înaintea 
principalei ei adversare, cano
toarea bulgară Iskra Velinova 
(finalistă la C.M. 
slavia).

După 
nostru 
succes 
cele trei titluri puse in joc.

REZULTATE TEHNICE : 2
visle : 1. România (Sanda To
ma — Valeria Râcilă-Roțca) 
3:35,4 2. Bulgaria (Olga Pa-
rapanova — Margarita Dopt- 
ceva) 3:39,5, 3. Iugoslavia
(Branka Kockar — Iasmlna 
Kraljevic) 3:47,3 ; 2 rame f.c.: 
1. România (Ana Iliuță — Car
men Constantlnescu) 3:42,5, 2. 
Bulgaria (Ludmila Georgieva — 
Daniela Stareva) 3:45,7; simplu:
1. Sanda Toma (România) 3:51,6,
2. Iskra Velinova (Bulgaria) 
4:06,6, 3. Ivetta Valcic (Iugo
slavia) 4:07,8, 4. Stavrula Vam- 
vachitou (Grecia) 4:19,4.

întrecerile juniorilor au fost 
dominate de canotorii români,

din Iugo-

cum se 
feminin a 
frumos, cucerind toate

vede, schitul 
realizat un

• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT ! 
La interval de numai o săptă- 
mînă, vă prezentăm astăzi alțl 
etțlva mari clștlgătorl recenți la 
DOZ ÎN PLIC, cel mal popular 
sistem de joc : autoturisme : 
Văleanu Anton (com. Stelnica, 
jud. Ialomița), Kantor Ștefan 
(Tîrnăvenl), Ungureanu Dorel 
(Bucureștlj șl Isaiu Livlu (Bala 
Mare; — „Skoda 120 L“ ; Tihoan 
Viorel (com. Hida, jud. Sălaj) — 
„Skoda 105 L“ î BANI : Varză 
Maria (com. Ulmenl, jud. Buzău) 
șl Moen Hasan Moli (Timișoara, 
student din Iordania) — cite 
50.000 lei J Izvoranu Fernand (Tr.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Măgurele) șl Șluiminschi Tudor 
(Tulcea) — cite 20.000 lei ; Mlrze 
Aurel (Satu Mare), Virlan Vasile 
(Mărășeștl', Filep Csaba (Cluj- 
Napoca), Cristea Ion (Buzău), 
Olălău Iustina (com Feneș, jud. 
Alba) — cite 10.000 lei etc. ÎN
CERCAȚI-VA ȘI DV. ȘANSELE !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 3 
OCTOR. .IE 1979. EXTRAGEREA 
I: 14 31 5 J 12 15; EXTRAGEREA

A n-a: 13 34 21 32 10 23. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI: 826.556
lei, din care 267.003 lei, report la 
categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 25 SEP
TEMBRIE 1979. FAZA I: Catego
ria 2: 2 variante 25% a 6.250 lei; 
categoria 3: 5 variante 100% a 
12.999 lei sau la alegere 1 excursie 
de 1 loc în R. P. Ungară — R. S. 
Cehoslovacă — R. D. Germană —

CA

T urnei

T
INV

ÎNTĂRIREA

De azi

Turcia

6

de la ora 10, se 
probele rezervate

desfă- 
senio-

2—3. Iugoslavia, Bulgaria 
4. Grecia 25 p, 5.

m : 
S.
p.

K 1

Ii-a: catego- 
25% a 12.500 
variante 25%
C: 6 varian
ta alegere 1

Confecția București se pregâteșt
OBIECTIVE MAJOR

A doua echipă a handbalului 
nostru feminin care, în acest 
sezon, ne va reprezenta în com
petiții europene oficiale este , 
Confecția București — cîștigă- 
toare, în ediția 1978/1979, a 
„Cupei României". Alături de 
alte 15 formații (dintre care re
dutabile se anunță a fi RK Lo
komotiv Zagreb — Iugoslavia și 
TJ Iskra Partizanske — Ceho
slovacia, iar cu șanse de ascen
siune IFAIA Tranbjerg — Da
nemarca, ZSKA Septemvryisko 
Sofia și TSV Guts Muts — Ber
linul Occidental), handbalistele 
române vor juca în „Cupa Cu
pelor", adversarele lor urmînd 
a fi cunoscute la 22 octombrie 
cînd, în Elveția, la Basel, la 
sediul Federației Internaționale 
de Handbal, se va efectua tra-

gerea 1 
rul al

Preg 
portant
Confecț 
de star 
a cam 
Normei 
ciurile 
în corn 
a asoc
întîlniri 
pe ale 
handbal 
posibilit
tențialul 

Unul 
pei, Pr 
ne-a of 
dului în 
borda 
pcloj^: 
rămas p

SPERANȚELE GIMNASTICII NO 
UN SPECTACOL INTERESA

Ca de obicei, anotimpul toam
nei programează bilanțuri și în 
gimnastică. Primii care se pre
zintă la startul unei întreceri 
cu caracter național, menită a 
desemna ierarhiile valorice la 
nivelul întregii țări, sînt junio
rii și junioarele de categoria a 
Il-a, I și maeștri. Este, desi
gur, cu totul justificat interesul 
față de această întrecere a gim 
nasticii juvenile, dacă 
vedere că joi, vineri și 
în Sala sporturilor din 
reș, vor evolua cîteva 
mai autentice speranțe 
nasticii noastre.
competiția feminină nivelul pro
mite a fi foarte ridicat, dată 
fiind prezența unor npme bine
cunoscute nu numai pe plan in
tern, ci și internațional. Recen
tele succese repurtate la Tokio 
sau Catania o recomandă pe 
Itodica Dunca, de la C.S.M. 
Baia Mare, care lucrează în 
prezent cu soții Marta și Bela 
Karoly la Liceul din Deva, ca 
principală favorită la maestre, 
dar nu trebuie cu totul omise 
șansele pe care le au alte tine
re gimnaste de real talent Le 
avem în vedere pe Gabriela 
Geiculescu, Luminița Baicea, 
Nicoleta Prisecaru. Angela Bra- 
tu, Daniela Brindescu. Carmen 
Savu, Mirela Oancea, Lucia Ne
grea, Gabi Gheorghiu, Carmen 
Păeuraru. în ce-i privește pe 
băieți, la categoria maeștri vor 
concura. între alții. Dan Odor- 
hean, Gabriel Alexe, Emilian

avem în 
sîmbătă,
Tg. Mu- 
din cele 
ale gim- 

Mai ales în

victorioși în 4 din cele 7 pro
be disputate.

Rezultate : 4+1 RAME : 1. 
Grecia (K. Tumbas, K. Zaru- 
leas, H. Hristonos, V. Licorni- 
tros + L. Rizos) 4:59,8, 2. Ro
mânia 5:04,4, 3. Iugoslavia
5:07,0; 2 VÎSLE: 1. Bulgaria (G. 
Nedelcev, I. Rusev) 5:11,0, 2. 
România 5:13,5, 3. Iugoslavia 
5:13,7 ; 2 RAME f.c. : 1. Ro
mânia (H. Lupu, D. Bataragă) 
5:25,7, 2. Bulgaria 5:28,9, 3. Gre
cia 5:32,7 ; SIMPLU : 1. Bog
dan Ionescu (România) 5:34,5 ;
2. V. Andreev (Bulgaria) 5:38,7,
3. B. Grdovic (Iugoslavia) 5:40,2
2+1 : 1. Iugoslavia (H. Storf, 
M. Podnar + R. Bencic) 5:40,8, 
2. Grecia 5:44,53, 3. România
5:48,0 ; 4 RAME f.c. : L Ro
mânia (C. Ilieș, A. Cristian, Gh. 
Crîșmariu, P. Iosub) 4:50,7, 2. 
Turcia 4:57,6, 3. Iugoslavia
5:02,3; 8+1 : 1. România (Ilieș, 
Bataragâ, Cilibiu, Droc, Crîș
mariu, Iosub, Lupu, Cristian 
+ Anghel) 4:25,8, 2. • Iugosla
via 4:31,0, 3. Bulgaria 4:32,7. 
Clasament general : 1. România 
32 p, ' “
27 p, 
16 p.

