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NICOLAE CEAUSESCU
AU FOST INAUGURATE EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR
ECONOMIEI NAȚIONALE-EREN '79 Șl EXPOZIȚIA

TEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ-TEHNOEXPO '79
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi dimi
neață au fost inaugurate Expo
ziția realizărilor economiei na
ționale — EREN ’79 și Expozi
ția tehnică internațională — 
Tehnoexpo ’79, organizate in 
Capitală, la Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii.

Numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, aflați 
de-a lungul aleii ce duce 
spre pavilionul central al 
complexului expozițional, sa
lută cu ovații și urale sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
Se scandează cu însuflețire, în
delung, „Ceaușescu — P.C.R.", 
cei prezenți reafirmîndu-și sen
timentele de fierbinte dragoste 
și inaltă stimă față de partid șl 
secretarul său general.

Tn fața intrării principale a 
expoziției domnește aceeași at
mosferă de puternic entuziasm. 
Grupuri de tineri și tinere 
oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 

Mbaușescu buchete de flori.
Cuvîntul inaugural a fost ros

tit de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale.

Urmează momentul solemn al 
deschiderii expozițiilor. To
varășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să taie panglica inaugu
rală a celor două manifestări 
expoziționale.

Amplă retrospectivă a unui 
drum glorios, expresie strălucită 
a energiei și capacității creatoa
re a poporului nostru, adevărată 
oglindă a României de azi, ex
poziția înfățișează dezvoltarea 
impetuoasă a țării, in cele trei 
decenii și jumătate de la eli
berare, dar mai cu seamă după 
Congresul al IX-lea al parti
dului. care a inaugurat cea mai 
dinamică și mai fertilă perioa
dă din întreaga noastră istorie.

Expoziția oglindește, în ace
lași timp, înflorirea puternică a 
științei, invățămintului, culturii 
și artei, realizările remarcabile 
dobîndite pe linia ocrotirii să
nătății, a turismului și sportu
lui, adîncile transformări socia
le care au avut loc în viața 
oamenilor, in creșterea conti

Balcaniada de canotaj

11 VICTORII PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI
In ultima reuniune, seniorii de 4 ori pe locul I

Pe o vreme însorită, dar fri
guroasă (fără vint), s-au des
fășurat ieri ultimele întreceri 
ale Balcaniadei de canotaj, ca
re au adus la start ambarcați- 
ile seniorilor. Concurînd cu 
multă ambiție, stimulați poate 
și de succesele fetelor și ale 
juniorilor, schifiștii români au 
dominat competiția, cîștigînd 4 
din cele 8 titluri puse in joc. 
în acest fel bilanțul sportivilor 
români la ediția 1979 a J.B. 
este cel mai bun din istoria 
competiției. Reprezentanții noș-- 
tri au cucerit 11 victorii (in 18 
probe), celelalte titluri revenind 
sportivilor din Iugoslavia (4), 
Bulgaria (două) și Grecia.

Revenind la ultimele finale 
să consemnăm comportarea me
ritorie a celor 4 echipaje vic
torioase (4+1 rame, 2 f.c., 4 
rame și 8+1) care și-au depă
șit adversarii cu un avans a- 
preciabll. Dar dacă ramerli 
și-au făcut pe deplin datoria, 
în schimb vîslașli nu au reușit 
să se impună în fața sportivi
lor iugoslavi și bulgari. Mai a- 
proape de victorie au fost 
componenții ambarcațiunii de 4 
vîsle. Aceștia au și condus o 
bună parte a traseului, dar în 
final au fost depășiți la limită 
de concurenții bulgari. Surprin
de, desigur, absența de la start 
* echipajului de 2+1 alcătuit 

nuă a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al Întregului 
popor.

Este un adevăr profund — pe 
care expoziția ii relevă cu 
pregnanță — că marile succese 
înregistrate în toate domeniile 
construcției socialiste sînt indi
solubil legate de personalitatea 
și prodigioasa activitate desfă
șurată, în fruntea partidului și 
statului nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pildă de 
patriotism înflăcărat, de devo
tament și abnegație in slujba 
intereselor vitale ale poporului 
român, a cauzei generale a so
cialismului și păcii. Contribuția 
sa decisivă la elaborarea și 
transpunerea in viață a planu
rilor de dezvoltare economico- 
socială in funcție de condițiile 
specifice ale României, la fun
damentarea, pe baze riguros 
științifice, a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, dialogul viu. nemijlocit, 
pe care-1 poartă în permanență 
cu poporul, cu țara, au asociat 
pentru totdeauna numele to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
toate înfăptuirile acestor ani, de 
imensul prestigiu de care se 
bucură astăzi România in în
treaga lume.

EREN T9 confirmă pe deplin 
că în potențialul actual al țării 
avem o bază trainică pentru 
dezvoltarea viitoare a Româ
niei, strălucit prefigurată în 
Proiectul de Directive, în cele
lalte documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, vizitează 
pavilioanele Șl standurile mi
nisterelor, întreprinderilor și 
instituțiilor expozante. Vizita 
prilejuiește pretutindeni un cu
prinzător dialog de lucru cu 
specialiști, cu cadre de condu
cere din economie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vizitează apoi 
pavilioanele și standurile din 
cadrul Expoziției tehnice inter
naționale — Tehnoexpo *79, a- 
flată la cea de-a IlI-a ediție.
La plecarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, miile de bucu- 
reștenl aflați in incinta Com
plexului expozițional îl salută 
cu aceeași însuflețire, eu entu
ziasm.

din P. Ceapura, G. Bularda și 
L. LovrenschL Antrenorii lotu
lui au renunțat (din motive 
disciplinare) la serviciile lui G. 
Bularda, treeîndu-i pe Ceapura 
și Lovrenschl în ambarcația de 
8+1, care a și ciștigat ultima 
probă.

REZULTATE TEHNICE. 4+1 
rame: 1. România (P. Dona, G. 
Cutaș, O. Curoclca, G. Dragomlr 
+ G. Ovidiu) 6:35,0; 2. Bulgaria (Continuare in pag. 2-3)

Echipajul României de 4 rame, victorios ieri, pe lacul Snagov, in 
întrecerile Balcaniadei de canotaj

PKOLETAW DIN TOAT1 TARILE, UNITI-VAI
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Ce/e patru reprezentante ale fotbalului românesc

in Cupele europene au susfinut cu succes prima „sesiune"

ACUM, TOATĂ ATENȚIA SPRE TURUL AL DOILEA

Portarul echipei F.C. Argeș, Cristian I, tn itinga imaginii, este 
atent la... golgeterul Mavros care pierde o bună șansă de a marca.

Foto : A.P.-AGERPRES

Cele patru reprezentante ale 
fotbalului nostru jn cupele con
tinentale — devenite cea mai 
mare competiție intercluburi 
de pe glob — au trecut în tu
rul al doilea. O performanță 
meritorie care reprezintă, spe
răm, un început al ofensivei 
lor In aceste prestigioase în
treceri. Ea produce satisfacție, 
mai cu seamă că, în ultimii 
ani, prezența formațiilor noas
tre în cupele europene a fost 
foarte palidă, înregistrindu- 
se multe eliminări timpurii. A- 
șadar, calificare „în bloc" în al 
doilea tur, prin următoarele 
rezultate :

C.GE ! F.G Argeș - A.E.X. 
Atena 3-0 (tur) ți 0-2 (retur)

CUPA CUPELOR : Steaua - 
Young Boys Berna 2-2 (tur) 
ți 6-0 (retur)

CUPA U.EFA : Dinamo - 
Alki Larnaca 3-0 (tur) ți 9-0 
(retur)

Universitatea Craiova - Wie
ner S.K. 0-0 (tur) ți 3—1 (re
tur)

6:40,7; 2. Iugoslavia 6:44.5; 4.
Grecia 6:45,7; 2 visle: 1. Iugosla
via (D. Juxse, D. Zibar) 6:39,9; 
X România (G. Mereuță, G. Ha- 
lalcu) 6:42,0; 3. Bulgaria 6:53.7;
4. Grecia 5374; 2 f.c.: 1. Româ
nia (N. Slmlon, C. Postolu) 7:10,5; 
2. Iugoslavia 7:15,7; 2. Bulgaria

Vasile TOFAN 
Adrian VASILIU

Deci, cinci victorii, două e- 
galități și o înfrîngere și gol
averajul general 26—5, bilanț 
promițător, el scoțînd în relief 
grupul echipelor românești în 
acest start al ediției 1979/80.

Astăzi, la Zilrich, are loc 
tragerea la sorți a turului al 
doilea. „Sita" primului tur face 
ca, în mod aproape cert, urmă
torii adversari să se anunțe 
mult mai puternici. Tocmai de 
aceea, și ambiționate și de fru
moasa comportare din primul 
tur, reprezentantele noastre tre
buie să pregătească intens, cu 
toată răspunderea, viitoarele e- 
xamene.

771/M GALILOR - ROMÂNIA, 
UN MECI DE RUGBY

AȘTEPTAT CU MARE INTERES
9 Toate biletele au fost vîndute I

• Boby Windsor chemat să întă

rească XV-le galez 0 A fost sta

bilită echipa noastră, cu Stoica ți

Paraschiv printre titulari

CARDIFF, 4 (prin telefon), Iată-i, așa
dar, pe rugbyștil tricolori în fata unei 
mari Încercări, după patru victorii din 
tot atîtea partide susținute. înainte însă 
de a intra în atmosfera care precede 
mult așteptata întîlnire de simbătă, să 
reținem un fapt inedit : în aceste zile, 
in (ara inventatorilor rugbyului se află 
nu unul, ei DOUĂ colective de repre
zentanți ai sportului cu balonul oval din 
România ! Pe lingă cei 25 de seniori, în 
Anglia evoluează 24 de juniori, com
ponent ai lui Rugby Club Grivița Roșie. 
Cu toți sînt înconjurați de un deosebit 
interes, ilustrat elocvent de cuvintele 
profesorului Glyn Maddocks, un mare 
admirator al rugbyului nosțru: „In me
ciurile de pînă acum, jucătorii români — 
seniori sau juniori — au impresionat nu 
numai prin maniera modernă a evoluți
ilor lor, cit mai ales printr-un -înalt 
spirit de sportivitate, printr-o comporta
re frumoasă". Pentru că am amintit de ju 
niori; să spunem că ei au ciștigat și cea 
de-a doua partidă, disputată miercuri în 
compania celei mai puternice formații 
juvenile a regiunii Bath, Kingswocd. 
Scorul, 16—10 (6—4), a fost stabilit prin 
3 eseuri (Moraru, Țuică, Mirea) — lucru 
absolut remarcabil ! — și două -----------
transformări (Badea). Vineri 
are loc ultimul lor meci, în 
care vor întîlni Selecționata 
școlară a orașului Bath.

