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Astăzi, la Cardiff, rugby de mare atracție

CARDIFF, 5 (prin telefon). 
Sfirșitul acestei săptămini va 
marca un meci pe care-1 dorim 
cu toții un fructuos început de 
drum în cronica relațiilor rug- 
bystice româno-britanice la ni
velul primelor reprezentative 
naționale. Dealtfel, luni va avea 
loc la Wales Rugby Union o 
discuție privind viitorul întilni- 
rilor cu sportivii noștri, gazdele 
arătîndu-se interesate în contac
te ulterioare, deși calendarul 
celebrei reprezentative galeze 
este deosebit de încărcat pentru 
următorii ani. Vineri seara au 
sosit la Cardiff și reprezentan
ții federației irlandeze, care 
vor discuta cu reprezentanții 
noștri amănuntele turneului 
românesc din toamna viitoare.

Interesul în jurul prezenței 
rugbyștilor noștri în Țara Gali
lor este, în continuare, foarte 
mare. Presa acordă spații largi 

J* evenimentului. în ziarul „Western 
9 Mail" a apărut o declarație a 

vicepreședintelui F.R.R.. 'Viorel 
Moraru, care arăta că echipa 
României se va strădui să facă 
o partidă foarte bună. Conștienți 
de dificultatea intilnirii, tricolorii 
știu, în același timp, că......Țara
Galilor nu ne-a învins nicioda
tă !“ Dincolo de această remar
că cu tîlc a reputatului nostru 
tehnician, să reținem că jucăto
rii noștri — creditați, totuși, cu 
șansa a doua — nu sînt dina- 

. inte învinși, că ei au venit în 
■ta-' Tara Galilor pentru a demon- 
<■&. stra că în România se practică 

un rugby bun.
^g£Joj scara, delegația noastră a 

- participat la o recepție oferită 
;; de Lordul primar al orașului 

Cardiff, doamna Bella Brown, 
iar vineri Wales Rugby Union 
a organizat o altă recepție, pen
tru oficiali. Vineri, antrenorii 
Valeriu Irimescu sl Adrian Ma- 
teescu au condus ultimul antre
nament al tricolorilor. Sîmbătă, 
ei vor trimite în teren echipa

• Delegația noastră - privită cu multă simpatie • Tricolorii - 
in formulă completă, galezii - două schimbări in formație • Me
ciul începe la ora 15 (16 la București) și va fi televizat in direct
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ROMÂNIA

ADVERSARELE 
AL ll-LEA AL

ECHIPELOR NOASTRE IN TURUL 
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Cupa campionilor europeni:
NOTTINGHAM FOREST - F. C. ARGEȘ

Cupa cupelor:
F. C. NANTES - STEAUA BUCUREȘTI

1

Cupa U. E. F. A.
UNIVERSITATEA CRAIOVA - LEEDS UNITED 
DINAMO-EINTRACHT FRANKFURT PE MAIN 

în manșa I, la 24 octombrie, primele echipe sînt gazde.
Returul va avea loc la 7 noiembrie.

Citiți In pag. a IV-a o scurtă prezentare a adversarelor 
echipelor românești și programul complet al turului II.

Miinc $1 luni — etapa a 10 a a Diviziei A dc iothdl

STEAUA (locul 1) Șl F. C. BAIA MARE (locul 2)
SUSȚIN EXAMENE DIFICILE IN DEPLASARE
Universitatea Craiova, gata 
piofite de o defecțiune a li

derului • La Pitești, campioana 
vrea să se îndepărteze de— 
zona lanternei • Va mai pier
de „Poli", acasă (ca anul tre
cut), duelul cu Olimpia Satu 
Mare! • Sportul studențesc, cu 
Chihaia in formă, 
viște... fără Tătaru 
Rm. Vilcea

să

C.S. Tirgo- 
• Chimia 

F.C Scomieești, 
un meci sub semnul egalității 
din clasament ? • „U" — Di
namo, un joc de plutonul 

fruntaș

CLASAMENTUL

1. STEAUA 9 6 2 1 20- 8 14
2. F.C. Baia Mare 9 6 0 3 18-11 12
3. Univ. Craiova 9 5 2 2 14- 9 11
4. S.C. Bacău 9 4 3 2 10- 9 11
S. Dinamo 9 3 4 2 12- 6 10
4. C.S. Tirgoviște 9 3 4 2 12- 8 10
7. „U- Cj.-Nop. 9 5 0 4 10- 9 10
8. „Poli" Tim. 9 4 1 4 18-14 9
9. Polii. Iași 9 4 1 4 10-10 9