Azi, 
șoară 
rilor.

Austria sau de 2 locuri în R. P. 
Polonă plus diferența în nume
rar și 8 variante 25% a 3.250 lei; 
categoria 4: 29,75 a 3.059 lei; ca
tegoria 5: 63,50 a 400 lei; catego
ria 6: 102,75 a 300 lei; categoria 
7: 143 a 200 lei; categoria 8: 929 
a 100 lei. FAZA A------
ria A: 1 variantă 
lei; categoria B: 4 
a 2.500 lei; categoria 
te a 10.000 lei sau 
excursie de 1 loc în R. P. Po
lonă și diferența în numerar : ca
tegoria D: 44,75 a 1.859 lei; ca
tegoria E: 414,25 a 100 lei.

Nicula, 
Olariu, 
ca, sport 
zenți de 
lecționate 
noastre. 

Cu fir 
tate și e
la catego 
pentru 
,care știr 
latie co 
cit și pe
lecție pe 
cursul 
perspectiv 
nia“ din 

în orie 
Întreceri 
spectator 
spectacol

• FI. Li 
neprezen

BERLIN, 
Turneul 
care se d 
zile în ca 
cunoaște o 
numeroasă
din 18 țări 
roasă. La s 
ediții a ac 
prezenți m 
din U.R.S.S 
Iugoslavia,
Ungaria, Bu 
Rațnânia. ță 
matbr se b 
aprecieri, d 
gilisti Jineri, 
J.O. de la 

în Rfima 
evoluat și t 
T. Cue« (pa 
și V. 
pionul penel 
tul internați 
boxerului i 
novalov. Em 
mei confrunt 
și-au pus 
tînărului no 
boxat sub ni 
lele campio 
Deși nu și-a 
alonja, el a 
se să-l învin 
trimițîndu-I ș 
priza secundă 
stimulat în u 
de luptă.

CAIACIȘTII
ÎNVING

„Criteriul ol 
la Snagov a t 
seria concursu 
rul republican 
programul cor 
care au afesz. 
de multe secți 
din țară — au 
pe distanțele d 

iată rezultați 
K 1 — 1000 m 
rea Galați) 4 ta 
nubiu Tulcea. 
(Chimia Rm. V
— 500 m : A- 
1:54,8, I. Li 
G. Dinică
— 500 
2:06,5, 
2 :03.0, 
2:09,2 ;

(Chi 
D.
Ism



pa Cupelor" la handbal feminin
GJENIZAREA ECHIPEI,
II El DE JOC
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petiție toate preocupările sint 
subordonate omogenizării echi
pei, trecerii cursive de la atac 
la apărare, întăririi capacității 
de luptă. Ce întreprindem pen
tru realizarea acestui țel ? Prin 
cele 6—8 ședințe săptămînale 
de pregătire urmărim, paralel 
cu creșterea capacității de efort 
a jucătoarelor, aplicarea unor 
scheme tactice care să ne per
mită să facem față unei game 
cit mai diverse de probleme ce 
ni le-ar putea pune adversare
le. Separat, facem ședințe de 
individualizare, lucru cu atît 
mai necesar, cu cit în echipa 
noastră activează o serie de 
handbaliste cu multă experien
ță — Constantina Pițigoi, Kodi- 
ca Eremia, Maria Bidiac, Virgi
nia Constantinescu — alături de 
altele tinere, dar talentate și 
dornice să se afirme, cum sînt 
Luana Grigore, portăriță, care 
are numai 15 ani, Ioana Vasile 
și Maria Chariuc“.

O jucătoare, de bază a forma
ției, Maria Bidiac, ne declara : 
„Ne aflăm intr-o ambianță de 
muncă extrem de prielnică. A- 
vem toate condițiile necesare 
pregătirii, rezultatele pe care 
le vom obține depinzînd numai 
de noi. Știm că se așteaptă de 
Ia Confecția o evoluție bună in 
„Cupa Cupelor** și le asigurăm 
pe această cale pe miile de 
muncitoare de la întreprinderea 
noastră, care urmăresc cu sim
patic evoluția noastră, ca și pe 
iubitorii handbalului in general, 
că vom face eforturi nedrămui
te pentru obținerea de rezulta- 

■kP' bune in prestigioasa compe
tiție europeană**.

Pînă la debutul în „Cupa Cu- 
pelor“, Confecția București are 
datoria ca și în campionatul in
tern să evolueze la un nivel tot 
mal ridicat, pe măsura exigen
țelor care se pun în fața unei 
cîștigătoare a „Cupei Româ
niei**.

Ion GAVRILESCU

nTonal de box de la Berlin
Șl V. SILAGHI - 

kl IN PRIMA ZI
calificat în turul doi, cîștigînd prin 
llie a pierdut întîlnirea cu sovieticul 

Bobkov
telefon). In cel mai așteptat meci, 
de box Dragomir Hie a evoluat exce- 

I aceste lent în compania sovieticului 
termane Vladimir Bobkov (fost campion 
le cit de european de juniori), dar numai 
hcurenți In primele două reprize. In a- 
|e valo- cest interval de timp, campio- 
b-a X-a nul nostru a lovit surprinzător, 
Iții sînt din mișcare, incomodindu-1 evi- 
Lnoscuți dent, cu stilul său derutant, pe 
Polonia, boxerul sovietic. Dar, făcind 
preeană. dovada unei pregătiri fizice 
bnia și precare, în ultima repriză llie 
loxul a- X a cedat complet inițiativa, fiind 
lumoaso depășit clar și, deci. învins la I de pti- puncte.I pen'ki Valentin Silaghi l-a întrecut I detașat la puncte pe C’ang
[ului Bong Mun (R.P.D. Coreeană),
pmâni : datorită superiorității sale teh-
lușoarîB nice și plusului de viteză. Sorții 
f ©fill- au decis ca în meciul următor 
■ debu- el să-I întâlnească pe campionul 
Impania european;— finlandezul Tarmo 
Bn Ko- Uusivirta.
fe pri- Numărul mare de concurenți 
■ționale i-a obligat pe organizatori să 
Ivoluția programeze trei reuniuni in 
leare a ziua de miercuri. în prima din- 
la fina- tre ele, Florian Lîvadaru urma 
Bionale. să-l întîlnească pe ugandezul 
I plenar Friryakibbe. Dar partida n-a 
I resur- mai avut Ioc. deoarece pugilis- 
lovalov, tul din Uganda a fost oprit de 
I în re- medic să urce pe ring, Liva- 
fcre l-a daru fiind declarat învingător 
Iminuto prin neprezentare.
I Petre HENȚ

IIȘTII DE LA DANUBIU TULCEA 
N „CRITERIUL OLIMPIC"

sfășurat 
iul din 
al end a- 
noe. In 
I de Ia

p-canoe 
htreceri 
pOO m.
s trate : 
(Dună- 
t (Da

tam atie 
L; K J 
steaua) 