Și acum, despre meciul se
niorilor. Așteptările organizato
rilor au fost întrecute : toate 
biletele pentru simbătă sint 
vîndute, ceea ce se întîmplă

9-0 (3-0) cu Alki Larnaka

In Cupa U.E.F.A.

DINAMO A REALIZAT 
SCORUL RECORD

AL PRIMULUI TUR
LARNACA, 4 (prin telefon). 

Scăpind ieftin la București, doar 
cu 3—0, Alki Larnaca și-a des
fășurat forțele, acasă la ea (pe 
ploaie și în fața a 3000 de spec
tatori) pentru remontarea unui 
handicap nu o dată posibil de 
refăcut în istoria cupelor euro
pene. Dar dezechilibrul valoric 
real, in favoarea lui Dinamo, 
s-a trădat imediat, mai ales în 
aceste condițiuru, cind, ataând, 
gazdele au lăsat spații mari de 
manevră formației bucureștene 
care avea să realizeze scorul 
record al primului tur al ac
tualelor cupe continentale : 
9—0 (3—0).

Dinamo a replicat forte, in
tr-un spirit de autoexigență to
tală, a folosit toate prilejurile 
oferite de adversari pentru a 
finaliza, și golurile au început

Ion CUPEN

(Continuare tn pag.- 2-3>

Căpitanul tricolorilor^ 
Gheorghe Dumitru, 
crede in puterea de 

luptă a echipei 
noastre

numai atunci cind Țara Galilor 
întîlnește marile forțe ale rug
byului ! Se va juca pe Natio
nal Stadium, acela care găzdu
iește cele mai importante par-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pag. 2-3)



DE LA CAMPIONUL SAPTAMINII
LA CAMPIONUL

nin general noi, femeile, ma
nifestăm o grijă oarecum exa
gerată, cînd este vorba de copii. 
Nu mă gîndesc la acel senti
ment firesc, tonic, al mamei și 
al oricăruia dintre oamenii ma
turi fată de tînăra generație, ci 
Ia acea falsă grijă care se refe
ră mai ales la... mișcare, adică 
«să nu alerge că transpiră și se 
Îmbolnăvește, să nu se cațere că 
poate cădea și se lovește» 
etc. etc. Dar toate acestea 
in firea copiilor. Tuturor, 
excepție, le place mișcarea, 
cu seamă în aer liber. Atunci, 
nu afirm o noutate, ca pedagog 
— fie profesor, fie părinte — 
trebuie să găsești mijloacele de 
a canaliza eficient această do
rință. Este un principiu cunos
cut, aș zice, de cînd lumea. Nu
mai că el trebuie urmat cu con
secvență și cu... grijă !“ — ne 
«punea prof. Eu
genia Chirea, di
rectoarea Școlii 
generale nr- 22 din 
Craiova.

Intr-adevăr, la 
această unitate 
școlară craioveană, 
Înconjurată de flo
ri și strălucind în 
soarele toamnei, cu 
să luminoase și terenuri spa
țioase pentru sport, există, to
tuși, „ceva" care îi dă un semn 
aparte. Poate și pentru că, atît 
la conducerea școlii, cît și în 
catedra de educație, există nu
mai femei, ceea ce oferă muncii 
o valență în plus, parcă o mai 
mare dragoste și înțelegere față 
de copii, materializată, tn do
meniul sportului, prin acțiuni 
mai bogate, mai variate în con
ținut, mai atractive.

„La noi nu există... recreație, 
deoarece atît copiii cit șl părin
ții doresc să organizăm — ne 
spune prof. Maria Duinea — 
un veritabil program non-stop“. 
Intr-adevăr, noul an școlar a 
debutat — în cadrul unei fru
moase festivități — cu premie
rea elevilor care s-au remarcat 
pe plan sportiv în cel precedent, 
acțiune urmată în a doua sâp- 
tămină de o drumeție la pă
durea Bucovăț. De la acțiunile 
în aer liber 
atletism, 
orientare 
cele de 
de masă 
competițional îi aduce 
vent pe terenurile _______
pe cei peste 1200 de elevi ai 
școlii. Șî pentru că am amintit

etc. 
sînt 
fără 
mai

COMPETIȚIEI
de grija cu care sînt înconjurați 
copiii — subliniem, cu grijă și 
nu cu „coooloșeală" — să adău
găm și faptul că aici, la „nr. 
22“, nu există , scutiți me
dical. Nu există pentru că ro
lul educației fizice și sportului 
a fost bine înțeles, că au fost 
folosite cele mai bune mijloace 
pentru a contribui la întărirea 
sănătății micilor școlari.

Cînd acest rol a fost bine de
finit, n-a fost greu să se facă 
noi pași. Aceștia au însemnat, 
spre exemplu, și locul 5 în 1977 
și 1978 la finalele pe țară la 
tetratlon școlar (băieți) și, res
pectiv. fotbal (cat. 10—12 ani) 
și locul 1 la handbal fete (cla
sa a IV-a) pe municipiu. „A- 
cum ne pregătim pentru fina
lele „Daciadei' 
spunea prof, 
nale pentru

ȘCOALA
PRIMUL
STADION

săli de cla-

cu precădere 
și 
la 

tenis 
calendarul 

consec- 
,Daciadei"

fotbal, handbal 
turistică 
sală (șah,

Ș-a.),

BALCANIADA
(Urmare din pag. I)

7:22,3; 4. Grecia 7:24,5; S. Turela 
7:56,0; simplu: 1. Mllorad Stanu- 
k»v (Iugoslavia) 7:12,3; 2. Kon- 
stantinas Kontomanolis (Grecia) 
7114.4; 3. Mlrcea Roman (Româ
nia) 7:19,0; 4. Lubomlr Petrov 
(Bulgaria) 7:49,1; 24-1: L Iugo
slavia (D. Mrduljas, z. celent 4-
D. Kucic) 7:20,0; 2. România (E. 
Lakatos, F. Schenker 4- G. Ovl- 
diu) 7:35.6; 3. Bulgaria 7:50,2; 4. 
Grecia 8:10,5; 4 rame: 1. România 
(P. Zagonl, D. Nlmu, C. Toma,
E. Molodol) 6:26,4; 2. Bulgaria
136,4; 3. Iugoslavia 1:42,4; 4.
Grecia 6:47,7; 4 visle: L Bulgaria 
(M. Nlkolov, S. Hdllev, L Pavlov, 
K. Gerzilov) 8:02,3; 2. România 
(S. Sucan, P. Nedelcu, I. Onu, 
V. Toma) 6:02,9; 3. Iugoslavia
1:17,8; 84-1: 1. România (I. ștefan, 
G. Arba, D. Ghcorghe, P. Cea- 
pura, C. Ilieș, D. Voiculescu, N. 
Blmlon, C. Postoln 4- L. Lo- 
Vrenschi) 5:48,5; 2. Iugoslavia
8:56,5; 3. Bulgaria 6:00,4; 4. Gre
cia 6:14,7.

Clasament general (senioare, ju- 
alorl șl seniori): L ROMANIA

2.

VA Fl VIRGINIA RUZICI DIN NOU IN „PRIMELE 10“ ?
Un exemplu de curaj și dăruire

Tur

1“ din 1980 — ne 
Gabi Dinu —, fi- 

care ne antrenăm 
cu multă seriozi
tate". Stimulați de 
această dorință — 
„de ce să nu a- 
vem și noi 
pionii noștri 
ceasta mare 
cere ?“ —,
participă, cu 
ziasmul caracteris- 

la

căm
in a- 
între- 
elevii 
entu-

toate între- 
aceasta și-au 

fiecare clasă 
handbal, fotbal, 
desemnează cu 

.campionul săptă- 
fiecare dispută însem-

tic vîrstei, 
cerile. Pentru 
organizat în 
cîte o echipă de 
atletism și își 
regularitate 
mânii", 
nînd, totodată, pentru cadrele 
didactice și un mijloc de selec
ție pentru formațiile școlii.

Sinteți, oare, mulțumite 7 
„Am putea fi — ne răspunde 
prof. Elena Ciora, directoare 
adjunctă —, mai ales că rezul
tatele obținute pînă acum ne 
îndreptățesc la acest lucru. Dar, 
cu mina pe inimă, spun nu. Nu, 
pentru că ne gândim să 
transformăm terenurile școlii — 
și cu sprijinul Consiliului popu
lar — într-o bază sportivă a 
cartierului. Și așa vin mulți ti
neri aici. De ce să nu le orga
nizăm mai bine timpul liber ? 
Poate și in parcul de alături 
s-ar putea face dteva spații de 
joacă pentru cei mici. In ceea 
ce ne privește, ne gîndim că 
poate de Ia «campionul săpti- 
mînii» vom avea și «campionul 
Daciadei». Eu cred că se poate. 
Iată de ce nu spun că sîn- 
tem pe deplin mulțumiți. Mai 
avem multe de făcut..."

Emanuel FANTANEANU

DE CANOTAJ
110 p; 2. Iugoslavia 82 p; 2. Bul
garia 78 p; 4. Grecia 11 p; I. 
Turcia 18 p.

Ediția viitoare a Balcaniadei va 
avea loc în Grecia.

De dincolo de 
geam, toamna ne 
privește cu lumini 
piezișe, 
vorbă 
ceasta 
moașă, 
păr în 
turi, la ceasul unui 
nou rămas bun. 
Venisem parcă să-i 
strecor un gînd de 
încurajare și iată 
că mi-1 oferă ea, 
din nesecatele-i re
zerve de optimism.

— De ce să fiu 
tristă ? Am avut 
parte de necazuri 
in ultima vreme, 
dar nu m-am lăsat 
doborîtă. M-am 
luptat cu adversa
rele, mereu mai 
bune, m-am luptat 
și cu mine însămi, 
in momentele grele 
ce au urmat acci
dentării mele, din 
primăvară. A tre
buit să muncesc 
mult, ca să mă pot 
reface. Acum, iau 
totul de la început. 
Merg mai departe...

Exact acum un 
an, Virginia Ruzici 
pornea spre asaltul 
culmilor în tenis. 
A ajuns foarte a- 
proape de ele. Lo
cul 4 în Masters-ul 
”78. locul 5 în cla
samentul 
la sfirșit 
Mai sus 
româncă 
deam urcînd și mai mult. 1979 
trebuia să-i aducă noi galoane 
de consacrare, poate cele mai 
strălucitoare. Practic, doar Chris 
Evert și Martina Navratilova, 
disputîndu-și acerb întîietatea, 
mai erau net înaintea ei. Cu 
celelalte 
începea 
urmă.