10. Chimia Rm. V. 9 4 1 4 8- 9 9
11-13. F.C. Scornicești 9 4 1 4 13-15 9

AS.A. Tg. M. 9 4 1 4 12-14 9
Jiul 9 4 1 4 6- 8 9

14. F.C. Argeș 9 3 2 4 10-13 •
15. Sportul stud. 9 3 1 5 7- 8 7
16. F.C.M. Galați 9 3 1 5 10-16 7
17. Gloria Buzău 9 2 0 7 5-14 4
18. Olimpia S. M. 9 0 3 6 6-20 3

anunțată încă în ajun. în 
schimb. XV-le galez va suferi, 
după toate probabilitățile, une
le modificări. G. Wheel s-a ac
cidentat la antrenamentul de 
joi. fiind rechemat, pentru a-1 
înlocui, Allan Martin (Abera- 
von). care a jucat marți în for
mația West Wales. H. E. Rees 
a avut' o criză de apendicită, 
ceea ce va determina unele 
rocade în linia de atac a gaz
delor, în care urmează să a- 
pară Ray Gravell, de la Lla
nelli, care a mai evoluat în re
prezentativa galeză. Oricum, a- 
ceste schimbări nu vor scădea 
deloc forța de joc a adversa
rei noastre (unii spun că dim-

potrivă...). Trebuie să fim rea
liști și să arătăm că înaintarea 
României va suporta șocul celei

Dimitrie CALLIMACHl

(Continuare în pag. a 4-a)

------------------------ PROGRAMUL „RUNDEI" ----------------------
Tg. Mureș : A.SJL. - Steaua
lași : Politehnica — F.C. Baia Mare
Craiova : Universitatea — Gloria Buzău
Pitești : F.C. Argeș - Jiul
Timișoara : Politehnica — Olimpia Satu Mare

(repriza a l’-a va fi televizată)
București : Sportul stud. - C.S. Tirgoviște

(Stadionul Steaua)
Bacău : Sport Club - F.C.M. Galați
Rm. Vilcea : Chimia - F.C. Scornicești
Cluj-Napoca : Universitatea - Dinamo

(se disDutâ luni, 8 octombrie)
Toate meciurile vor începe la ora 15

Luni, la București, 
Galați și Miercurea Ciuc

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ÎNCEPE CEA DE A 52-a EDIȚIE

A LA HOCHEI

Drumul spre titluri și medalii necesita

EXIGENȚA IN PREGĂTIRE,
Z ORDINE Șl

Campionatele mondiale de 
lupte greco-romane,~ desfășura
te, recent, la San 
adus numeroșilor 
sportului din țara 
tisfacțiile pe care 
cu îndreptățire, de

Diego, n-au 
iubitori ai 

noastră sa
le așteptau, 

____ _ ____ la fruntașii 
acestei discipline cu puternică 
tradiție, în care, de-a lungul 
anilor, a fost creată o valoroa
să școală a marilor performeri, 
într-adevăr, medalia de aur 
cucerită, pentru a doua oară 
consecutiv, de Constantin Ale
xandru (dealtfel singurul sportiv 
român care a urcat podiumul 
de premiere de la „Peterson 
Gimnasium") nu poate și, de
sigur, nici nu trebuie să ascun
dă faptul că bilanțul general 
de la San Diego s-a situat cu 
mult sub nivelul cerințelor și 
așteptărilor, al condițiilor crea
te pentru menținerea și conso
lidarea prestigiului cucerit în 
arena internațională.

Dacă vrem — și o dorim cu 
toții — ca o asemenea situație 
să nu se mai repete, atunci 
trebuie să spuqem sincer, des
chis, lucrurilor pe nume. înțe
leg prin aceasta cerința de a 
nu căuta să explicăm insucce
sul de la San Diego prin tra
geri la sorți nefavorabile, prin 
arbitraje dezavantajoase etc., ci 
arătînd, fără ocolișuri, că prin
cipalele cauze vizează munca 
noastră, a antrenorilor și a 
sportivilor componenți ai lotu
lui reprezentativ. Altfel nu 
vom învăța nimic !

Anul trecut. după cum se 
știe, echipa de lupte greco-ro- 
mane a cucerit la campionate
le mondiale de la Ciudad de 
Mexico 6 medalii, dintre care 
3 de aur, ocupînd locul 2 în

clasamentul pe națiuni 
mai prestigios bilanț românesc 
la aceste competiții. A fost, a- 
tunci, răsplata binemeritată — 
pentru sportivi, dar și pentru 
noi, antrenorii, pentru întregul 
activ al federației — a unei 
intense munci de pregătire, 
desfășurată cu fermitate, exi
gență și continuitate. înțr-o 
perfectă ordine și disciplină, 
climat în care a fost pe deplin 
valorificat talentul sportivilor, 
dar, deopotrivă, și puterea lor 
de dăruire, ambiția de afirma
re.