1:59,3, 
; C 1 

knubiu) 
inamo) 
knubiu) 

Teci a

Drăgan (Dinamo) 2:13,0, Vasilica 
Smeu (C.S. Brăila) 2:15,5, Iordana 
Cîrlan (Danubiu) 2:15,9 ; K 2 — 
500 m : Cerna Orșova (I. Gălbă- 
nuțoaie — M. Ionescui 1:43,7, O- 
limpia București (I. Nicolae — G. 
Rupă) 1:45,3, Steaua (M. Aga- 
chie — Gh. Dumitru) 1:47,8 ; C 2
— 500 m : C.S Brăila (F. Lipan
— I. Feodorov) 1:53.2, Danubiu 
(F. Ivan — R. Isacov) 1:55,2, Di
namo (D. Burlacu — N. Burlacu) 
1:56,0 ; K 2 — 500 m F : Steaua 
(M. Avram — D. Lupu) 1:58.0,

Danubiu (D. Ifim — E. Floare)
2:01,3, C.S. Brăila (E. Dobre — 
R. Matei) 2:05,5 y K 4 — 500 m : 
Steaua (I. Spac — T. Popa — 
N. Ton — M. Chisacov) 1:33,0 : 
Constructorul Timișoara 1:34,0, 
C.S. Școlar Triumf București
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I 
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1 
I 
I 
I 
I I 
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Ieri, In cupele europene

VIENEZII N-AU PUTUT MARCA 
DECÎT „GOLUL DE ONOARE" 

UNIVERSITATEA CRAIOVA - WIENER SPORTKLUB 
3-1 (1-0)

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
Partida s-a derulat conform 
previziunilor. Jucătorii vienezi, 
luindu-și severe măsuri de pre
cauție, s-au grupat din start pe 
două linii, în preajma careului 
lor. câutînd să închidă toate cu
loarele spre poarta lui Kron- 
berger, să stăvilească atacurile 
în valuri, inițiate de Bălăci, 
Cămătaru, Cirțu și ceilalți co
echipieri ai lor. Manieră obiș
nuită in deplasare, căreia echi
pa antrenată de V. Stănescu și 
I. Oblemenco i-a găsit cam greu 
antidotul. Atacanții craioveni au 
fost serios incomodați de mar
cajul strict efectuat asupra lor, 
de fermitatea cu care Hof, 
Brauneder, Lichtengger și cei
lalți jucători din echipa vieneză 
s-au apărat. Iată de ce, în pri
mele 20 de minute, craiovenii 
n-au reușit să-și creeze bune 
ocazii de gol. Șuturi cu adevă
rat periculoase au expediat doar 
Tilihoi (min. 20) și Ștefănescu 
(min. 22). Au fost fazele care 
au prefațat însă golul înscris 
in min. 23 : Cirțu a pătruns 
decis in careu, oaspeții au ezitat 
cîteva fracțiuni de secundă, su
ficiente pentru CAMATARU, 
care a reluat nestingherit în 
Plasă.

Avantajul luat pe tabela de 
marcaj a adus calmul și lucidi
tatea in tabăra craiovenilor în a 
doua jumătate a primei reprize, 
cind Universitatea a jucat mai 
aproape de valoarea ei, situații
le de gol Inmulțindu-se la poar
ta lui Kronberger. Cirțu (min. 
26 și 42). Cămătaru (min. 32) 
și Bălăci (min. 43 și 44) au ra
tat mari ocazii de gol. Și, în 
loc de un 2—0 sau 3—0. pe 
tabelă a rămas un fragil avan
taj de un gol, insuficient pen- 
tru a risipi, totuși, emoțiile ca
lificării.

După patru minute de la re
luare, Universitatea și-a mărit 
avantajul, în urma uneia dintre

UN SPECTACULOS K.O. TEHNIC
STEAUA - YOUNG BOYS BERNA 6-0 (2—0)

(Urmare din pag. f)

Jocul e practic încheiat, „ser
bările galante** continuă, iar 
SAMEȘ își permite luxul de a 
mai înscrie un gol (min. 65). 
la o centrare a Iui Aelenei. In 
min. 70, elvețienii au o ultimă 
zvîcnire, prilejuindu-i lui Ior- 
dache o dublă intervenție de 
mare virtuozitate, în fața Iui 
Ludi, dar, in min. 72, ZAHIU, 
avid de gol, îi „fură** mingea 
lui M. Răducanu, pentru ca să-și 
marcheze prezența în palmare
sul Cupei cupelor.

Am descris aceste șase goluri 
pentru plăcerea de a le reve
dea, cu atît mai mult cu cit 
ele confirmă o superioritate 
tehnică evidentă asupra jucăto
rilor elvețieni, o echipă în care 
doar internaționalul Brechbuhl 
a reușit să se remarce.

Steaua a obținut o victorie 
categorică, la capătul unei par
tide în care ar fi putut să 
mai înscrie, îngenunchind un 
adversar care, datorită inferio
rității tehnice, accentuată de 
terenul deosebit de greu, a 
pierdut principala sa calitate, 
adică o anume vigoare tine
rească. La terminarea meciului, 
căpitanul echipei Steaua, Du
mitru, era deosebit de bucuros, 
explicînd această bună dispozi
ție prin întreruperea unei serii 
nefaste pentru el : ,Joc de 8

1:36,0 ; C 1 — 1000 m : F. Gurel 
(Danubiu) 4:26,2, M. Chirițâ 
(Portul Constanța) 4:2S,5 C. Du- 
mltrâșcu (Danubiu) 4:31,7 ; K 2
— 1 000 m : Dinamo (C. LAvada- 
riu — S. Alexe) 3:40,5, Steaua 
(V. Hoplrteanu — H. Crăciun) 
3:44,6, Portul (C. Clmpeanu — 
N Stoica) 3:56,4 ; C 2 — 1 000 m : 
Steaua (B. Teodorov — M. A- 
lexe) 3:56,3, C.S. Brăila (G. 
Zdrîncu — N. Plopeanu) 3:59,0, 
Chimia (V. Popa — A. Bogdani 
4:02,7 ; K 4 — 1000 m : Dinamo 
(S. Nazar — F. Costache — A. 
Medlcov — I. Petroiu) 3:19,5, 
Steaua (F. Marinescu — Gh. Pa
nă — N. Alexe — I. Nltu) 3:22,4, 
C.S. Brăila (C. Gorgan — M llie
— T. Ciupltu — M. Cojocaru) 
3:28.4.

In clasamentul general pe e- 
chlpe pe primul loc s-a clasat 
Danubiu Tulcea cu 96 de puncte, 
în continuare : 2. Steaua 84 p, 3. 
Dinamo 69 p, 4. C.S. Brăila 53 
p, 5. Olimpia 34 p, 6—7. Dunărea 
Galați și chimia Rm. Vtlcea 28 
p, 8. Portul Constanța 25 p etc 

cele mai frumoase faze ale 
meciului : Crișan a executat 
bine o lovitură de colț, Bălăci 
— unul dintre cei mai buni ju
cători de pe teren — a făcut o 
mișcare înșelătoare pentru a- 
părarea oaspeților, balonul a 
ajuns la GEOLGĂU, care a 
șutat puternic de la 18 m și... 
2—0.