Așa a 
sezon. De 
schimbat, 
nefericită 
ladelphia. 
matism de menise 
Foarte acut. A fost 
nouă operație. Se 
problema și acum.

— Nu mă operez !, ne spune 
ea. Este o operație foarte grea 
și riscantă. O nouă tehnică chi
rurgicală, care, poate, necesită 
încă perfecționări. O nereușită 
ar putea să insemne sfirșitul 
carierei mele. Două jucătoare, 
Rosemary Casals ți Greer Ste
vens, in situația mea, au încer
cat și rezultatele n-au fost cele 
dorite. Eu am preferai alte me
tode de tratament.

Ce metode 7 Acel aparat pro
tector (nu îndrăznesc să-1 spun 
— proteză) aplicat pe genunchi, 
cu care am văzut-o jucînd în 
vară. Apoi, sistematice exerciții

Stau de 
cu fata a- 
brună, fru- 
cu neastîm- 
ochi și ges-

mondial 
de an. 

nu mersese 
pînă atunci I O ve

La Roland Garros (de unde provine această 
fotografie), Virginia Ruzici a încercat să-și 
apere titlul cucerit anul trecut, jucind cu o 

proteză la genunchiul drept—

nici o

lupta de la egal sau 
să le lase treptat In

fost la început de nou 
atunci, lucrurile s-au 
Mai exact, din acea 
zi de martie, la Phi- 
cind vechiul ei trau- 

a recidivat, 
vorba de o 
mai pune

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 6 octombrie. 

ora 13, In cuprinsul emisiunii 
„De la A la infinit", rezuma
tul meciului de volei mascu
lin România — R.D.G. din C.E. 
(comentator Cristian Țopescu) 
șl transmisia directă a me
ciului de rugby Țara Galilor 
— România (de Ia ora 16), 
comentator Dumitru Tânăses- 
cu.

DUMINICA 7 OCTOMBRIE, 
ora 15: volei masculin, Româ
nia — Cehoslovacia (rezumat 
înregistrat); ora 16: repriza a 
n-a a meciului de fotbal Po
litehnica Timișoara — Olim
pia Satu Mare (comentator

Sorin Satmari); ora 16,45: vo
lei masculin, România — 
Franța (transmisie directă de 
la Toulouse); ora 19,15 (pro
gramul II): Telerama sport, 
emisiune de Dumitru Tănăses- 
cu.

LUNI 8 OCTOMBRIE, 
15,15: repriza a n-a a 
ciulul de fotbal „U“ duj-Na- 
poca — Dinamo București (co
mentator Sorin Satmari).

Miercuri 10 octombrie, ora 
17, joi 11 octombrie, ora 16,05 
și vineri 12 octombrie, ora 18: 
selecțlunl din turneul final al 
C.E. de volei masculin.

de forță, reactivări ale articula
ției lezate. Totul făcut cu efort 
suplimentar, cu o mare mobili
zare de voință.

— încerc chiar să-mi modific 
jocul, adaptindu-mă la noua si
tuație. Am mărit numărul pa-

șilor laterali, la fiecare lovituri, 
pentru a evita mișcările prea 
bruște. Caut alte rezolvări tacti
ce acum, scurtez schimburile de 
mingi, ca să nu intru in poziții 
incomode pentru mine. Este 
greu, dar se pot face lucruri 
bune și așa !

Privesc, cu admirație since
ră, chipul acestei sportive ade
vărate. Pe Virglnica am știut-o, 
de mică, o ființă voluntară, 
curajoasă. Acum, mă înfricoșea
ză pur și simplu curajul ei. 
Să joci tenis, de mare perfor
manță, avînd un picior care 
poartă sechela unui grav acci
dent, este o îndrăzneală fără 
seamăn. Și rezultatele — acum, 
în pragul căderii de cortină pe 
’79 — nu se arată deloc neglija
bile. In acest bilanț preliminar 
sînt două finale (Detroit și 
Antibes), patru semifinale (Vie- 
na, Berlinul Occidental, Indiana
polis și New Jersey), un loc în 
primele 8 la Roland Garros și 
în primele 16 ’ - - - -
Iar, mai recent, 
dintre care două 
bele de perechi, 
mexicană. Prima tenismană a 
României rămîne redutabilă.

— Vei fi din nou în „primele 
“ 7
— Așa vreau, neapărat. în 

pauza de după Mexic, cit am 
stat acasă, m-am antrenat a- 
siduu. Din a doua săptămînă a 
lui octombrie reîncep să joc. tn 
S.U.A., la Phoenix și Tampa, a- 
poi in indoor-urile europene. 
La sfirșit de an, fac o ..premie
ră" in programul meu — cir
cuitul australian, cu obiectiv 
principal Melbourne, unul din 
marile „clasice" ale tenisului. 
Să vedem, după aceasta...

Pentru Virginia Ruzici, ori-

la Wimbledon, 
trei medalii, 

de aur, în pro- 
la Universiada

■
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Radu VOIA

CAMPIONATE • COMPETIȚII • C
IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL, 

ȘTIINȚA BACĂU, IN CONTINUARE, NEÎNVINSA I
Etapa a VI-a a campionatului 

feminin de handbal, Divizia A, dis
putată ieri, la mijloc de săptămî
nă, n-a avut nimic spectaculos în 
desfășurarea ei. Șl faptul că ac
tuala campioană, Știința Bacău, 
ciștlgă la București a devenit o- 
blșnuit, ca dealtfel șl „isprăvile* 
Constructorului de a realiza ^re
mize “ atît pe teren propriu cit și 
în deplasare.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 11—12 (•—€). 
Liderul n-a excelat aseară în sala 
Flore as ca, dar jocul său a fost 
mai viu, mal atletic în apărare, 
Iar pericolul creat în atac mai 
consistent decît al Confecției. Pînă 
la urmă derbyul dintre campioană 
și cîștigătoarea „Cupei României" 
a plăcut șl fiindcă Confecția a fă
cut eforturi vădit peste prestațiile

condus prima repriză, oaspetele 
s-au „stins» In partea a doua, cînd 
la cîrma meciului au trecut stu
dentele. Acestea au avut avantaj 
de trei ori In final (9—8, 10—9 și 
11—10), dar n-au putut obține am
bele puncte puse în joc. Au mar
cat : Petrescu 5, Murariu 3, Perșa, 
Macarie și Crăciun — „U“, Sasu 
4, Cazacu 3, Adochiței 2, Iacob, 
Boși — Constructorul. Arbitri : 
N. Danieleanu și I. Nicolae — 
Ploiești. (Nușa Demian — coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 12—10 
(8—5). Meci de mare luptă, tn care 
victoria a revenit echipei mal bine 
pregătită fizic. Au înscris : Dră- 
gușel 4, Marcov 3, Pătruț 3, Oan- 
cea 2 — Rulmentul, Cojocaru 3, 
Ștefanovici 3, Dicu 2, Luțaș, Hrls-

zești — 
tmur B 
Sibiu; 
Politehi

Inaint 
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p, urm.
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Maria Bidiac (Confecția) a găsit — in sfirșit — o breșă in apă
rarea băcăuană... Foto : V. BAGEAC
sale obișnuite, tocmai 
oferi o replică dirză 
lor. Victoria elevelor

iar lașul 

T.

TARA GALILOR-ROMANIA, UN MECI DE ROGBY AȘTEPTAT CU MARE INTERES
vor fi prezenți și trimiși spe
ciali ai presei franceze...

La ora cînd transmitem, 
plouă, dar pentru ziua meciului 
se anunță vreme frumoasă. Tri
colorii au urmărit miercuri 
după-amiază nn frumos meci 
Cardiff — Budgend (9—17), au 
făcut joi un antrenament, vi
neri vor face altul. A fost stabi
lit XV-le de începere : Bucos 
— Aldea, Constantin, Zafiescu 
I, Motrescu----Alexandru, Pa
raschiv — Stoica. Borș, Mura
riu — Dumitru, Pintea — Scar- 
lat, Munteanu, Dinu. Se ob
servă lesne rocadele efectuate 
la nivelul înaintării. Reintrarea 
lui Stoica a fost determinantă, 
sperîndu-se că în actuala alcă
tuire grămada noastră va avea 
mai multă mobilitate, că ea va 
juca în ritm susținut pînă în

(Urmare din pag. 1)

tide, Arms Park — care face 
corp comun cu noul și frumo- 
sul stadion, rezultat prin mo
dernizarea celebrei arene — 
fiind acum terenul echipei Car
diff. National Stadium — aici 
■e află și sediul lui Wales 
Rugby Union — va avea în fi
nal (în fiecare an se țnai ri
dică un tronson) peste 80 000 
de locuri. Pentru a convinge 
definitiv despre interesul gaz
delor pentru acest joc, să amin
tim un titlu din Daily Mail : 
-Boby Windsor se reîntoarce 
tn XV-le Țării Galilor din mo
tive speciale". Cu alte cuvinte, 
celebrul taloner a fost convocat 
pentru a întări o echipă și așa 
■St da puternică I La Cardiff

final, pentru a nu se mal re
peta ultimele minute de la Lla
nelli, cînd Înaintarea a marcat 
o scădere de ritm, lucru expli
cabil prin schimbările fortuite 
și prin aceea că Borș venea 
după două zile cu febră. De 
asemenea, Paraschiv a fost pre
ferat 4ui Suciu — care a evo
luat foarte bine la Llanelli — 
pentru plusul de experiență. 
Tricolorii au acumulat și o 
oarecare oboseală, dar ei sînt 
conștienți că acesta poate fi — 
pentru fiecare în parte — me
ciul carierei sportive, în com
pania unei echipe care este o 
valoare autentică. Vor reuși 
rugbyștii noștri un rezultat 
bun ? Cu speranța unui răspuns 
afirmativ vom lua loc în tribu
na lui Național Stadium.

pentru a 
băcăuance- 

_______ _______ lui Eugen 
Bartha este meritată, dar de la 
ele așteptăm mal mult pentru că 
meciurile din C.C.E. — care bat 
la ușă — le vor solicita mai In
tens. Mal ales în atac torța de 
șut nu este încă atît de puternică 
fncît să Ie asigure campioanelor 
posibilitatea de a înscrie în mo
mentele cînd jucătoarele de semi
cerc își văd închise culoarele. La 
Confecția se simte scăderea po
tențialului Iul Eremla și Seredluc, 

Au înscris : Plțlgoi 3, Seredluc 
3, Eremla 2, Bidiac 2, V. Constan- 
tlnescu 1 — pentru Confecția, R. 
Florea 5, Văcaru 2, M. Florea 2, 
Lupșor 1, Gaal 1 șl Marian 1 — 
pentru Știința. Au arbitrat bine 
C. Căpățînă și Gh. Mlhalașcu 
(Buzău).

tov — „U“. Au condus : R. Ia- 
mandl șl Tr. Ene — Buzău. (E. 
Ulrich — coresp.)