La C.M. din 1979 — o singu
ră medalie, 3 locuri 4 și locul 
6 în clasamentul pe națiuni. A- 
ceasta, în primul rînd, pentru 
că, în anumite perioade ale 
pregătirii, colectivul tehnic — 
din care au mai făcut parte 
specialiști reputați : Ion Cer
nea, Nicolae Pavel, Simion 
Popescu, dr. Nicolae Ploeștea- 
nu — a manifestat o exigență 
scăzută, o atitudine de supra
apreciere a valorii și experien
ței unor sportivi, de încredere 
exagerată și, pentru prima oa
ră, de „liniște" prelungită, lip
suri care s-au transmis și 
sportivilor, inclusiv celor pe 
care majoritatea specialiștilor 
străini li considerau principa
lii favoriți la categoriile res
pective. Această stare de au- 
tomulțumire își are, desigur, 
rădăcinile și in succesele de la 
campionatele europene din a- 
cest an : 7 medalii, dintre care

ION CORNEANU 
antrenor emerit

DISCIPLINA

Costea (Dinamo),Fază dintr-un meci Dinamo 
în echipament de culoare închisă, 
ta lui Netedu

Steaua in care 
ratează o mare ocazie la poar-

Foto : D. NEAGU
Luni dupâ-amiază. la Bucu

rești. Galați și Miercurea Ciuc, 
se vor disputa primele jocuri 
din cadru] celei de a 52-a ediții 
a campionatului republican de 
hochei pe gheață. Divizia A. 
Este vorba de prima serie va
lorică a acestei Divizii A, la 
care au dreptul de participare 
echipele clasate pe primele 5 
locuri ale întrecerii de anul tre
cut și formația care s-a clasat 
pe primul loc în a doua serie 
valorică a Diviziei A. Dar. iată

participantele : Dinamo Bucu
rești — campioana țării, aflată 
la a 5-a victorie în această 
competiție. Steaua, S.C. Miercu
rea Ciuc, Dunărea Galați, Uni
rea Sf. Gheorghe și Metalul 
Rădăuți, aceasta din urmă fiind 
o apariție mai nouă pe prima 
scenă competițională a hocheiu
lui rtostru intern, apariție pe 
care o datorează bunei evoluții 
de anul trecut, cînd a ciștigat 
seria a doua valorică a Divizi
ei A.

SPORTUL-, EDIȚIA A lll-a

(Continuare in pag. 2-3)

6 participante se, 
principalele favo- 

echipele
Dintre cele 

detașează net _ 
rite la primul loc. 
bucureștene Dinamo și Steaua, 
care, alături de S.C. Miercurea 
Ciuc, dau majoritatea compo- 
nenților lotului reprezentativ, 
în urma lor, alte trei formații, 
Dunărea Galați, Unirea Sf. 
Gheorghe și Metalul Rădăuți, 
primele două situîndu-se ceva 
mai aproape de valoarea pluto
nului fruntaș, pe care-1 dorim 
in acest sezon olimpic ceva mai 
...larg și echilibrat. Am dori ca 
in acest sezon formațiile soco
tite mereu „de mina a doua", 
cum sînt S.C. Miercurea Ciuo, 
Dunărea Galați și Unirea Sf. 
Gheorghe, să atingă mai des co
tele valorice ale echipelor-fa- 
nion ale hocheiului nostru. Di
namo șl Steaua.

în acest sens, este absolut 
necesar să crească sensibil ni
velul de muncă și seriozitatea

etape (me-
și marți) l
— Unirea

Programul primei 
ciurile au loc luni 
București : Dinamo 
Sf. Gheorghe ; Galați : Dunărea 
— Steaua; Miercurea Ciuc: 
Sport Club — Metalul Rădăuți.

Participă 3 licee din
„Republica* și

Cu toate că startul în ediția a 
IlI-a a „Topului Sportul“ la să
ritura In lungime a fost fixat 
inițial pentru data de 15 octom
brie, lată, devansăm acest ter
men, la solicitarea elevilor lice
elor „RepubUca“, „23 August“ și 
Electroaparataj, toate din Capi
tală, care organizează concursul 
mîlne 7 octombrie, Incepînd de 
la orele 9, pe terenul clubului 
sportiv școlar „Viitorul" din in
cinta Complexului sportiv „23 
August". Precizăm totodată că 
alături de elevii de la Școala ge
nerală nr. 191 din București și 
liceelor industrial de transport 
din Cluj-Napoca și industrial

Capitală: „23
Elccfroaparataj

August <(

M.l.U. din Slatina și-au ma 
nunțat participarea la „Top“ 
prezentanțil claselor a IX-a 
liceelor „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba tulia, pedagogic din Foc
șani și „Tudor Vladimirescu” din 
Tg. Jiu. Cum vremea se anun
ță frumoasă șl în cursul lunii oc
tombrie, tabelul de înscriere ră- 
mîne deschis ...