Din acest moment, nemai- 
avînd ce pierde, oaspeții au 
ieșit ceva mai curajos la atac, 
au expediat cîteva șuturi de la 
distanță, dar ocaziile de gol 
s-au ratat tot la poarta lui' 
Wiener Sportklub. autorul lor 
fiind Cirțu (min. 51. 67, 70 și 
71). în min. 75, însă, la o fază 
care nu anunța golul, Crișan a 
insistat la o minge aflată in 
posesia fundașilor adverși, a 
cîșțigat-o, l-a depășit și pe por
tar, a centrat înapoi la CAMA
TARU, iar acesta a trimis în 
Plasă, îndeplinind, de fapt, o 
simplă formalitate. Golul oaspe
ților, golul lor de onoare, sem
nat de DRABITS, a fost înscris 
la o greșeală a Iui Irimescu, 
dar în acel moment (min. 80) 
calificarea era practic obținută. 
Și a obținut-o echipa mai bună, 
mai ofensivă, mai percutantă: 
Universitatea Craiova, care rea
lizează un frumos succes, după 
acel 0—0, de la Viena.

Arbitrul N. Lagoianis (Gre
cia) a condus foarte bine urmă
toarele formații :

UNIVERSITATEA : Boldici
(min. 88 Lung) — Negrilă, Ti
lihoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Beldeanu. Bălăci, Geolgău (min. 
72 Irimescu) — Crișan, Cămă
taru, Cirțu.

WIENER SPORTKLUB : Kron
berger — Samer, Lichtengger, 
Hof, Kienast — Vierii, Djurici, 
Brauneder — Demel (min. 46 
Doval). Ritter, Drabits.

Laurențiu DUMITRESCU

ani Ia Steaua și e pentru pri
ma oară cind reușesc să ajung, 
cu Steaua, in turul n al unei 
cupe europene. Sper să nu ne 
oprim aici**.

Această declarație a lui Du
mitru evaluează, în subtext, și 
proporțiile victoriei de ieri. 
Internaționalul știe foarte bine 
că pe drumul spre zonele su
perioare ale Cupei cupelor vor 
apărea echipe mult mai puter
nice, care vor pune probleme 
infinit mai grele echipei sale. 
In așteptarea sorților, să con
semnăm această calificare în 
turul II -și să amintim că la 
realizarea ei a contribuit mult 
jocul viguros al steliștilor la 
Berna, cind au ținut în șah o 
echipă cu o evoluție mult mai 
virilă decit cea de ieri.

Să sperăm că Steaua va com
prima la maximum euforia du
pă această victorie de o anu
me rezonanță (prin proporțiile 
scorului) și va declanșa chiar 
de vineri — data tragerii la 
sorți — o campanie specială 
de fortificare, astfel incit acest 
start de bun augur să le ofere 
un sprint prelungit, în turul II.

Arbitrul T. Tokat (Turcia) a 
condus bine echipele :

STEAUÂ : Iordache (min. 70 
N. Răducanu) — Anghelini, Agiu, 
Sameș, Nițu — Dumitru, 
Stoica, Aelenei — M. Răducanu, 
A. Ionescu, Zamfir (min. 63 
Zahiu).

YOUNG BOYS : Eichenber- 
ger — Brechbuhl, Weber, 
Hîissner, Feuz — Zahnd (min. 
22 Conz), Zwigart, Liidi — 
Zwahlen, Schonberger, Miiller.

,ZTRIO/X-UL LUCESCU-DUMITRACHE-NUNWEILLER IV ÎNVINS LA... CAVNIC
In „prefața** întilnirii de la 

Cavnic, dintre echipa locală 
Minerul și ex-divizionara A 
Corvinul Hunedoara (rezultat 
final 2—1), fiecare tabără ma
nifesta cite o temere. Gazdele 
erau oarecum marcate de ex
periența competițională a par
tenerilor, mai ales a tripletei 
Lucescu — Dumitrache — R. 
Nunweiller, iar oaspeții erau 
îngrijorați de felul cum vor fi 
primiți în teren. Desfășurarea 
Întilnirii avea însă să infirme 
aceste două obstacole, fiecare

DINAMO SE GiNDEȘTE LA TURUL 
AL ll-lea, FĂRĂ SĂ UITE 

CĂ MAI EXISTĂ Șl... ALKI
LARNACA, 3 (prin telefon). 

După două ore de zbor cu a- 
vionul, Dinamo a ajuns la Lar
naca, orașul sudic al ihsulsi Ci
pru, de o frumusețe cuceritoa
re, în care-și dau mîna albas
trul marin, verdele palmierilor 
și albul căsuțelor. Temperatura, 
aici, este de 27 de grade.

Fotbaliștii bucureșteni pre
gătesc, in această splendidă am
bianță. partida cu echipa din 
localitate, Alki, care, după cum 
se știe, a cedat cu 0—3 în prima 
manșă la București. Acest a- 
vans de partea lui Dinamo îl 
îndreptățește, probabil, pe Du- 
du Georgescu să ne declare că: 
„Dacă nu ne subestimăm ad
versara, dacă jucăm curajos, cu 
intenția de a marca, turul al 
doilea în Cupa U.E.F.A. nu ne 
poate aștepta decit pe noi. 
Partida cu Alki, continuă el< 
cred că va fi o verificare jitilă 
a potențialului nostru, un mij
loc de a corija lacunele care 
mai apar in evoluția echipei : 
lipsa de interes a mijlocașilor, 
pentru faza de apărare, mane
vrele încă nesigure ale extre
melor, care nu au învățat incă 
exact schema eu care să valo
rifice la maximum predilecția 
mea de a marca cu capul**.

Antrenorul Angelo Niculescu 
ne-a comunicat încă de la co- 
borirea din avion „ll“-le pro
babil : Eftimescu — Cheran,

Azi, In „Cupa României14

LA START - ECHIPELE DE DIVIZIA B
Ediția 1979/1980 a popularei 

competiții fotbalistice „CUPA 
ROMÂNIEI** — care se desfă
șoară sub egida „DACIADEI** — 
programează azi o nou etapă, 
în care iau startul și divizio
narele B. Vor avea loc 56 de 
meciuri, gazde fiind formațiile 
din campionatul Diviziei C și 
„județ", care au mai rămas în 
competiție, în număr de 51 și, 
respectiv, 7. Dintre cele cinci 
echipe bucureștene de Divizia 
B, trei joacă în Capitală : Ra
pid cu Automatica (teren 
I.C.S.I.M.), Metalul cu Au- 
tomecanica (teren Triumf) și 
Mecanica fină cu Tehnomc-

INTENȚIILE Șl SPERANȚELE 
„CUTEZĂTORILOR" IUI ȘT. STĂNCULESCU

De aproape nouă luni, antre
norul Stefan Stănculescu a pă
răsit clubul Dinamo, club In 
cadrul căruia a activiat mulți 
ani la rînd, ocuplndu-se de pre
gătirea citorva generații de ju
cători. Dealtfel, singurul titlu de 
campioană națională la juniori 
din palmaresul clubului Dinamo 
a fost cîștigat de o formație an
trenată de Șt. Stănculescu, în 
1973. Din echipa aceea făceau 
parte, printre alții, Augustin, 
Ion Marin, Custov, Vrînceanu, 
componenți de astăzi ai lotului 
de seniori, ce face acum șt. 
Stănculescu 7 Ne-a răspuns la a- 
ceastă întrebare cu o Invitație : 
„Veniți să vedeți !“. Unde 7 „re 
malul Lacului Tei, la baza spor
tivă a Casei centrale a pionieri
lor, Cutezătorii**. Nu mult timp 
după acest scurt dialog, am dat 
curs invitației ți... „Am venit 
aici — ne-a întlmplnat șt. Stăa- 
eulescu — cu dorința fermă de 
a pune umărul Ia formarea unei 
pepiniere de jucători care să dea 
în scurt timp rezultate cit mai 
bune, din care să facem in 3—4 
ani un centru Ia care copiii să 
vină singuri, știind că li se vor 
oferi condiții foarte bune de in
struire și — de ce nu 7 — de 
petrecere a timpului lor liber**.