TEROM IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 13—11 (8—7). Gazdele 
n-au putut anihila în apărare sis
temul ofensiv cu doi pivoți al 
oaspetelor, care s-au dovedit un 
adversar Incomod. Ratînd, de ase
menea, mult, leșencele au învins 
greu, dar ----------
A vădanei 
Spiridon, 
Popa 7, 
Ghcorghe 
D. Purică
(D. Diaconescu — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 17—15 
(12—9). Victorie meritată a gazde
lor. Au marcat : Frîncu 10, Negru 
2, Oneț 2, Lică 2, Dimofte — Hi
drotehnica, Pereș 6. Dudaș 4, 
Dorgo 3, Olteanu, Kiss — Mure
șul. Au condus M. Marin șl St. 
Șerban — București. (C. Popa — 
coresp.).

meritat. Au
8, Corban 2, 
Humelnlcu — 
Caramalău 2,
— Progresul. __ 
șl V. Erhan — Ploiești.

marcat : 
Răducu, 
TEROM, 
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reștl 19—
— Petroc 
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12—6, R.<
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puncte, s
— Poliței 
Metalurgi 
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ria P.T.T 
Alba lulls

H. N.
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 11—11 (5—7). După ce au

AZI, IN SALA VICTORIA DIN PLOIEȘTI ÎNCEPE RETURUL 
CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

Astăzl, în sala Victoria din Plo
iești se dispută primele jocuri 
din cadrul returului campionatu
lui masculin de handbal Divizia 
A. Mal exact, este vorba de un

turneu, primul din retur, de trei 
etape, dintre care prima are loc 
azi, după următorul program
(de la ora 14): Dinamo București 

— Dinamo Brașov; C.S.M. Bor-

Ap J

_ AstăjJ. 
iile pent 
la trageri 
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obține J 
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BANI de 
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1S, 30 
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Staleovici



(ionul dc boi de Ia Berlin
__________________________ I

V. GÎRGAVU - ÎNVINGĂTORI1
r la un pas de o mare victorie

ACUM, TOATA ATENȚIA SPRE TURUL AL DOILEA

La Atena 70 DE MINUTE SUB SABIA LUI DAMOCLES 
I 9 O calificare din care campioana noastră are ce învăța, pentru a se prezenta

Azi, la F. R. F., o (necesară) 
ședință de lucru

Cucu, învins de... arbitri
kefon). în- 
Er Seelen- 
lun număr 
Iubitori ai 
I Miercuri, 
Ictatorii au 
L rezisten- 
Igul a trei 
beciuri. La 
pn au păr
ți români : 
P. Livada- 
Eîrgavu, V.

La calificat 
L avut ad- 
Kața cărora 
[ună doar 
I Ionel Bu- 
ptei sale cu 

ritm 
Lă din pri- 
hui, provo- 

schimburi 
| Adversarul 
nu rezistă 
un pas de 

bpriză, cînd 
două ori. 

același fel 
cind Aims 

k și, în evi- 
ssifte oprit 

ează victo- 
pugilistului

la impus și 
I reprezen
ta, ’ Detlef 
a fost o a- 
nă de ten- 
rinătoare de 
[ri de tato- 
in&îîpt 
fa va 
ță cîtorva 
lui Kăstner.

Dar, replica precisă și calmă a 
lui Girgavu îl face mult mai 
prudent pe Kăstner, determi- 
nîndu-1 să se ascundă într-un 
blocaj prelungit. Girgavu a gă
sit, totuși, fisuri in garda ad
versarului și a punctat clar, 
fără să riște nimic, obținînd o 
victorie meritată.

Valentin Silaghi a fost la un 
pas de o mare surpriză. în cel 
de-al doilea meci susținut, el 
l-a întîlnit pe campionul euro
pean al categoriei, finlandezul 
Tarmo Uusivirta, cel care-1 în
vinsese detașat la C.E. de la 
Koln. în evident progres și în- 
tr-o bună formă sportivă, pugi- 
listul român a boxat excelent 
în compania valorosului său ad
versar și după două reprize avea 
avantaj pe foile de punctaj. 
Rănit la arcadă în ultimul mi
nut de luptă și ușor depășit în 
finalul partidei, Silaghi a fost 
declarat învins de trei dintre 
cei cinci judecători (doi dintre 
cei trei l-au preferat, la egali
tate. pe Uusivirta). Ionel Panai- 
te a fost învins prin abandon 
în prima repriză de cubanezul 
S. Fernandez, iar Tiberiu Cucu 
a fost victima unei flagrante 
erori de arbitraj în partida cu 
Schink Andreas (R.D.G.), pe 
care l-a depășit clar pe par
cursul întregii durate de timp. 
Decizia de învingător cu 3—2 
a boxerului din R.D.G. a fost 
determinată.si de arbitrajul in
corect practicat de Vaclavik 
(Cehoslovacia), care l-a șicanat 
în permanență pe reprezentan
tul nostru, dîndu-i și două a- 
vertismente fără justificare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Petre HENȚ I

mai
ATENA, 4 (prin telefon). Așa 

cum era de anticipat, F.C. Ar
geș a avut o misiune extrem de 
grea în meciul retur, de la Ate
na, cu A.E.K. Și, cu toate că în 
cele din urmă avantajul obținut 
în prima partidă, de la Pitești, 
s-a dovedit decisiv, calificarea în 
turul II al Cupei campionilor eu
ropeni a stat, pînâ în ultimele 
secunde ale indirjitei confruntări 
de aici, sub semnul ..................
Campioana Greciei a demonstrat 
că este o adversară redutabilă și 
nu a lipsit prea mult ca ea să 
reușească ceea ce părea foarte 
dificil. însă nu imposibil — cu
noscute fiind și antecedentele cu 
— — - 'a reface

întrebării.

F.C. Porto — anume de 
complet terenul pierdut. Cînd e- 
chlpa ateniană ajunsese 
numai 20 * 
ducă cu 
pătimașul 
îndoia că 
și golul al treilea, apoi 
mine pe F C. Argeș din 
titie. Mărturisim că și nouă ni 
se făcuse inima cit un purice. 
Dar tocmai cînd situația deve
nise — din punctul nostru de ve
dere — foarte critică, jucătorii 
piteșteni ne-au dovedit cel mai 
bine că nu-și pierduseră mora
lul, încrederea în șansele lor. Ei 
au luptat în continuare cu mal 
multă ambiție și dîrzenie, deopo
trivă cu luciditate, reușind să 
mențină pînă în final, cu sabia 
lui Damocles deasupra capului, 
fragilul avantaj de un gol și care 
le-a asigurat o PREȚIOASA și 
PE DEPLIN MERITATA CALI
FICARE în turul n al prestigioa
sei competiții continentale. De
altfel, mai trebuie spus că arge
șenii nu s-au lăsat intimidați de

de minute — s
2—0. înfocatul, 
public local nu 
ea va izbuti să

— după 
să eon- 

dar și 
se mai 

i înscria 
să ell- 
compe-

puternică In
nesportivitatea 
blic în timpul . __ _ ___ __
ciului de miercuri.

Analizînd mai atent și mai la 
rece desfășurarea jocului de aici, 
de la Atena, putem afirma, fără 
să exagerăm, că piteștenii și-au 
îngreuiat ei ’ 
numai prin 
Ivan, căzut 
care a dat _ _
delor, sau prin ușurința cu care 
au primit golul al doilea din fază 
fixă (deficiență mai veche și 
mereu actuală a echipelor noas
tre), ci mai ales prin numeroa
sele și exasperantele ratări ale 
ocaziilor favorabile de marcare 
pe care și le-au creat cu prile
jul contraatacurilor. Doru Nico- 
lae (în cîteva rînduri), 
și Radu II s-au aflat, 
prima cît și în cea de 
Jumătate a meciqlui, în 
de gol, iar dacă numai una din
tre ele ar fi fost fructificată, cu 
siguranță că echipa ateniană s-ar 
fi prăbușit moral și soarta par
tidei s-ar fi decis mai devreme 
Așa. însă, am fost nevoiți să 
stăm cu sufletul la sură pînă la 
ultimul fluier al arbitrului. Este 
a nu știm cita oară cînd sem
nalăm această mare slăbiciune 
din jocul campioanei noastre, 
care a împiedicat-o — și în pri
mul meci cu A.E.K. — să reali
zeze un scor mai substanțial, ce 
ar fi scutit-o de orice emoție în 
returul de la Atena. Și ne în
trebăm pînă cînd va fi ea per
petuată. cu consecințe atît de 
neplăcute uneori în rezultatele 
pe care F.C. Argeș le obține ? 
Revenind la meciul de miercuri, 
în care F C. Argeș a urmărit nu 
atît victoria, cît valorificarea

unei părți din pu
și la siîrșitul mr-

singuri situația. Nu 
acel autogol al Iul 
atît de repede și 

adevărate aripi gaz-

Dobrin 
atît In 
a doua
situații

Ti mo Konietzka

C. C. E.
șanselor de calificare (chiar în 
condițiile unei lnfrîngeri la unu- 
două goluri diferență, așa cum 
s-a și întîmplat), trebuie să sub
liniem efortul depus de toți com
ponent ii echipei, efort care nu a 
fost deloc ușor. Cu deosebire se 
cuvine remarcată contribuția a- 
dusă de portarul Cristian (deși 
are o parte de vină la autogol, 
el a apărat apoi foarte bine în 
condițiile unei răni suferite la 
cap), fundașul Bărbulescu (a- 
proape fără greșeală în repriza 
secundă). Stan cu și Cirstea, mij
locașul Chivescu (a acoperit de
seori foarte prompt culoarele de 
pătrundere încercate de adver
sari). înaintașii Doru Nicolăe (a- 
celași mare animator al atacu
lui) și Dobrin (pentru z------
efort depus șl din nou pentru 
mingile de gol date coechipieri
lor) , la ultimii doi mai puțin ra
tările personale. O mențiune 
specială și pentru tînărul fun
daș Moisescu care, în cele 22 de 
minute de prezență în * 
fost foarte util echipei.

Promovarea în turul 
al Cupei campionilor 
constituie, fără îndoială, un fru
mos succes al campioanei noas
tre pentru care ea merită apre
cieri unanime. Dar, trebuie să-i 
reamintim, în această nouă etapă 
adversarii vor fi, probabil, mai 
puternici decît A.E.K. Pentru a-i 
depăși, piteștenii trebuie să se 
pregătească la fel de bine — 
dacă nu mai bine ! — și să eli
mine 
dubla 
ciei.