Alte Informații șl noi înscrieri 
— in scris sau telefonic, la nu
mărul 11 46 48 (șl cu taxa inver
să). La cerere, redactorii noștri 
se vor deplasa In localitățile șco
lilor respective pentru a asista la 
trecerea probei.

re
ale

la antrenamente, unde principa
lele obiective trebuie să fie, în 
primul rînd, însușirea cit mal 
bună a unei tehnici înalte în 
manevrarea pucului, creșterea 
preocupării pentru practicarea 
unui joc în forță, modern, cu 
accent pe folosirea vitezei și a 
valorii fizice. îmbunătățirea ge
nerală a jocului colectiv. în 
care aportul atacanților în apă
rare și al fundașilor în atac să 
constituie principala premisă. 
Sînt condiții fără de care nu 
este posibil un progres în acest 
sport atit de dificil și în cara 
afirmarea pe plan internațional 
se face greu, pe durata unor 
ani de muncă perseverentă.

Spunem aceste lucruri, acum, 
la începutul activității compe- 
tiționale Interne, deoarece do
rim ca ea să contribuie mai di
rect la creșterea valorică a

A. CĂLIN

(Continuare in pag. 2-3)



Turw.il international de doi dc la Berlin Un frumos jubileu 50 DE ANI DE HOCHEI LÂ MIERCUREA CIUC

BERLIN, 5 (prin telefon). în
trecerile turneului internațional 
de box de la Werner Seelen- 
binder Halle au continuat cu 
alte partide de mare spectacu
lozitate. După încheierea meciu
rilor preliminarii, in semifina
lele competiției s-au calificat și 
cinci pugiliști români.

Lui Vasile Girgavu, calificat 
în semifinale încă de miercuri, 
i s-au mai adăugat Dumitru 
Schiopu (semimuscă), Florian 
Livadaru (semi ușoară). Ionel 
Budușan (semimijlocie) și Geor
gică Donici (semigrea), victo
rioși in reuniunile de joi.

D. Șchiopu, campionul „se- 
mimuștelor" a obținut o victo
rie înainte de limită tocmai da
torită unei apreciabile capaci
tăți de efort, dovedită în parti
da cu ungurul Andras Rozsa. 
încă din prima repriză, cu serii 
prelungite de lovituri. Dumitru 
Schiopu și-a silit adversarul să 
asculte numărătoarea arbitrului. 
Depășit cu autoritate și în run
dul doi și din nou numărat, A. 
Rozsa a fost oprit de antrenorul 
L. Papp să continue o luptă 
Inegală. în semifinale. D. Schio
pu îl întîlnește. simbătă seara, 
Pe Geilich (R.D.G.).

Florian Livadaru a evoluat la 
adevărata sa valoare numai ju
mătate din timpul regulamentar 
al meciului cu bulgarul Plamen 
Pencev. în prima repriză, el 
și-a depășit evident adversarul 
cu rafale de lovituri. Apoi, Li
vadaru a slăbit vizibil ritmul

de luptă, punctînd doar cu bra
țul sting. Numai la sfîrșitul 
partidei, după ce a primit deci
zia de învingător, aveam să a- 
flăm că a suferit o fractură la 
mina dreaptă, fiind astfel în 
imposibilitate de a inai continua 
întrecerea. Ionel Budușan s-a 
calificat in semifinale fără 
luptă, D. Schultz (R.D.G.) fiind 
oprit de medic să boxeze.

Un meci de mare tensiune a 
fost cel dintre Georgică Donici 
și Andreas Pergamenter (R.D.G.), 
in care. încă din primul rund, 
amîndoi pugiliștii au fost nu
mărați. Primul care a ascultat 
numărătoarea arbitrului a fost 
Pergamenter. după ce a recep
ționat cîteva serii violente de 
lovituri. Surprins cu un croșeu 
de dreapta la bărbie, cade la 
podea și Donici. dar. în urmă
toarele momente, adversarul 
său este la un pas de k.o. în 
rundul doi, Pergamenter numai 
poate face față rafalelor de lo
vituri pe care le recepționează 
și antrenorul său îi aruncă pro
sopul, cerîndu-i abandonul. Din 
păcate. Ion Cernat ne-a dezilu
zionat în întîlnirea cu ungurul 
J. Levai, cel pe care-1 învinse
se detașat la C.E. de la K61n. 
Lipsit de puterea de a învinge, 
de voință, el a 
puncte.