Am mers Împreună apoi, prin 
incinta bazei, să vedem platfor
ma pentru tenis șl baschet, la 
care încă se mal lucrează, un

în sensul său. Prin elan, ambi
ție și un angajament total, ju
cătorii localnici (o notă în plus 
pentru Lucaci și Gh. Tulba) •*- 
fără a etala valențe tehnice 
deosebite — au izbutit să în
vingă un „11“ în care „liderii** 
formației an evoluat doar cu... 
numele (excepție R. Nunweil
ler. căruia i s-a alăturat tână
rul Klein). Datele tehnice ale 
meciului (șuturi la poartă : 
27—7 ; pe poartă : 12—4 ; cor- 
nere : 13—3; ocazii mari : 4—1) 
au fost și ele argumente incon- 

Dinu, Sătmăreanu, Lucuță — 
Mulțescu, Augustin, Custov (I. 
Moldovan) — Țălnar, D. Geor
gescu, Vrînceanu. A ținut să 
mai adauge că meciul trebuie 
tratat, indiferent de rezultatul 
din tuf, de la scorul real de 
0—0 cu care se pleacă în orice 
partidă de fotbal înaintea pri
mului fluier al arbitrului. în 
programul zilei de miercuri al 
echipei : ora 17, un antrenament 
de 90 de minute.

Antrenorul lui Alki, B. Milc- 
nov, este însă realmente îngri
jorat. Marea speranță ofensivă 
a formației sale, D. Panayotou, 
nu s-a refăcut și, deci, nu va 
juca. In aceste condiții, el va 
trimite în teren, după toate 
probabilitățile, același „11“ uti
lizat și în partida tur de la 
București : Petrakis — Olim- 
bios, Andreou, M. Panayotou, 
Violaris — Nikolaou, Mapuras, 
Foundassis — Ioanou, Stasos, 
Pirillos.

înaintea meciului cu Dinamo, 
Alki a jucat — folosind doar 
4 titulari — un amical cu Aris 
Limassol, pierzînd cu 3—1.

Partida va începe la ora 15 
și se va disputa pe stadionul 
G.S.Z. (teren gazonat), avînd o 
capacitate de aproximativ 6 000 
de locuri. Arbitrul Întilnirii este 
C. Morgan (Țara Galilor).

Ion CUPEN

tal (teren Laromet). Autobuzul 
și Progresul Vulcan vor evolua 
în deplasare, la Călărași, cu 
Dunărea și. respectiv, la Bu
zău, cu Chimia. Liderii seriilor 
I și a Il-a a Diviziei B, F.C.M. 
Brașov și F.C. Bihor, vor juca 
la Baraolt, cu echipa Minerul, 
și respectiv, la Jibou, cu Rapid, 
formație din campionatul ju
dețului Sălaj. Toate partidele în
cep Ia ora 14,30.
• MECANICA FINA — LUCEA

FĂRUL 2—4 (1—2). Meci restanță 
din cadrul seriei a n-a a Diviziei 
B. Au marcat : Doiciu, Preda 
(din 11 m), respectiv Fîșic (2) șl 
Matei (2).

mic poligon de tir. pistele de a-’ 
tletism, ștrandul și. în fine, te
renul de fotbal cu toate anexe
le, cu aparatura ajutătoare ne
cesară unul proces de Instruire 
ca la carte. Trei antrenori, L 
Moldovan, N. Tănăsescu (fun
dașul Sportului studențesc, un 
„model** pentru cel ce vor 
să Învețe fotbal aici) și,' 
firește, Șt. Stănculescu, se o- 
cupă de pregătirea celor 83 de 
copii grupați pe trei categorii de 
vîrstâ, 10, 11 și 12 ani. „Primim 
tot sprijinul din partea Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor, tovarășul Constantin 
Boștlnă interestndu-se în mod 
deosebit cum se prezintă aceas
tă bază sportivă. Avînd, deci, 
condiții foarte bune, ne-am an
gajat să facem din «Cutezăto
rii. un centru care să întreacă 
concurența celor dii jur, Dina
mo, Voința, ICSIM, Automatica ; 
o pepinieră bine pusă la punct, 
care să lanseze cîteva nume în 
fotbalul românesc. Deocamdată 
speranțele noastre slnt Valentin 
Zaharia, Silviu Crăiescu, Flo
rian Adam. Acum au numai 
12—13 ani. Cînd vor avea 17—18 
—19 ani afirm cu toată convin
gerea, atît ei, cit și alți puști 
care se pregătesc la noi vor găsi 
loc în loturile unor echipe bine 
cotate, in primul eșalon**.

L. DUMITRU

testabile ale meritatei victorii 
obținute de jucătorii din Cav
nic. Regretul foștilor divizionari 
A (surprinzător de nesiguri în 
defensivă) a fost amplificat și de 
faptul (mărturisit) că, la Cav
nic, adversarii lor — jucînd 
foarte „curat** — i-au lăsat să 
se exprime în voie...

La această deplină sportivi
tate s-a adăugat și arbitrajul 
foarte bun al suceveanului Mi
hai Fcdiuc. Același nivel a fost 
atins și de organizatori.

Adrian VASILESCU



ECHIPA MASCULINA
DE GIMNASTICA

A ROMÂNIEI
EVOLUEAZĂ

IN CEHOSLOVACIA
Echipa noastră reprezentativă 

masculină de gimnastică inau
gurează, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, sezonul competițional 
de toamnă. Ea va întîlni, în 
deplasare, reprezentativa Ce
hoslovaciei, intr-un meci care 
programează atit exerciții im
puse cit și liber alese. Antreno
rii Iosif Hidi și Vasile Coșariu 
s-au stabilit asupra următorilor 
gimnaști : Dan Grecu, Kurt 
Szilier. Romulus Bucuroiu, So
rin Cepoi, Gabriel Popescu, Ra
du Branea și Valentin Grecu.

JOCURILE SPORTIVE
ALE ASIEI DE SUD EST

JAKARTA, (Agerpres) — Cea 
de a 10-a ediție a Jocurilor 
sportive ale Asiei de Sud-Est 
s-a încheiat cu succesul selec
ționatei Indoneziei, situată pe lo
cul întîl ta clasament, cu 92 me
dalii de aur, urmată de Thailan
da — 50, Birmania — 26. Filipine 
— 24, Malayezia — 19 și Singa
pore — 16.

în finala turneului de fotbal, 
echipa Malayezlel a întrecut cu 
scorul de 1—0 formația Indone
ziei.

NIKI lăBDA St ntlHCE !
Cunoscutul automobilist aus

triac Niki Lauda a anunțat că 
se va retrage din activitatea 
competițională. în vîrstă de 30 
de ani, Lauda a debutat în cam
pionatul mondial de formula 1 
în urmă cu 8 ani, afirmindu-se 
rapid ca unul dintre cei mai 
buni plloți din lume în 
de acest gen. în bogatul i 
palmares figurează cîștigarea 
două ori (în 1973 și 1977), cu 
mașină „Ferrari", a titlului 
campion mondial — formula 1.