ȘI - ACUM,
SA PREGĂTIM
(și mai bine) 

VIITOARELE SUCCESE

marele

teren,

al n-Iea 
europeni

deficiențele arătate In 
manșă cu campioana Gre-

Constantin FIRĂNESCU

despre •••

6-0, STEAUA ȘI YOUNG BOYS

ATE • COMPETIȚII I
hi; H.C. Mi- 
Independența 
bria Arad; 
k — Univer-

meciuri în
Steaua cu 17
L de 2. H.C.

. . 3- Dl-
13 p; 4. Știința 

Politehnica Timi- 
„U“ Cluj-Napoca 
Borzești 5 p; 8. 

5 p; 9. Gloria A-

• Stop fluctuației de formă 
sportivă! Factorul fizic - sunet.
In continuare, nevralgic, U
pregătirea divizionarelor A

înbun ne parvine, 
de la F.R.F. Forul

Minaur Baia Mare 16 p; 
namo București 
Bacău 12 p; 5. 
șoaxa 11 p; 6.
6 p; 7. C.S.M. 
Dinamo Brașov 
rad 5 p; 10 Independența Sibiu 
0 p.

I
I

JPTA PENTRU CUCERIREA TITLULUI 
MPIOANA A ȚÂRII LA, OINĂ I

viște, Laminorul Roman și A.E.I. 
Urlați (jud. Prahova).

Jocurile zonale, penultima fază 
a competiției, au demonstrat că 
finalistele sînt în maximum de 
formă. Cu excepția formațiilor 
A.S. Constanța. A.E.L Urlați și 
Energia Rîmnicel care sînt mal 
puțin cunoscute, dar dornice de 
afirmare, restul echipelor au un 
bogat palmares competițional și 
sînt de forțe sensibil egale fie
care aspirînd la un loc fruntaș. 
Se va juca sistem turneu simplu.

României" la atletism

luninică, sta
in Tîrgoviște 
[țară a cam- 
be oină, edi- 
I luni de în- 
h cursa pen- 
I au mai ră- 
Lipe: Univer- 
btuala cam- 
I Baia Mare, 
rgia Rîmnicel 
L. Constanța,
Avîntul Fra
il e talul Tîrgo- 

m la „Cupa
ITESTI, MECIURI DE BARAJ 
NTRU GRUPELE A Șl B 
atletism pe 

hiei" se scriu 
Lănunte, d_ar^- 
bnunte 
le prorfîovări 

din grupele

I
I
I
I
I

eut. întrecerea celor 3 echipe se 
anunță foarte aprigă, : 
bucureșteană mareînd totuși un 
plus de valoare care-i conferă 
prima șansă.

Al doilea baraj, pentru cele 
două serii ale grupei B, reunește 
următoarele echipe: Combinata 
București (alcătuită din atleți de 
la Progresul. Olimpia și C.S.Ș. 
Triumf) și Mureș — ultimele cla
sate în grupa B, precum și 
Prahova, Vrancea și Covasna — 
cîștigătoarele celor 3 serii ale 
grupei C. Primele două clasate 
în acest baraj vor promova în 
grupa B la ediția a XXVI-a, de 
anul viitor, a „Cupei României".

formația I
I
I
I
I

laraj progra- 
pinică, la Pi
bal a două 
UstfeD este 
Icureștt (ulti- 
b A), Iași și 

cele 
fel B) c-are-și 
ferupa A. De 
I Brașovul a 
Idin grupa A 
Hat anul tre-

MIDIA A REALIZAT SCORUL ETAPEI 
IN DIVIZA B LA RUGBY
a Diviziei B 

însemnate ur- 
seria Iî O- 

Etiința Bucu- 
bl Alexandria 
Iești 4—0, Ș.N. 
ic a București 
studențesc n 

L 9—30, R.C. 
kunărea Giur- 
în clasament 

cu cîte 9
! I.O.B. Balș 

Napoca 19—0 ! 
k- Unirea Să- 
P.A. Sibiu — 
a 35—0, Glo- 
Constructorul 

îtrotimiș Timi-

șoara — Minerul Lupenl 35—0. 
in frunte: Dacii, Gloria, I.O.B., 
Unirea și Constructorul — cu cîte 
7 puncte. Seria a m-aî Rapid 
Buzău — C.S.M. Suceava 6—4, 
Minerul Gura Humorului — Po
litehnica II Iași 6—4, Rulmentul 
H Blrlad — Rapid C.F.R. Galați 
29—4. Pe primele locuri: Minerul 
și Rapid, 
Seria a IV-a 
structorul — 
bilul Măcin 
tești 13—8 !, 
Midia 0—86, 
Tulcea 12—0, 
Mangalia 
II 10—55.
C.F.R.
9 puncte.

ambele cu 9 puncte, 
(constănțeană) î Con- 
D-acia 11—6, Automo- 
— Rapid C.F.R. Fe- 
I.T.C. — T.C. Ind. 

C.F.R. — Pescărușul 
Portul — Metalul 

13—0, Voința — Farul 
Conduc în clasament 

și Constructorul, cu cîte

.OTO 2 ? LOTO

I
I
I
I
I
I

sÎȚ^_ultimele 
area biletelor 
I de duminică 
i care se pot 
SME „Dacia 

cîștiguri în 
iabile și fixe, 
loc la ora 

îlui sportiv 
rești, str. dr. 
umerele cîști-

Timo Konietzka, antrenorul 
vest-german al echipei Young 
Boys, era afectat după jocul cu 
Steaua Dar, ca orice profesionist 
care se respectă, el și-a împăr
tășit cu multă amabilitate impre
siile. „Am declarat de cîteva ori 
că, pentru mine, Steaua este o 
echipă pentru care balonul nu are 
secrete. Spunînd asta, nu mă gîn- 
desc doar la consacrații Dumitru, 
Iordănescu, Zamfir și, după acest 
din urmă joc, M. Răducanu, un 
fotbalist care mi-a amintit de... 
Iile Năstase. Cred că toți ceilalți 
jucători sînt foarte aproape din 
punct de vedere tehnic, dar cei 
pe care l-am amintit au un plus 
de personalitate, ceea ce-1 deter
mină să „lucreze" mingea fără 
să se teamă de greșelile pe care 
le-ar comite în fața tribunelor". 
In ceea ce privește echipa sa. 
Konietzka este net: „îi reproșez 
ta primul rînd o atitudine infan
tilă față de prestigiul nostru in 
străinătate. Cînd scorul a de
venit 3—0, era evident că soarta 
calificării era jucată, așa că ar

organizezese
Închisă, astfel 

să

fi fost normal să 
într-o apărare bine 
ca Young Boys să încerce 
piardă cu numai 3—0, ceea ce ar 
fi fost cu totul altceva. Băieții 
noștri, însă, au vrut să dea gol, 
ca niște copii supărați, au lăsat 
culoare largi și astfel am pier
dut cu 
zație...
spre finalul meciului am uitat și 
eu de scor și am privit cu admi
rație jocul frumos al Stelei, care 
mi-a amintit de tinerețea mea, 
cînd fotbalul nu-și săpase încă 
tranșeele de astăzi".

Momentul de nostalgie al lui 
Timo Konietzka avea să fie, însă, 
corectat imediat: „Privindu-i cu 
plăcere pe jucătorii Stelei în acest 
meci soldat cu un scor dezastruos 
pentru noi, mi-am explicat de ce 
fotbalul românesc... nu ajunge să 
joace în fazele superioare ale 
cupelor europene. Jucătorii ro
mâni mi-au lăsat impresia că sînt 
și ei îneîntați de ceea ce reușesc 
să facă, permițîndu-și chiar iro
sirea unor faze excelente. Aceste

un scor care face sen- 
Vă mărturisesc, Insă, că

„SOLIȘTII ' CRAIOVEI CINTA PREA MULT
in detrimentul randamentului

Universitatea Craiova a sărit, 
așadar, peste „hopul" numit 
Wiener Sportklub, un adversar 
care, atît la Viena, cît și mier
curi, la Craiova, și-a apărat cu 
ardoare șansele. Kronberger, 
Hof, Ritter, Drabits n-au cedat 
nici cînd scorul partidei retur 
fusese ridicat de Cămătaru la 
3—0, obligînd echipa pregătită 
de Valentin Stănescu și Ion O- 
blemenco să acționeze mereu cu 
atenția mărită, fără să-și per
mită o relaxare cit de mică. 
• Trăgind, însă, linie și adu- 
nînd — după cele 180 de minu
te ale disputei — obținem o se
rie de 
manșe), 
imagine 
voluției 
dar, 
Sportklub (0—0 și 3—1) • Șuturi 
Ia poartă : 32—18 (14—9 pe poar
tă) • Cornere: 16—13 • Ocazii 
mari de gol : 15—6. Toate aceste 
raporturi arată, în ultimă in
stanță :

1. SUPERIORITATEA evidentă 
a formației craiovene, mai pro
ductivă, la toate capitolele, de
cît partenera ei de întrecere ;

‘ SPIRITUL OFENSIV impri
mat echipei de un antTenor di
namic prin firea lui (Valentin 
Stănescu) și de colaboratorul său, 
Ion Oblemenco, golgeterul de a- 
cum cîțiva ani al primei noastre 
divizii ;

3 ECHILIBRUL PRONUNȚAT 
dintre compartimentele formați
ei, la ora actuală fiind foarte 
greu de spus dacă apărarea e 
mai bună decît atacul, dacă a- 
tacul e sub valoarea mijlocașilor,

cifre (pentru ambele
care oferă, desigur, o
de ansamblu asupra e- 
celor două echipe. Așa- 

Universitatea — Wiener

dacă mijlocașii sînt „vioara intîr* 
In ansamblul mecanismului.