V. Girgavu și G. 
calificat în finale, 
pe R- Filimonov 
respectiv, R. Ricardo (Cuba).

Petre HENȚ

Stat momente ta viața unui in
divid, a unei colectivități care nu 
pot fi uitate ușor. Un astfel de 
moment l-a constituit, în urmă 
cu 50 de ani, primul joc de ho
chei din orașul Miercurea Ciuc, 
moment care avea să declanșeze 
în rîndurile localnicilor o pasiune 
fără egal pentru sportul cu cro
ss și pucul. Lajos Vâkar, unul 
dintre componenții primei echipe 
de hochei din Miercurea Ciuc, 
azi un septuagenar cu zîmbetul 
permanent în colțul buzelor, ne 
spunea: „Cunosc hocheiul din 
oraș și din întregul județ tacă 
„din fașă". L-am văzut cum s-a 
dezvoltat, cum a cuprins an de 
an alțl și alțl adopți. Am cunos
cut baza materială precară a de
butului șl am văzut apoi, în anii 
socialismului, cum s-a înălțat ac
tualul palat de gheață, mîndrie 
nu numai a noastră, a celor din 
Miercurea Ciuc, 
tregii mișcări 
tăzl avem 300 .. _ ______.
legitimați șl alte cîteva sute de 
tineri sportivi care stat pregătiți - 
să fie legitimați ca hochelști. 
De-a lungul anilor, sportivii noș
tri au cucerit de cinci ori titlul 
de campioni al țării la hochei, 
în 1949, 1952, 1957, 1960 șl 1963 și 
sperăm ca tatr-un viitor nu prea 
îndepărtat hocheiul din Miercurea

dar a ta- 
sportive. As- 

de hochelști

Ciuc să se impună din nou pe 
plan național. Bilanțul favorabil 
al celor 50 de ani de activitate 
hocheistică ne obligă la mai mult, 
la noi și noi realizări4*.

La Miercurea Ciuc au fost săr
bătoriți, în urmă cu cîteva zile, 
cei 50 de ani care au trecut de 
la „lansarea** hocheiului în oraș. 
A fost dezvelit 
a avut loc un 
nai de hochei 
patru echipe : 
vacia, alta din 
București și, 
Miercurea Ciuc.

în holul patinoarului s-a des
chis o expoziție comemorativă, 
cu imagini și documente ilustrînd 
istoricul acestei discipline în 
orașul de la poalele munților 
Harghita; cei mai tineri hoche- 
iști, elevi de 8—10 ani, și mal 
mari, au avut și ei, la rîndu-le, 
un reușit turneu de hochei în
cheiat cu victoria formației C.S.S. 
nr. 2 Miercurea Ciuc, s-a organi
zat și o adunare festivă la care 
au participat tovarășul Iosif 
Szăsz, prim-secretar al Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, tovarășul general-lo- 
cotencnt Marin Dragnea, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Na-

un grup statuar, 
turneu taternațio- 
cu participarea a 
una din Cehoslo- 
Ungaria, Steaua 
bineînțeles, S.C.

țional petem Edu
cație Fizică și Sport, 
și tovarășul Nicoiae 
Bozdog, președintele 
Federației române 
de hochei.

La această adu
nare au ținut să-și 
depene amintirile 
veteranii hocheiului 
harghitean. Multor 
activiști sportivi, 
unor foști și actuali 
sportivi Ii s-a i ■ de
cernat cu acest 
prilej, diplome de 
onoare ale Consiliu
lui Național pentru 
Educație Fizică și 
Sport și ale C.C. al 
U.T.C. Festivitatea 
a fost urmată de 
un reușit spectacol 
cultural-artistic.

Ghecrghe
STEFANfSCU

pierdut la
Donici s-au 
învingîndu-i 
(U.R.S.S.) și

A 52-a EDIJIE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

echipei reprezentative, care se 
pregătește pentru viitorul sezon 
internațional.

Paralel cu creșterea preocu
părilor 
muncii 
cesar 
noastre fruntașe să se acorde o 
mai mare atenție muncii 
educare a sportivilor, astfel 
actele de indisciplină, atît 
numeroase în sezonul trecut.

pentru îmbunătățirea 
la antrenamente este ne- 
ca în cadrul secțiilor

de 
ca 
de 
să

scadă pînă la dispariție. Este în 
interesul generai al hocheiului 
nostru ca atenția tuturor să se 
îndrepte spre JOC și nu spre 
ARBITRAJ sau spre BRUSCA
REA ADVERSARILOR. Hoche
iul este un sport frumos, care 
poate fi jucat aspru, dar regula
mentar. Iată ce așteptăm la în
ceputul acestui important sezon 
de la echipele noastre frunta
șe, cărora le urăm succes în cea 
de a 52-a dispută pentru titlul 
național.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
Campionatele naționale de gimnastică pentru juniori 

PRIMELE ÎNVINGĂTOARE - SPORTIVELE DE LA 
„TRIUMF" BUCUREȘTI

TG. MUREȘ, 5 (prin telefon). 
Noua și frumoasa Sală a sportu
rilor din localitate găzduiește 
pentru prima oară o întrecere 
de gimnastică de nivel republi
can. Aici și-au dat întîlnire, pen
tru 3 zile, cele mai tinere și cei 
mai tineri gimnaști din țară, ală
turi de care își dispută întâieta
tea gimnastele și gimnaștii de 
cat. ’ și a II-a în cadrul cam
pionatelor 
rilor.