In anul 1976, pe 
Niirburgrlng, Nlki Lauda a fost 
victima unul grav accident, care 
i-a pus ta pericol viața. Dar, cu 
dirzenia șl ambiția caracteristice 
marilor campioni, el șl-a reluat 
in curînd antrenamentele, obțl- 
nînd în continuare succese de 
prestigiu șl chiar cîștigarea, un 
an mal tîrziu, a titlului de cam
pion al lumii.

cel
i cursele 
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de 
o 

de

circuitul de la

TITLURILE Șl CALIFICAREA PENTRU OLIMPIADĂ, 
MIZELE EDlflEI A Xl-a A CE. DE VOLEI
După 28 de ani, Franța ’este, 

din nou, gazda unui campionat 
european de volei. Dacă in sep
tembrie 1951 se desfășura la 
Paris ediția a IV-a, cu parti
ciparea a 16 reprezentative 
masculine și feminine, la Tou
louse, Orleans, Evreux, Cannes, 
St. Quentin, Nantes va începe 
miine cea de a Xl-a rundă, la 
care vor lua parte 24 de for
mații. O trecere de ani care a • 
însemnat, totodată, o sporire a 
numărului practicanților aces
tui joc, cu implicații favorabile 
asupra creșterii valorice a tu
turor echipelor de pe „bătrinul 
continent".

Actuala ediție a „europene
lor" are o miză în plus : aceea 
a calificării pentru Jocurile 
Olimpice. Dacă la masculin au 
scăpat de această grijă repre
zentativele U.R.S.S. — gazdă a 
Olimpiadei, Italiei — vicecam- 
pioană mondială și Poloniei — 
campioană olimpică, ele abor- 
dind întrecerea numai cu ghi
dul la titlu, la feminin disputa 
este și mai strînsă, deoarece 
doar U.R.S.S. și-a asigurat lo
cul printre „olimpice". Desigur, 
nu va fi ușor nici uneia să se 
impună, iar campionatele mon
diale de anul trecut ne-au ară
tat că s-au produs multe mu
tații valorice, că nu mai e- 
xistă... pronosticuri sigure. La 
masculin, pînă acum, doar trei 
echipe au reușit să urce pe 
cea mal înaltă treaptă a podiu
mului : U.R.S.S. (6), Cehoslo
vacia (3), România (1), în timp 
ce la feminin formația 
U.R.S.S. deține recordul abso
lut : din 1949 și pînă în prezent 
a cucerit titlu după titlu.

Care vor fi noile campioane ? 
Care vor fi echipele ce se vor 
califica pentru J.O. î — iată 
întrebările care frămîntă în a- 
ceste zile pe iubitorii voleiului. 
Răspunsurile sînt dificile, avînd 
în vedere numărul mare de 
candidate. Turneele internațio
nale care au avut loc în acest 
an aduc în prim-plan — fie la

1948, Italia: masculin — 1. Cehoslovacia
1949, Cehoslovacia: feminin — 1. U.R.S.S. ..
1950, Bulgaria: masculin — 1. U.R.S.S.... 5.

— 1. U.R.S.S.... 5. România
1951, Franța: masculin — 1. U.R.S.S.... 4. România; feminin — 

1. U.R.S.S.
1955, România: masculin — 1. Cehoslovacia, 2. România; fe

minin — 1. U.R.S.S.... 4. România
1958, Cehoslovacia: masculin — 1. Cehoslovacia, 2. România; 

feminin — 1. U.R.S.S.... 4. România
1963, România: masculin — 1. România; feminin — 1. U.R.S.S.... 

3. România . , . , .
1967, Turcia: masculin — 1. U.R.S.S.... 5. România; feminin — 

1. u.R.S.S.... 9. România
1971, Italia: masculin -

1. U.R.S.S.... 7. România
1975, Iugoslavia: masculin —

— 1. U.R.S.S.... 7. România
1977, Finlanda: masculin — L

— 1. U.R.S.S.... 6. România
1979, Franța: 7

4. România 
România; feminin

1. U.R.S.S.... 3. România ; feminin

1. U.R.S.S.... 4. România; feminin

masculin, fie la feminin — for
mațiile U.R.S.S., României (bă
ieții au realizat 20 de victorii 
pînă în prezent), Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Poloniei, Ungariei, 
R.D. Germane, Italiei, care se 
situează, la ora actuală, printre 
cele mai bune de pe continent. 
Despre șansele reprezentanților 
noștri 
decît s 
să-și 
la un 
tru ca
și firesc, printre fruntașii com
petiției.

am mai vorbit. Nu vrem 
să credem că ei vor ști 
materializeze pregătirea 
nivel corespunzător, pen- 

i să se numere, cum este

U.R.S.S.... 3. România: feminin

Să mai adăugăm, referitor la 
acest campionat, că el va con
stitui și un test al valorii e- 
chipelor europene în acest an 
preolimpic, știut fiind faptul 
că la Moscova ele vor trebui 
să facă față reprezentantelor A- 
siei și Americii, care, prin Ja
ponia (campioană olimpică la 
feminin) și Cuba (fetele meda
liate cu aur, iar băieții cu bronz 
la „mondialele" din 1978), vor 
dori, să-și impună supremația.

Emanuel FANTÂNEANU

LA 13 OCTOMBRIE, TRAGEREA IA SORJI
A GRUPELOR PRELIMINARE ALE C. M. DE FOTBAL DIN 1982
ZURICH, (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, tragerea la sorți 
"a preliminariilor viitorului cam
pionat mondial va avea loc la 13 
octombrie, la Zilrich. întructt 
turneul final al C.M. programat 
ta 1982 ta* Spania are o nouă 
formulă, cu 21 de echipe, din 
Europa se vor califica 13 echipe. 
Pentru „preliminariile europene"

vor fi alcătuite 5 grupe de cite 
5 echipe, o grupă de 4 echipe și 
una de 3 echipe. Grupele de 5 
și de 4 vor da cîte două califi
cate, Iar cea de trei o singură 
finalistă. Capi de serii vor fi pro
babil ca și pînă acum echipele 
clasate pe locuri fruntașe la 
campionatul mondial precedent-

V»

TELEX «TELEX
FOTBAL, • Evolutad ta Olan

da, echipa ,,Aztecs" din Los An
geles a jdeat cu formația steen- 
wijk, pe care a învins-o cu 2—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Clyde Best șl Rezik Kozici. în 
formația americană a evoluat șl 
J. Cruyff. 0 Echipa vest-germa- 
nă M.S.V. Duisburg, aflată în 
Coasta de Fildeș, a întilnit la 
Abidjan formația locală „Sports", 
în fața căreia a cîștigat cu 2—0 
(1-0).

GIMNASTICA ® Tînăra gim
nastă cehoslovacă Eva Mareciko- 
va a terminat învingătoare în 
concursul internațional de la Lit
vinov (Cehoslovacia), ..................
la individual 
te. Pe locul 
coechipiera 
76,55 p.

HOCHEI • 
retur pentru , ___ r_
lă Dynamo a întrecut cu scorul 
de 9—2 (4—1, 4—1, 1—0' formația 
daneză I.K.V. Vojens. învingă
tori și în primul joc, hocheiștll 
berlinezi s-au •
rul II.

JUDO • La 
tat întîlnirea ___
lecționata de tineret a _____  . .
reene șl echipa R.S.S. Azerbaid
jan. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 5—3.