Toate aceste constatări, făcute 
pe parcursul celor 180 de minu
te ale dublului meci cu Wiener 
Sportklub, precum și după o se
rie de partide din actualul cam
pionat, ne fac să conchidem că. 
în prezent. Universitatea Crelova 
JOACA MAI APROAPE DE 
VALOAREA EI REALA, eu un 
randament de 15—20 la sută su
perior anilor trecuți « Boldici 
este mai sigur în intervenții ; 
Negrite—Tilihoi (Bumb eseu) — 
Ștefân eseu — Ungureanu îmbină
mai eficient forța și decizia — 
pentru primii trei — cu calmul 
și predilecția pentru construcție 
(ultimii doi'. Mijlocașii acoperă 
mai judicios spațiul de joc. A- 
tacul a devenit mai „bătăios-. 
Dar pentru că, în continuare, va 
fi din ce ‘ 
versitatea

— să-l 
Lung la 
crat ;

— să elimine superficialitățile 
(destule) din apărare și jocul, pe 
alocuri, hazardat al lui Ștefănes- 
cu, Tilihoi și Bumbescu ;

în ce mai greu, Unl- 
va trebui :
readucă rapid și pe 

forma care l-a eonsa-

filucruri frumoase nu mai pot
’ în contactul cu un fotbal 

ceea ce face ca fotbalistul 
jocul, 

pentru el, o 
la

etalate 
atletic, 
român să nu mai guste 
care devine astfel, . : w
corvoadă. Brazilienii au fost, 
un moment dat, în această stare 
psihică, dar și-au dat seama că 
și ei trebuie să facă ceva in 
plus — viteză, demarcaj, rezisten
ță la șoc, insistență, indiferent 
ăe rezultat — pentru a se opune 
fotbalului nostru european, care 
este la echipele mari un amestec 
de tehnică simplă și de forță fi
zică". In final, Konietzka a mai 
avut o observație la „capitolul 
M. Răducanu": „Fiind la numai 
cîțiva metri de șeptarul român, 
l-am văzut uneori... -
timpul fazei pe care o conducea. 
Asta mi s-a părut un lucru extra
ordinar. Sînt foarte curios, însă, 
dacă M. Răducanu poate să fie 
la fel de bine dispus in fața lui 
Bonhof sau a lui Cabrinl. Dacă 
va fi așa, bravo lui-.

loan CHIRILA

PE CONT
echipei

să apropie

2.

DINAMO
(Urmare din pag. I)

rlzînd în

PROPRIU

_ _ . _ (cum subliniau 
și cei doi antrenori) șl mai mult 
cele două linii din față, pentru 
ca ele să poată combina, deru
tant și eficient, pentru a pune 
în valoare tăria șuturilor 
Beldeanu și Geolgău ;

’ se renunțe, în atac, la 
individuale prelungite 

Ciriu. C-âmătaru sL în- 
Balacl. V.ti-T.al. deși » 
mai bun ta cele două 
trebuie să înțeleagă că 
driblingurile sale ta 
detrimentul ur.el pase 

poate duce la anularea, 
' - de secundă, a

efortului întregii echipe. Șl ar fi 
păcat.

Concluzia ? Universitatea joacă 
mai tăios, mal Iute, mal ofensiv, 
mal bine decît anul trecut. Pen
tru a face, însă, o figură fru
moasă și în turul II al Cupei 
U-E.F.A. ea va trebui să joace 
și mai bine. SA JOACE MULT 
MAI COLECTIV, să abordeze me
ciurile viitoare cu seriozitatea de 
care a dat dovadă ta acest se
zon. Și Universitatea POATE așa 
ceva.

Laurențiu DUMITRESCU

— să 
acțiunile 
ale lui 
deosebi, 
fost cel 
meciuri, 
unul din 
plus, în 
Ideale. . 
într-o fracțiune

lui

Un semn 
aceste zile,_ ___ _______  _
federal a trecut, mai în grabă 
ca de obicei, peste* unele reu
șite, de moment, cum sînt, de 
pildă, acestea ale reprezentante
lor noastre în cupele europene, 
pentru a se opri, mai serios, mai 
temeinic decît a făcut-o pînă a- 
cum, asupra unor probleme de 
fond ale divizionarelor A, legate 
de procesul de «instruire. Neomi- 
țînd, firește, să-i felicite pe re
prezentanții „celor patru“ pentru 
rezultatele obținute în primul tur 
al prestigioaselor competiții con
tinentale, factorii de conducere 
ai federației — împreună cu me- 
todiștii și președinții colegiilor 
de antrenori județene (invitați 
pentru prima oară, împreună, la 
o asemenea ședință de lucru) — 
vor analiza astăzi, la sediul 
F.R.F.. modul în care se desfă
șoară pregătirile în eșalonul nr. 
1 al fotbalului ; pregătiri care, 
cu mici excepții, după cum re
zultă din rapoartele tehnicieni
lor zonali prezenți la fața locului 
pe întreaga durată a ciclurilor 
de antrenament, inclusiv la me
ciurile din campionat, nu se 
efectuează, nici pe departe, po

trivit cu indicațiile Colegiului 
central al antrenorilor, cu cerin
țele actuale ale fotbalului com
petitiv, de performanță înaltă.

După cum am fost informați,' 
este, din păcate, o situație cvasi- 
generală. la nivelul Diviziei A, și 
care explică, în cele din urmă, 
fluctuațiile de comportament 
chiar și ale protagonistelor, în 
frunte cu campioana națională, 
F.C. Argeș, și cu liderul clasa
mentului. Steaua : „azi", de pil
dă, o victorie strălucită în dau
na lui A.E.K. — în cazul fot
baliștilor piteșteni —, „mîine", 
un semieșec la sfîrșitul unei 
confruntări cu deținătoarea „lan
ternei", Olimpia Satu Mare. Cum 
la fel. spuneam, se prezintă 
lucrurile și la Steaua (într-o 
sîmbătă. o evoluție penibilă la 
Rm Vîlcea, iar puține zile după 
aceea o comportare remarcabilă, 
la Berna. în Cupa cupelor), ca 
și la alte multe divizionare A, 
care ALTERNEAZĂ, în mod A- 
LARMANT, „pozitivele" cu „ne
gativele". Și asta — afirmă teh
nicienii zonali — pentru că, de
seori. PREZENTA JUCĂTORI
LOR LA CELE DOUA ANTRE
NAMENTE ZILNICE ESTE UNA 
FORMALA, pentru că VOLUMUL 
$1 INTENSITATEA ANTRENA
MENTELOR LAȘA INCA MULT DE 
DORIT. „îi vom implica, începînd 
de azi, in activitatea cotidiană, 
concretă, a divizionarelor A și 
pe metodiștîi cu specialitatea 
fotbal ai consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, pre
cum și pe președinții colegiilor 
de antrenori, oameni de fotbal, 
pricepuți și experimentați. Ei, 
Împreună cu tehnicienii zonali 
(proaspeți în funcție, dar foarte 
activi), vor alcătui nuclee omo
gene, din punct de vedere teh
nic, în jurul echipelor, nu de 
imixtiune, desigur, în munca an
trenorilor divizionarelor A — 
SINGURII ÎN MĂSURĂ SA DE
CIDĂ ASUPRA IDEII DE JOC 
—, ci de COLABORARE", ne spu
nea tovarășul N. Irimie, 
vicepreședinte al F.R.F.

Așadar, la federația de fotbal 
se înving — se pare 
inerții Deocamdată, apreciem de 
bun " ’ ’ ” ‘
AZI, 
pre . _ _ _
du-se. mai din timp și mai la 
obiect, rezultatele de MÎINE.

G. N1COLAESCU

prim-

ctteva

augur faptul că, încă de 
se discută mai puțin des- 

ce a fost IERI, pregătin-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ra-gătoare vor fi televizate și 

diodifuzate în cursul serii).
★

Tragerea Loto astăzi, 5 
tombrie 1979, se televizează
direct începînd de la ora 18,25.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28----------------------------

Categoria 
(autoturism 
rlante 25%

oc- 
în

SEPTEMBRIE 1979
1: 1 variantă 100%
Dacia 1300) și 2 va- 
a 17.500 lei; cat. 2:

1 variantă 100% a 26.839 lei șl 7 
variante 25% a 6.710 lei; cat. 
15,25 a 4.840 lei; cat. 4: 17,50 a 
4.218 lei; cat. 5: 129,75 a 569 lei; 
cat. 6: 247 a 299 .lei; cat. X: 1.380 
a 100 lei.

Report la categoria 1: 71.089 lei.
Autoturismul „Dacia 1300" de la 

categoria 1, realizat pe tun bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului ROMEO COROI din Tg. 
Mureș.

3:

să curgă în poarta gazdelor, am 
spune atrase, la un moment 
dat, unul de celălalt, datorită 
gustului trezit în tabăra dina- 
movistă pentru fructificare și 
degringoladei apărută în tabăra 
lui Alki.

Primul gol l-a marcat D. 
GEORGESCU, din penalty (min. 
10). A urmat cel al lui AUGUS
TIN (min. 20), care a șutat de 
la- 25 de metri după o cursă so
litară. Următorul gol l-a sem
nat VRÎNCEANU (min. 22), 
care a reluat o minge respinsă 
de portarul Petrakis. Golul nr. 
4 a venit imediat după pauză 
(min. 46) cînd D. GEORGESCU 
s-a înălțat in stilul său carac-

ALKI LARNACA 9-0 (3-0)
teristic deviind, cu capul, ba
lonul in plasă. Imediat (min. 
51), ȚALNAR concretizează o 
pasă în adincime. Pentru al 
șaselea gol, deosebit de frumos, 
a fost aplaudat MULȚTȘCU 
(era minutul 52), care a trimis, 
cu boltă, de La 16 metri, în 
plăsă. Alki va schimba portarul 
dar „sarabanda" golurilor nu se 
oprește : min. 62 — I. MOLDO
VAN înscrie cu capul ; min. 67 
D. GEORGESCU reia splendid 
din voleu, de la 25 de metri, 
balonul în plasă ; min. 77 — 
VRINCEANU pecetluiește, cu 
un șut din apropiere, scorul. 
La... 0—9, gazdele devin mai 
hotărîte, mai dinamice, presea
ză careul lui Eftimescu dar vor 
rata două mari ocazii : în min.

G. Morgan 
condus bine

(Țara 
forma-

57 Pe-

78, Fantousis trimite, pe lîngă 
bară, balonul dintr-o lovitură 
de pedeapsă, iar în min. 85 Ni- 
colaou expediază mingea în 
bară.

Arbitrul 
Galilor) a 
țiile :

ALKI : Petrakis (min. 
ricleus) — Apostolou, Andreou, 
M. Panayotou. Violaris — Ma- 
puras (min. 75 Nikos), Nicolaou, 
Olimbios — Petrou, Stasos, 
Fantousis.

DINAMO : Eftimescu — Che- 
ran (min. 63 Bădilaș), Dinu, 
Sătmăreanu, Lucuță — Mulțes- 
cu, Augustin, Kustov (min. 59 
I. Moldovan) — Țălnar, D. 
Georgescu, Vrinceanu.