Primele
curs au 
de cat. a „ __________ ____
tre binecunoscute* și deja con
sacrate ale gimnasticii noastre, 
cum ar fi București, Constanța, 
municipiul Gli. Gheorghiu-Dej, 
Bacău, Sibiu, Arad sau Baia 
Mare. Fără a se ridica la un ni
vel spectacular deosebit, întrece
rile au fost totuși interesante 
prin disputa ce s-a dat pentru 
primele locuri, s-a Impus, în 
cele din urmă, printr-o evoluție 
constant mai bună și printr-o o- 
mogenitate mai mare, echipa a- 
liniată de Clubul sportiv școlar 
Triumf București (antrenori — 
Cristina și Petru loan) ale că
rui eleve s-au remarcat prin exe
cuții dinamice precise șl de o 
mai bună plasticitate. Veronica 
Vasile, Mîrela Iordoc, Gabriela 
Vlădău șl Daniela Bealcu s-au 
situat pe primeîe locuri și la in
dividual compus, prima dintre 

—............. cel mai ri-
cele aproape 
au luat star-

gimnastele de la Farul Constanța 
(antrenori — Clemența și Matei 
Stănei) situate pe locul secund, 
înaintea unor formații creditate 
cu șanse mai mari, cum ar fi 
Liceul din municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej, S. C. Bacău, C.S.Ș. Si
biu etc. CLASAMENT, echipe : 
L C.S.Ș. Triumf București 145,925, 
2. Farul 143,325, 3. Liceul munlc. 
Gh. Gheorghiu-Dej 142,600, 4.
S.C. Bacău 141,775, 5. C.S.Ș. Si
biu 140,550, 6. C.S.Ș. Arad 138,750; 
Individual compus: 1. T 
Vasile (Triumf) 37,200, 2. 
Gițu (S.C. Bacău) 30,875, 3. : 
reia Iordoc (Triumf) 36,725, 
Livla Dascălu (Farul) 36,600, 
Aurelia Pînzaru (munic. i 
Gheorghiu-Dej) 36,525, 6.
Silișteanu (C.S.Ș. 2 Buc.) 36,425. 

Șl-au început disputa și gim
nastele de la categoria maestre, 
care au prezentat mai tatii exer
cițiile impuse. Și aici ar fi fost 
loc de mult mal bine, pentru 
că evoluțiile celor 16 gimnaste au 
fost inegale și, din păcate, cu un 
aparat, bîrna, slab pregătit, care 
a triat foarte sever pe concurente. 
Ce poate fi oare mal concludent 
decît acel singur 9 (cea mai mare 
notă !) obținut de Angela Bra- 
tu în această probă 7 în rest, 
prea multe dezechilibrări și ra
tări la acest aparat. Absența de 
la start a Rodicăl Dunca, socoti
tă favorita principală, echilibrea
ză și mai mult lupta sportivelor, 
Gabriela Geiculescu și Angela 
Bratu rămîntad acum principalele 
candidate la locul 1.

Constantin MACOVEI 
CICLOCROSURILOR 
Metalul din șos. Pantellmon, 
avea loc prima reuniune de 
clocros a sezonului, ta organiza
rea clubului sportiv Voința. Vor 
putea fl urmărite curse la toate 
categoriile de sportivi: seniori, 
Juniori I și n și posesori de bi
ciclete de semlcurse. Iată și pro
gramul complet al celorlalte re
uniuni: 11 octombrie — Cupa 
C.S.Ș. nr. 1; 14 octombrie — Cupa 
Olimpia; 18 octombrie — Cupa 
C.S.Ș. nr. 2; 21 octombrie — Cu
pa Dinamo; 25 octombrie — Cu
pa Steaua; 28 octombrie — cam
pionatul municipal de clclocros.

RALIUL MOTORETELOR „MOBRA" - LA ULTIMA ETAPA
Campionatul republican de re

gularitate și rezistență rezervat 
motoretelor „Mobra*4 a Intrat în 
partea a doua a desfășurării sale. 
De Ieri, aproape 50 de alergători 
rămași în cursă își dispută în
tâietatea pe trasee de toate cate
goriile, alese în jurul orașului 
Rm Vîlcea, unde au loc plecă
rile și sosirile. Raliul motorete
lor „Mobra** se va încheia dumi-

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL „NAȚIONALELOR' 
LA OINĂ

tat pînă acum jucătorii de la 
Avîntul Frasin (în plus, el au 
fost și extrem de gălăgioși în 
timpul meciurilor).

Iată cele mai importante rezul
tate: Universitatea București — 
Tricolorul Baia Mare 26—2, Lami
norul Roman — Avîntul Frasin 
li—4, Laminorul Roman — AEI

Urlați (Prahova) 12—6, C.P. 
București — AEI Urlați 26—2, 
Universitatea Bucuțgjtl — Avintu) 
Frasin 13—3, A.S.A. Constanța — 
Energia Rimnicel 17—7, Metalul 
Tîrgoviște — Tricolorul B. Mare 
12—7.