MOTO 0 Campionatul mondial 
clasa 750 cmc a fost cîștigat de 
francezul Patrick Pons, cu 154 
puncte, urmat în clasamentul ge
neral de Mlchel Frutschl (Elve
ția) — 132 p și Johnny Cecot- 
to (Venezuela) — 123 p. Ultima 
probă a campionatului s-a dispu
tat ta orașul iugoslav Rijeka, 
victoria în cele două manșe re
venind lui M. Frutschi și, res
pectiv, J. Cecotto. 0 Alergătorii 
de dirt-track I. Bobîlneanu, N. 
Rîureanu, I. Pavel și G. Scarlet, 
însoțiți de antrenorul C. Volcu- 
lescu, au plecat în Ungaria pentru 
a participa la două concursuri 
pe echipe, după următorul pro
gram : sîmbătă — la Gyula și du
minică — la Debrecen.

ȘAH 0 în turneul interzonal 
masculiu de la Rio de Janeiro, 
după 7 runde; conduce Ilubner 
(R.F.G.), cu 5 p (1). urmSBA’e 
Petrosian (U.R.S S.) 5 p. Ba* >jv 
(U.R.S.S.) 4 p (1'.

TENIS 0 Orașul Italian Bres
cia va găzdui în zilele de 17 șl 
18 octombrie un turneu Interna
țional de tenis la care șl-au a- 
nunțat 
jucători 
Adriano 
McEnroe 
(S.U.A.). 
Iul, Năstase 
Enroe. 0 în 
neului de la 
tase — Vilas

totalizînd 
compus 77,30 punc- 
secund s-a situat 
sa Zemanova —

La Berlin, în meet 
C.C.E , echipa loca-

calificat

Phenian 
amicală

pentru tu-

s-a dispu- 
dintre se- 
R.P.D. Co-

participarea cunoscuțil 
Ilie Năstase (România).
Panatta (Italia), John 

și Sandy Mayer 
prima zl a turneu- 
îl va întîlni pe Mc 
prima partidă a tur- 

i Buenos Aires, Nâs- 
I 6—3, 7—5.

Tn

Pe un traseu de 1OOO mile

FLACĂRA OLIMPICĂ 
CĂLĂTORIVA

SPRE LAKE PLACID

■»

A

periplu al 
către locul 
întrecerilor

Tradiționalul 
flăcării olimpice 
de disputare a 
puse sub semnul celor cinci 
cercuri înfrățite va avea ca 
primă țintă, în 1980, valea 
adîncă dintre munții Appa- 
lache și Adirondack, din 
continentul nord-american, 
unde se află Lake Placid, 
locul de desfășurare a „O- 
limpiadei albe". Flacăra sa
cră, aprinsă de la lumina 
soarelui în Olimpia, străve
chea gazdă a Jocurilor Olim
pice din antichitate, va ple
ca din Grecia în prima lună 
a anului. Cea dinții etapă a 
călătoriei sale dincolo de O- 
cean va fi făcută cu avionul. 
Punct terminus al zborului 
— Langley, pe coasta de 
est. De aici, îmbarcată pe 
vapor, ea va naviga pe ape
le Atlanticului pînă la York
town, localitate din statul 
Virginia, de unde își va în
cepe adevăratul traseu ame
rican. Pe distanta a 1000 
mile (aproximativ 1610 kilo
metri), ea va fi transportată 
prin purtătorii de torță pînă 
la Lake Placid, stațiunea 
montană din nordul statului 
New York, gazdă a celei de 
a XIII-a ediții a J.O. de 
iarnă.

Startul uriașei ștafete se 
va da la 31 ianuarie. Alege
rea localității Yorktown, ca 
punct de plecare, are o sem
nificație aparte. Acolo, cu 
două secole în urmă, s-a dat 
bătălia finală a războiului 
pentru independență, pre
mergător constituirii Statelor 
Unite. Purtătorii flăcării vor 
întîlni în cale numeroase 
alte locuri legate de istoria ■ 
acestei țări. Interesant de 
menționat că în 1932. la pri
ma Olimpiadă de iarnă găz- 

' duită de Lake Placid. între
cerile au fost deschise de

Roosevelt, pe atunci guver
nator al orașului New York. 
Clădirea Capitolului din Wa
shington, Independence Hall 
din Philadelphia, State Ca
pitol din Albany (New York), 
vor fi alte puncte de pe tra
seul actual al flăcării olim
pice, unde sînt prevăzute ce
remonii speciale. Din Albany 
— ca o curiozitate — tra
seul se bifurcă, două flăcări 
urmîndu-și cursul pe dru
muri separate, pînă la Lake 
Placid, unde trebuie să a- 
jungă simultan.

52 purtători de tortă, re- 
prezentînd cele 50 de state, 
districtul Columbia și orașul 
Lake Placid au fost desem
nați pentru ștafeta flăcării 
olimpice. Pentru alegerea 
lor. Comitetul de organizare 
a J.O. de iarnă 1980 a or
ganizat concursuri prelimi
nare, cu aproape 6000 de 
participant!, din care au fost 
reținuți, la începutul acestui 
an, 236 semifinaliști. La 20 
aprilie, selecția a fost înche
iată, anunțîndu-se lista celor 
52 de titulari, 26 bărbați și 
26 femei. Sînt toți sportivi 
amatori, între 16 și 56 de 
ani, oameni 
fesii, printre 
denti. Toți, 
cursă lungă, 
curgă distante apropiate de 
cea a maratonului, fiecărui 
purtător revenindu-i în me
die 20 mile de alergare.

Prin efortul acestor entu
ziaști. flacăra olimpică va 
ajunge la destinație pe data 
de 8 februarie, cu cinci zile 
înaintea deschiderii oficiale 
a Jocurilor Olimpice de iar
nă. Ea va arde deasupra a- 
renei olimpice din Lake Pla
cid. în așteptarea zilei de 13 
februarie 1980. cînd se va da 
startul marilor întreceri ale 
ghetii șl zăpezii. (Rd. V.).

ATENA, 3 (prin telefon). Pe 
stadionul Flladelfia din locali
tate, la lumina reflectoarelor, în 
prezența a peste 35 000 de spec
tatori, campioana României, 
F. C. Argeș, a reușit pînă la 
urmă să obțină calificarea în tu
rul II al C.C.E. — la capătul unei 
partide dramatice pe care a 
pierdut-o cu 2—0 — grație golu
lui tn plus Înscris in prima man
șă, de la Pitești. Cum era de 
așteptat, jucătorii de la A.E.K 
au atacat din primele minute 
poarta apărată de Cristian, au 
desfășurat atacuri ta trombă, 
dar apărarea noastră a fost la 
post, talăturtad pericolul. A fost 
suficientă o singură gafă, a 
fundașului IVAN, care, ta min. 
13, a trimis balonul ta propria 
poartă, pentru ca formația ate
niană să preia, hotărit, iniția
tiva. Cu un minut mal devre
me 
pe 
de