Astăzi, In șase orașe din Franța: In ancheta internaționala „Sport" - Bratislava

ELITA VOLEIULUI CONTINENTAL
LA STARTUL CELEI DE A Xla £0/77/ A C. E

SANDA TOMA PRINTRE LAUREATE
Astăzi, in șase orașe din Franța — ToulouM, Orleans, Evreux, 

Nantes, St. Quentin, Cannes - începe cea de a XI-a ediție a 
campionatelor europene de volei, la care participă 24 de repre
zentative (masculine și feminine). Echipele României se află la 
Toulouse (băieții) și Orleans (fetele) unde Ișl vor disputa intiieta- 
tea în preliminarii, alături de formațiile Cehoslovaciei, Franței, R.D. 
Germane și, respectiv, U.R.S.S, Poloniei și R.F. Germania, lată 
ultimele vești din cele două localități :

PROGRAMUL DE ASTAZI
Masculin

TOULOUSE: MAXIMUM DE ATENȚIE
PENTRU FIECARE PARTIDA

TOULOUSE, 4 (prin telefon). 
După un sejur de 24 de ore la 
Paris, reprezentativa masculină 
a României a ajuns, miercuri 
seara, în orașul gazdă a gru
pei a IlI-a, cea mai echilibra
tă a C.E.

Joi dimineață voleibaliștii 
români au făcut cunoștință cu 
sala Centrului sportiv „Leo 
Lagrange**, care dispune de 
1000 de locuri, dar care, dato
rită unor particularități speci
fice, impune o mai îndelungată 
perioadă de acomodare. Apoi, 
în programul zilei — două an
trenamente, dintre care cel de 
după-amiază în sala care va 
găzdui întrecerile.

Privită de aici, de la fața 
locului, misiunea reprezentati
vei pare și mai dificilă, 
cînd spunem aceasta, nu 
gîndim numai la 
știută a Cehoslovaciei 
Petlak, Prieloznii, Smid, 
von, Novotny — și R.D.

in lot cu mai vechil 
Zernow,

Și 
ne 

capacitatea 
cu 

Sir- 
Ger-

mane
Westphal, Zernow., Glinker, 
Schneider, Dankert și Zedler 
—, ci și la surprinzător de ma
rile pretenții pe care le emite 
Franța. Antrenorul Marc Bu- 
chel manifestă mult optimism, 
încurajat și de cîteva rezultate 
valoroase (3—0 cu Cuba, 3—1 
și 3—2 cu Polonia, 3—0 și 3—1 
cu Italia) obținute in ultima 
vreme. Deci...

Voleibaliștii români sînt în
crezători In forțele lor, Oros, 
Dumănoiu, Pop, G. Enescu, 
Păușescu, Tutovan, Girleann și 
colegii lor fiind conștienți d* 
greua sarcină ce o au, dar sînt 
hotățiți să abordeze fiecare 
partidă cu maximum de aten
ție. După cum se știe, prima 
confruntare va fi cu sextetul 
R.D. Germane, 
poate — și trebuie 
stituie 
final.

GRUPA I (Nantes) : Un
garia — Grecia, U.R.S.S. — 
Iugoslavia; GRUPA A H-A 
(St. Quentin) : Italia — Bel
gia, Polonia — Bulgaria ; 
GRUPA A III-A (Toulouse): 
ROMANIA — R.D. Germa
nă, Cehoslovacia — Franța.

Feminin
GRUPA I (Orleans) : Po

lonia — R.F. Germania, RO
MÂNIA — U.R.S.S. ;------
PA A H-A (Evreux) : 
Germană — Belgia, 
slovacia — Bulgaria, 
PA A III-A (Cannes) 
landa — Franța, Ungaria — 
Iugoslavia.

GRU- 
R. D. 
Ceha- 
GRU- 
: O-

De Ia începutul acestui an, 
ziarul cehoslovac de specialitate 
„Sport**, care apare la Bratisla
va, întreprinde o anchetă inter
națională pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi din ță
rile socialiste pe fiecare lună. 
Participă redacții ale publicați
ilor de 
care-șl 
propriu, 
ordinea 
țiați.

Pentru luna septembrie, cla
samentul indică pe locurile 
fruntașe două mari performere, 
țintașa bulgară Nonka Șataro- 
va-Matova șl canotoarea ro
mâncă Sanda Toma, campioană 
mondială. Ele sînt separate de 
un singur punct și în același 
timp, la mare distanță de ur
mătorii clasați, 
comunicată de organizatori : 
Nonka Matova (Bulgaria) — tir 
18 puncte; 2. Sanda Toma (Ro
mânia) — canotaj 17 p; 3. 
Bernd și Jorg Landvoigt (R.D.

sport din aceste țări, 
prezintă un clasament 
punctajele totale dînd 
finală a celor eviden-

Germană) — canotaj 8 p; 4. 
Bogdan Makuc (U.R.S.S.) —
gimnastică 6 p; 5. Cehoslovacia
— tenis 5 p; 6—7. Tibor Bod
nar (Ungaria) — tir și Jiri Sla- 
ma (Cehoslovacia) — ciclism 4 
p; 8—9. Irina Kalinin (U.R.S.S.)
— sărituri în apă și Wladyslaw 
Kozakîewicz (Polonia) 3 p; 10. 
Serghei Suhurucenko (U.R.S.SJ 
î P-

i Început dinamoviada
DE BASCHET

Iată ordinea,
1.

FRAGA, 4 (Agerpres). — Echi
pa Dinamo București a învins cu 
scorul de 89-73 (45-38) formația 
Gwardia Varșovia în cadrul Dl- 
namovladel masculine de baschet 
de la Pardubice. Intr-un alt med. 
Levski Spartak Sofia a întrecut 
cu 102—100 (50—49) echipa Ruda
Hvezda.

în prima etapa a cupelor europene la fotbal

NUMEROASE ECHIPE DE VALOARE AU PARASIT ARENA
• Toate reprezentantele României, Franței și R. D. Germane - calificate in etapa a doua

• Azi, tragerea la sorți a meciurilor

ORLEANS: |N PRIMUL

întrecere care 
să con- 

primul pas spre turneul

Aurelian BREBEANU

JOC, MISIUNE DIFICILA

A căzut cortina peste primul 
tur al Cupelor europene, iar 
acum echipele calificate — prin
tre care și cele patru formații din 
țara noastră — așteaptă cu emo
ție tragerea la sorți a următo
rului act, operație care va avea 
loc astăzi la prînz, la Zurich. Pri
vind tabloul formațiilor calificate, 
ne vom da seama că — cu unele 
excepții — echipele rămase în 
cursă reprezintă o forță Incon
testabilă în fotbalul continental.

trec de prima etapă cu toate e- 
cblpele înscrise sînt România, 
Franța șl R. D. Germană, fapt 
subliniat dealtfel de comentatorii 
de peste hotare șl de agențiile 
internaționale de presă. In schimb, 
unele țări bine cotate în socce- 
rul continental pierd reprezen
tante extrem de valoroase: AN
GLIA — fără F. C. Liverpool, 
campioana țării, West Bromwich 
Albion și Everton; SPANIA — 
fără Sporting Gijon, Atletico Ma-

(Ceho-
(U.R.S.SJ

PENTRU ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ
ORLEANS, 4 (prin telefon). 

Reprezentativa feminină a ță
rii noastre se află, de miercuri, 
la hotelul „Reine Blanche”, 
situat la 15 km de oraș, in fru
moasa suburbie Olivet.

Antrenorii N. Roibescu și N. 
Humă au condus, imediat după 
sosire, un antrenament de aco
modare în Sala sporturilor, ca
re are o capacitate de 3000 de 
locuri și pe care organizatorii 
speră să o vadă plină în cele 
trei zile de concurs. Fetele sînt 
în bună dispoziție de joc, fiind 
decise să aibă o comportare pe 
măsura posibilităților încă din 
prima zi, vineri, a competiției, 
cînd vor întîlni redutabila for
mație a U.R.S.S., deținătoarea 
titlului continental. Conducerea 
tehnică a echipei noastre a de
cis . să înceapă meciul cu 
Maria Enache, Mariana Iones- 
eu, Victoria Banciu, Doina Să- 
voiu. Irina Pctculeț și Victoria 
Georgescu, un sextet cu jucă
toare capabile de o comporta-

re bună. Antrenorul sovietic N. 
Karpol ne-a spus că așteaptă 
cu mult interes această con
fruntare, care se anunță difici
lă pentru ambele formațâ. 
„Piesele** de bază ale sextetu
lui sovietic vor fi, în primul 
rind, Timofeeva, Radzevici și 
Sololova, cunoscute pentru ca
pacitatea lor de luptă. Partida 
este programată la o oră des
tul de tîrzie (ora 22 la Bucu
rești), dar aceasta, sperăm, să 
nu constituie un impediment 
pentru calitatea jocului. Gîndu- 
rile tuturor se îndreaptă, mai 
ales, spre întîlnirea cu Polonia 
din ultima zi a preliminariilor, 
antrenorul Hubert Wagner afir- 
mînd că „totul depinde de acest 
meci", totul, adică prezența în
tre primele 6 formații ale C.E. 
Să așteptăm, deci, cu încredere 
evoluția reprezentativei noastre, 
care sperăm să ne ofere rezul
tatele așteptate.

Sever NORAN

ȘAHIȘTII NOȘTRI IN ÎNTRECERI
• în turneul interzonal fe

minin de la Rio de Janeiro, 
după 7 runde conduce Nana 
Ioseliani (URSS), cu 7 puncte, 
urmată de Nana Aleksandria 
(URSS) 5 p (1). Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade, 
care a cîștigat la argentinianca 
Edith Soppe, se află pe locul 
5, cu 4 p. în turneul masculin 
locul întîi este ocupat de Pe-

trosian 
mat de 
(1).
• în

Bihaci ___ ___________
Balcaniadei de șah. în primul 
tur echipa de seniori a Româ
niei conduce cu 2*/,—(3 par
tide întrerupte) în fața selec
ționatei Turciei. La feminin, e- 
chipa română a 
pe cea a Turciei.

(URSS), cu 5'/î, p, ur-
Hilbner (RFG) — 5 p

localitatea iugoslavă 
au început întrecerile

întrecut cu 2-0

Final dramatic pe „Stadio Comunale" din Torino. Gazdele ciștigă 
cu 2—1, după prelungiri, dar Stuttgart te califică, grafie golului 
marcat in deplasare. In imagine, 
torinezilor.
Asta însă nu Înseamnă că nu au 
existat și surprize, ca de pildă 
faptul că toate reprezentantele a 
două țări calificate la ultima e- 
dițte a turneului final al C.M„ 
Polonia șl Austria, au fost elimi
nate. Șl în acest context, să re
marcăm că singurele țări car»

un atac al oaspeților la poarta 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

drld și Real Sociedad; ITALIA — 
fără Milan și Torino; UNGARIA 
— fără Ujpesti Dozsa, Ferencvăroa 
șl Baba Eto Gyor. Șl alte echipe 
cu veleități au „clacat” : For
tuna Diisseldorf (R. F. Germania), 
Twente Enschede (Olanda). Dina
mo Zagreb (Iugoslavia), Benfica

ECHIPELE CALIFICATE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: Dinamo Tbilisi, F. C. AROEȘ 

PITEȘTI, Hamburger S.V., Serve tio Genera, Vejle (Danemarca), Not
tingham Forest, Omonia Nicosia, Hajduk Split, Celtic Glasgow, Ajai 
Amsterdam, Dulcla Praga, Dynamo Berlin, Racing Strasbourg, Dundalk 
(Iri.), Real Madrid! F.C. Porto.