Competiția se încheie duminică.
Troian IOANIȚESCU

ETAPĂ CALMA IN RETURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI MASCULINE A LA HANDBAL

naționale ale junio-

care au intrat în con- 
fost echipele feminine 
n-a, reprezentlnd cen-

ele avînd, dealtfel, 
dlcat punctaj dintre 
50 de gimnaste care 
tul.

O plăcută surpriză ne-au oferit
START IN SEZONUL 

începînd de mîine și pînă la 
•fîrșitul lunii octombrie, cicliș
tii bucureștenl — șl alături de el 
numeroși alergători din Ploiești, 
Giurgiu și alte orașe — se vor 
alinia în fiecare joi după-amlază 
și duminică dimineață la startul 
unor curse de clclocros. Sînt în
treceri programate la fcfîrșit de 
sezon, ce vor fi încununate, în 
prima duminică a lunii noiem
brie, cu finala campionatului na- 
Sonal de clclocros ce se va des- 

ișura șl în acest an pe traseul 
clasic din Poiana Brașov.

Mîine dimineață, la stadionul

TÎRGOVIȘTE, S (prin telefon). 
Prima reuniune a turneului final 
al campionatului național de oi
nă, ediția 1979, a programat ta 
localitate jocuri între principale
le favorite șl echipe mal puțin 
cunoscute. Ambițioase, dornice de 
afirmare, formațiile neexperimen
tate- au opus o dîrză rezistență 
valoroaselor lor adversare. Astfel, 
metalurglștii din Roman (pregă
tiți de antrenorul V. Andronic) 
au produs surpriza zilei, între- 
cînd la limită, dar pe deplin 
meritat, pe actuala deținătoare a 
titlului, Universitatea București, 
eu 18—17 (8—1), grație unul plus 
de superioritate la „bătaia min
gii", unde au realizat 10 puncte 
Suplimentare prin D. Enășoae, 
Gh. Dascălu, C. Zlătariu, L Chi-

Veronica 
. Violeta 

Mi-
4. 

, 5.
Gh.

Marla

va 
cl-

nlcă, cu un circuit de viteză, 
după care vor fi cunoscutl lau- 
reații ediției din 1979.

• Duminică se va desfășura la 
Oradea un concurs de viteză pe 
șosea, dotat cu „Cupa Bihorul", 
la care șl-au anunțat participa
rea motoclcllștl din Timișoara, 
Reșița, Ploiești, Cîmplna șl alte 
centre.

fan șl A. Ciobanu, spre deosebi
re de campioană care a obținut 
doar un punct prin Gh. Fusea. 
In continuare, studenții au mar
cat o revenire de formă, cîștigind 
toate meciurile susținute în pri
ma zi.

Alături de performera reuniunii 
inaugurale, Laminorul Roman, 
apreciatele echipe Dinamo Bucu
rești și C.P. București șl-au con
firmat valoarea, mențlnlndu-se 
neînvinse pînă în prezent. O fru
moasă Impresie au lăsat șl olnlș- 
tll de la A.S.A. Constanța, care 
alcătuiesc un ansamblu bine ar
monizat, precum șl echipa să
tească Energia Rîmnlcel (județul 
Buzău), cu clțlva juniori deose
bit de talentați în formație. Sub 
nivelul așteptărilor s-au prezen-

PLOIEȘTI, 5 (prin telefon). 
Principala competiție a calenda
rului intern la handbal mascu
lin — campionatul Diviziei A — 
a intrat în cea de-a doua sa... 
repriză (returul !), ieri, la Plo
iești, odată cu disputarea jocu
rilor etapei a X-a, șl prima dln- 
tr-un turneu de trei runde.

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 28—20 (11—8). După 
o primă parte cu aspect, în ge
neral, egal, bucureștenii s-au 
detașat decisiv la începutul re
prizei a H-a, cînd de la 11—8 
(min. 30), au ajuns să conducă 
cu 18—8 (mln. 39!). Au marcat: 
Flangea 8. Bedivan 7, Durău 6, 
Tase 3, Oprea 2, Grabovschl 2 — 
pentru Dinamo București; Nedici 
5, Chicomban 4, Bota 4, Schmidt 
3, Dumitru 2 — pentru Dinamo
Brașov. Au arbitrat C. Drăgan 
și Gh. Gherghisan (Iași).

C.S.M. BORZESTI — ȘTIINTA 
BACAU 16—17 (6—8). La început 
știința Bacău a reușit să se im
pună mai clar, conducted 
6—3 (min Z Z
In acest timp handbaliștil 
Borzești, dezavantajați de 
nu reușeau să fructifice . . 
multe din momentele de posesie 
a mingii. După pauză însă, ac
ționând mai mult cu pivoții (Bu- 
cloacă și Sobek), ei au reușit să 
obțină numeroase aruncări de la 
7 m și, treptat, au putut să e- 
chilibreze situația pe tabela de 
marcaj care, în 
egalitate: 13—13. 
minute au fost, 
dițil, dramatice, 
ttadu-se de încă 
(mln. 54). 15—15 
(58). Băcăuanii,

cu 
20) și 8—5 (mln. 25). 

din 
talie, 
prea

Vasilca 
Ene șl

MARE

2. 
R.

QIN N

HOCHE1ȘT1I, monume 
patinoarului acoperit (c 
tului sculptor băimărean 
velit cu prilejul anivers 
de hochei in Miercurea 
Foto : Sândor SZAKAC

DRUMUL SPRE TITLURI
(Urmare din vag Z)

3 de aur, și locul 1 în Clasa
mentul pe echipe.