însă, echipa noastră a trecut 
lîngă o mare ocazie, Irosită 
D. Nicolae, care din apropie-

re a șutat slab. Fotbaliștii de la 
A.EK. nu găsesc culoare de șut, 
acțiunile lor, deși numeroase, nu 
sînt prea clare, dar cu toate a- 
cestea tn mln. 20 tabela de mar
caj arată 2—0 tn favoarea 
lor : Bajevlcl este faultat la 
22 m de poarta Iul Cristian, șl 
lovitura liberă executată de el 
trece peste bară Surprinzător, 
conducătorul jocului decide re
petarea loviturii și, de această 
dată, trage VLĂDICI și înscrie 
imparabll. Deși conduși cu 2—0. 
jucătorii noștri nu se pierd cu 
firea, se apără grupat, iar pe 
contraatac Dobrin pune deseori 
tn dificultate pe fundașii ate
niene Astfel, In mln. 23, o pasă 1- 
deală a coordonatorului de joc al 
piteștenilor ti oferă iul D. Nico
lae o excelentă situație de a În
scrie, dar portarul Sterioudas are 
un reflex de excepție. Același 
excelent Dobrin l-a găsit tn 
(mln 41) cu o pasă scurtă In ca
reu pe D. Nicolae, al cărui șut

e respins, din nou printr-un re
flex, de Sterioudas. La reluare, 
este rîndul Iul Dobrin (min. 49) 
să rateze, aflat singur cu Ste
rioudas. Luptînd cu o mare dă
ruire pînă în final, fotbaliștii pi- 
teșteni reușesc să păstreze re
zultatul, care le aduce satisfac
ția calificării în turul al II-lea al 
C.C.E.

Arbitrul elvețian A. Dayna a 
condus bine următoarele forma- 
til :

A.E.K. : Sterioudas — Musurls, 
Inzoglu, Ravusis, Nicolaou (mln. 
82 Kalaizidis' — Thodis, Nicolou- 
dis. Vlădici — Ardizoglu, Baj<\ 
viei (mln. 53 Thasos), Mavros.
F. C. ARGEȘ : Cristian — Băr- 

bulescu, Stancu, Cirstea, Ivan 
(mln. 68 Molsescu) — Toma. Chi- 
vescu, lovănescu — D. Nicolae, 
Radu II (mln. 87 Iatan). Dobrin.

Constantin FIRĂN'SCU

MANȘA A DOUA A CUPELOR EUROPENE
Ieri s-au desfășurat cele mai multe meciuri din manșa a doua a cupelor europene la fotbal (citeva 

urmează să albă loc astăzi). Echipele subliniate s-au calificat pentru etapă următoare, programată Ia 24 
octombrie (tur) și 7 noiembrie (retur). * — “
5 octombrie, la ZQrlch. Iată rezultatele
manșă):

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Tragerea la sorți a partidelor din etapa a doua va avea 
(între paranteze, în prima coloană, figurează rezultatele

loc vineri 
din prima

de diferite 
ei și mulți 
alergători 

capabili să

pro- 
stu- 

de 
par-

— F.C. Argeș
— F.C. Liverpool
— Valor Reykjavik 
«— R.B. Differdirtgen
— Hajduk Split
— Ujpesti Dozsa
— Dynamo Berlin

A.E.K. Atena 
Dinamo Tbilisi 
Hamburger S.V. 
Omonia Nicosia 
Trabzonspor 
Dukla Praga 
Ruch Chorzow
Hiber La Valletta — Dundalk (1st.) 
S.K. Beveren
Austria Viena 
Osters VaexjS 
A.C. Milan 
Celtic Glasgow 
Ajax Amsterdam 
Racing Strasbourg 
Real Madrid

— Servette Geneva
— Vejle (Dan.)
— Nottingham
— F.C. Porto
— Partizani Tirana
— J.K. Helsinki
— Kristian sand (Norv.)
— Levski Sp. Sofia

CUPA CUPELOR

— Young Boys Berna
— Juventus Torino
— Arka Gdynia
— Wrexham Utd.

Steaua Bucure,ti 
GySr
Beroe Stara Zagora 
F.C. Magdeburg
Aris Bonnweg (Lux.) — Reipas (Fini.) 
Lokomotiv Kosice — S.W. Innsbruck 
Fenerbahce Istanbul — Arsenal
Waterford (Id.) — I.F.K. Goteborg
Fortuna Dusseldorf - Glasgow Ranger*
Twente Enschede — Panionios
C.F. Barcelona — Akranes
Nantes — Cliftonville (Id. N.)
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Fenira rlrpinâiote t abonamente prin ILEXIM - departamentul export impari presă, P.O. Bas 136-137,

(0—3) 2—0 
(1-2) 3—e 
(3—O' 1—1 
(1-2) 6—1 
(0-1) 0-1 
(2—3) 2—0 
(1—4) 0—0 
(0—2) 1—0 
(1—3) 1—1 
(2-3) 1—1 
(0—2) 1—1 

(0—0) 0—1 d.p.
‘ ■ 4—1

8—1
4-0 
2-0

(G—l* 
(8-1) 
(2-1) 
(1-0)

(2—2) 
(0-2) 
(2-3) 
(2—3' 
(1-0) 
(2—1) 
(0-2) 
(0-1) 
(1—2) 
(0-4) 
(1—0) 
(1—0'

8—0
2—1
2—0
5—2
1—0
1—0 
0—0
1—1
0—0
3—1 
0—0 
7—0

F.C. Rjeka
F.C. Valencia

Dinamo Moscova s-a calificat direct în turul

CUPA U.E.F.A.

— Beerschot Anvers
— B.K. 1903 Copenhaga

(0—0) 
(2-2)

II.

2—1
4—0

Univ. Craiova 
Bohemians Dublin 
Steaua Roșie 
Diosgyor
Dynamo Dresda 
Dinamo Zagreb 
Viking (Norv.)
S. C. Anderlecht 
Stal Mietec 
Ferencvaros
T. S.K.A. Sofia 
Banik Ostrava 
Grasshoppers 
P.S.V. Eindhoven 
Esbjerg (Dan.) 
Bayern Miinchen 
Real Sociedad 
Leeds United
F.C. Kaiserslautern 
St. Etienne 
Ipswich
Keflavik
W.B. Albion 
MalmB F.F. 
Eintracht Frankfurt 
Everton
Standard Li&ge 
Monaco
Torino

— Wiener S.K.
— Sporting Lisabona
— Galatasaray
— Rapid Viena
— Atletico Madrid
— Perugia
— Bor. Monchengl.
— Dundee Utd
— Aarhus (Dan.)
— Lokomotiv Sofia
— Dinamo Kiev
— Orduspor (Turcia)
— Niederkorn (Lux.)
— Gijon
— Zbrojovka Bmo
— Bohemians Praga
— Inter. Milano
— La Valletta
— F.C. Zurich
— Wldzew Lodz
— Skeid Oslo
— Kalmar F.F. (Sued.)
— Carl Zeiss Jena
— Kuopio (Fini.)
— Aberdeen
— Feyenoord
— Glenovan Belfast
— Șahtior Donețk
— V.f.B. Stuttgart

(0—0) 3—1
(0—2) 0—0
(0—0' 3—1
(1—0) 3—2
(2—1) 3—0
(0—1) 0—0
(0—3) 1—1
(0—0) 1—1
(1—1) 0—1
(0—3' 2—0
(1—2) 1—1 
(0—2) 6—0 
(2—0) 4—0 
(0—0) 1—0
(0—6) 1—1
(2—0) 2—2
(0—3' 2—0
(4—0) 3—0
(3—1) 5—1 
(1—2) 3—0
(3—1) 7-0
(1—2) 1-0
(0—2) 1—2
(2—1' 2—0
(1-1) 1-0
(0—1) 0—1
(1—0) 1—0
(1—2' 2—0 

(0—1) 2—1 d.p.
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