CUPA CUPELOR: Glasgow Rangers, Juventus Torino, Panionios, 
C.F. Barcelona, Beroe Stara Zagora, Nantet, F.C Magdeburg, STEAUA 
BUCUREȘTI,.Aris Bonneweg (Luxemburg), Lokomotiv Kosice, F.C. Rjeka, 
F.C. Valencia, Arsenal, I.F.K. Goteborg, Dinamo Moscova, Boavista 
Porto (sou Sliema Wanderers — Malta).

CUPA U.E.F.A.: Grasshoppers Zurich, F.S.V. Eindhoven, Sporting 
Lisabona, Zbrojovka Brno, Bayern Munchen, Steaua Roșie Belgrad, 
Diosgyor, Internationale, Dynamo Dresda, Leeds United, Perugia, Aris 
Salonic, F.C. Kaiserslautern, St Etienne, Ipswich Town, Keflavik (Islan
da), Borussia Monchengladbach, Dundee United, Aarhus (Danemarca), 
F.C. Carl Zeiss Jena, MalmS F.F., Eintracht Frankfurt pe Main, Feye- 
noord, Standard Liege, Lokomotiv Sofia, Monaco, Dinamo Kiev, Bonik 
Ostrava, UNIVERSITATEA CRAIOVA V.fJ. Stuttgart, DINAMO BUCU
REȘTI, Napoli.

(Portugalia), Bohemians 
slovacia), Șahilor Donețlc 
etc.

în schimb, remarcabile sînt per
formanțele unor echipe mai puțfla 
consacrate pe plan european, cum 
ar fi Panionios (Grecia), care a 
eliminat formația olandeză Twente 
(Cupa cupelor), Vejle (Danemar-_ 
ca), victorioasă în dubla confrui^B^- 
tare cu Austria Vlena, F.C. Por- 
io, care a cîștigat cu 1—0 la Ml- 
lano — după ce pe teren propriu 
terminase cu un scor alb cu 
Milan — (Cupa campionilor), 
Aris Salonic, care a eliminat pa 
Benfica Lisabona (3—1 și 1—2), 
Keflavik (Islanda), calificată tu 
dauna lui Kalmar (Suedia) cu 
1—2 șl 1—0, grație golului mar
cat în deplasare (Cupa U.E.F.A.),

Firește, se cuvin cîteva cuvin
te despre jocurile încheiate ca 
rezultate neașteptate. Ne referim 
la proporția scorului in- partida 
dintre Dinamo Tbilisi 
verpool (3—0 !) din 
care după o repriză 
fotbaliștii sovietici au 
Guțalev, Seneghella

și F. C. Li- 
C.C.E., tn 
egală (0—0), 
înscris prin 

_______  ____ „_____ și Cevadze, 
din penalty. In aceeași competi
ție, Milan a fost Întrecută p» 
teren propriu de F.C. Porto, prin 
golul marcat In mln. 59 de către 
Douda (și nu in prelungiri, cum 
au anunțat unele agenții de pre
să). In Cupa cupelor, F.C. Mag
deburg s-a detașat de Wrexham 
(5—2) după cele 90 de minute.

La Torino, in Cupa U.E.F.A* 
un alt final dramatic: gazdele 
conduceau cu 1—0 In jocul cu 
V.f.B. Stuttgart, prin golul Iul 
Claudio Sala. Apoi, In prelungiri, 
Graziani a înscris al doilea punct 
și nimeni de pe Stadio Comunale 
nu se mal Îndoia de calificarea 
echipei lor. Dar lată că Dhllcher 
marchează pentru oaspeți și ast
fel formația vest-germană va e- 
volua In etapa următoare I

Să mai consemnăm și un re
zultat de ieri, din „Cupa U.E.F.A.”: 
Olymplakos Pireu — Napoli 1—0, 
dar calificată este echipa Italian*

Ion OCHSENFELD

TELEX «TELEX

• 7 ZILE în care sportivii României au 
fost angajați în mal multe competiții In
ternaționale de anvergură, polarlztnd aten
ția opiniei publice. Examene dificile, din 
care reprezentanți! țării noastre au Ieșit, 
de cele mal multe ori, cu. panașul succe
sului și al năzuințelor împlinite. • SA 
DAM CEZARULUI, adică „sportuluî-rege”, 
cele cuvenite, de această dată. Fotbaliștii 
noștri ne-au bucurat cu un succes total. 
Realizări de 100% intr-un sport, în care 
accesul la performanță s-a arătat mereu 
dificil, au dreptul la prim-planui atenției și 
cuvenitele felicitări Mai ales cînd indicii 
comparativi ne arată că alte țări, cu vele
ități în lumea balonului rotund, ca Austria 
șl Polonia de pildă, gustă astăzi amarul 
înfrîngerllor pe toată linia. Să sperăm câ 
startul bun al echipelor românești de club 
în Cupele europene va fi continuat cu re
zultate favorabile și în etapele care ur
mează. • TOT PE ACEST PODIUM al 
săptămînll ti găsim, fără îndoială, pe rug- 
byștl. Cel despre care comentatorul sportiv 
al B.B.c.-ului spunea tntr-o transmisie 
directă din turneul galez al echipei noas
tre: „Românii sînt crai ai răsăritului veniți 
să ne ofere darurile scumpe ale unui rugby 
viguros, chipeș, colorat, ca un buchet de 
flori culese de pe pajiști însorite...”. Pe 
undele radioului, ca și pe telexurile agen
țiilor de presă, s-au înmulțit In aceste zile 
veștile bune despre cel care mtnuiesc atlt

de frumos balonul oval sub culorile re
prezentativei României. • IN ACEEAȘI 
nota a afirmărilor deosebite, sau 
poate chiar ca un summum, apare suc
cesul unei reprezentante a sportului nostru 
feminin. Tradiționala anchetă lunară a lui 
„Sport“-Bratlslava pentru desemnarea

celor mai buni sportivi din țările socialiste 
are în fruntea clasamentului pe septem
brie două campioane, mult distanțate de 
restul laureațllor. Una dintre ele — Sanda 
Toma, cea mal rapidă canotoare din lume, 
nu de mult cîștigătoare a titlului mondial 
in proba de schlf 1. „O campioană a mo
destiei” — s-a scris atunci intr-un repor
taj din aceste coloane. Am adăuga acum 
că modestia, ca veșnică aspirație spre mal 
bine, este una din condițiile esențiale ale 
performanței in sport, ca șl în oricare alt 
domeniu de activitate. • AM FI DORIT 
ca în această enumerare pusă sub semnul 
pozitiv să fie trecut și primul șahlst ro-

mân desemnat drept candidat la titlul de 
campion mondial Ar fi putut ft Dar, 
Florin Gbeorghlu, jucîndu-și cu pasiune, e 
drept, marea sa șansă în interzonalul de 
la Riga, a ratat-o ptnă la urmă. Greu de 
incriminat, de la mașina de scris, o tactică 
perdantă. Mal ales că mult mal greu este 
sâ te descurci acolo, in fața tablei cu 64 
patrate șl stegulețele ceasului de control. 
Rămlnem, totuși, la impresia că Florin putea 
mal mult șl este dator s-o dovedească la 
ediția viitoare. • ȘI ACUM, din alte sfere 
de Interes, pe meridianele sportului. în timp 
ce din Katmandu (Nepal) se anunță moar
tea a trei alplniștl, doi americani șl un en
glez, porniți la asaltul Annapurnel (6150 
m), japonezul Naoml Uemura ișl anunță 
intenția de a urca „în premieră” cu o 
sanie trasă de clini pe uriașul Everest 
(8 843 m). Nu ni se precizează dacă pre
țioasele patrupede vor beneficia și ele de 
tuburi cu oxigen. • UN GRUP DE 8 CI- 
CLOTURIȘTI FRANCEZI a sosit la Londra, 
ultima etapă a unul tur al Europei avînd 
ca scop sprijinirea campaniei de protejare 
a mediului înconjurător. „Mersul pe bici
cletă este un mijloc de locomoție foarte 
sănătos, nepoluant și în afară de aceasta 
consumă numai energie umană !“ — a de
clarat Georges Krasowsky, unu! dintre 
particlpanțil la Interesanta călătorie.

Rd. V.

BASCHET • în prima zi • 
turneului de la Sao Paulo, echi
pa Iugoslavă Bosnia Sarajevo a 
Învins cu scorul de 114—111 (după 
prelungiri) formația american# 
„Mokan”. Intr-un alt joc,- echipa 
„Sirio” (Brazilia) a cîștigat cu 
114—81 (56—32) In fața formației 
„Quebradillas” (Porto Rlco).

FOTBAL • La Kiel, meciul a- 
mlcal dintre selecționatele de ti
neret ale R.F. Germania și Polo
niei s-a încheiat cu scorul*. da 
1—0 In favoarea gazdelor.

natație • In prima zi a tur
neului preolimpic de polo de la 
Hvar (Iugoslavia), s-au înregis
trat următoarele rezultate : Sue
dia — Anglia 4—3 ; Grecia — 
Bulgaria 4—3 ; Spania — Olanda 
4—3. La competiție mal partici
pă și echipa Franței. Primele 
patru clasate se califică pentru 
turneul final al J.O. de la Mos
cova, la care sînt calificate di
rect selecționatele U.R.S.S* 
Iugoslaviei, României, S U.A., I- 
tallei. Ungariei și R.F. Germania.

SCRIMA • Proba de sabie din 
cadrul concursului Internațional 
de la Varșovia a revenit lui Hu- 
seln Ismailov (U.R.S.S.)

TENIS • In turneul de la Gro
ningen (Olanda), Bjorn Borg l-a 
Învins pe Eddie Dibbs cu 6—4,
6— 1, iar Tim Gulllkson a dispus 
cu 7—5, 6—3 de Tom Okker. • 
Rezultate din turneul feminin de 
la Bloomington (S.U.A) : Wen
dy Turnbull — Glynls Coles 6—9, 
6—2 
sovec 
holtz 
6—2 ; 
Dana 
Wade
7— «.

Betty Stove — Mima Jau- 
6—3, 6—4 1 Dianne From- 

— Pam Shriver 8—7, 7—5, 
Martina Navratilova — 

Gilbert 6—1, 6—1 ; Virginia 
— Yvone Vermaak 6—4
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