Așa se explică, printre alte
le, actele de indisciplină și lip
sa de continuitate în pregătire 
a lui Ștefan Rusu, unul din 
luptătorii creditați cu prima 
șansă la titlul mondial, conce
siile față de absențele pe care 
le-a avut, într-o perioadă im
portantă a antrenamentelor, 
luptătorul Nicu Gingă, un alt 
candidat la medalie, și, mai 
ales, tolerarea participării fără 
convingere Ia pregătire a lui 
Roman Codreanu și Gheorghe 
Ciobotaru.

Am vorbit de răspunderea 
noastră, de lipsurile noastre 
pentru că era firesc ca noi să 
dovedim mai multă fermitate 
și exigență, să curmăm, încă 
de la început, tendințele de 
sustragere de la eforturile ma
xime pe care le reclamă, mai 
ales astăzi, marea performan
ță. Dar, tot atît de adevărat 
este că nici unii dintre spor
tivi — pe cîțiva i-am mențio
nat mai sus — nu au înțeles 
că trebuie să răspundă prin 
muncă și dăruire în pregătire 
încrederii acordate de a repre
zenta culorile sportive ale pa
triei în competițiile internațio
nale. S-a văzut, mai limpede 
ca oricînd, la ediția din acest 
an a campionatelor mondiale 
că nu „cartea de vizită" ofe
ră ... un nou 
medalie. Și 
este singurul

Iată de ce 
campionate 
să constituie . _ ___ ,
minte, dar, mai ales, de acțiu
ne pentru toți cei care slujesc 
această disciplină. Știm că u- 
neori se spune (cîteodată este 
și adevărat) că în sportul 
de mare performanță se mai 
întîmplă „accidente", că există 
ascensiuni, dar și coborîșuri 
spectaculoase, explicabile prin 
creșterea valorică a adversari
lor, prin schimbul de generații

Covaciu 2, Eftene 3, 
Au arbitrat bine Tr. 
Iamandi (Buzău).

H.C. MIN AUR BAIA 
INDEPENDENȚA SIBIU 33—16
(11—S). Au marcat: Mironiuc 11, 
M. Voinea 10, Rădulescu 3, Bo- 
roș 3, Marta 2, Panțîru 2, Ma
rin 1, Lupui 1 — pentru Mlnaur; 
Reger 5, Schmidt 3, Pop 2, Spek 
2, Tal 1, Solomon 1, Șecășan 1, 
Hudca 1 — pentru Independența. 
Au arbitrat C. Dumitrescu 81 E. 
Criste (Constanța).

STEAUA — GLORIA ARAD 
30—22 (15—13). Mai mult de ju
mătate din cele 22 de goluri ale 
arădenilor se datoresc formei 
foarte slabe a portarului stellst 
Solomon. Au marcat : Dumitru 8, 
Voina 6, Drăgăniță 6, Birtalan 5, 
Stingă 2, Tudosie 2, Roșu 1 —
pentru Steaua : Vojtilă 8, Jenca 
5, Mirică 3, Buruc 2, Mureșan 2, 
Dima 1, Ball 1 — pentru Gloria. 
Au arbitrat V. fojocaru și I. Mi- 
hăilescu (Craiova).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
21—17 (11—7). Au marcat : Folker 
8, Feher 4, Voicu 3, Cristian 3, 
Țimpu 1, Bucățea 1, Gunesch 1
— pentru Politehnica ; Avram 9, 
Petru 6. Tătaru 2 — pentru Uni
versitatea. Au arbitrat V. Sidea 
șl P. Cîrligeanu (București.)
• PROGRAMUL ULTIMELOR 

DOUA ZILE. SlMBĂTA : Inde
pendența Sibiu — Steaua; Glo
ria Arad — Dinamo Brașov ; 
Universitatea Cluj-Napoca — H.C. 
Minaur Bala Mare; Dinamo 
București — Știința Bacău ; 
C.S.M. Borzești — Politehnica Ti
mișoara. DUMINICA : Universi
tatea Cluj-Napoca — Independen
ța Sibiu ; Știința Bacău — Glo
ria Arad ; Dinamo Brașov — 
Steaua ; Politehnica Timișoara
— Dinamo București ; H.C. Mi
naur Baia Mare — C.S.M. Bor
zești. (C. ANTONESCU).

min. 50 
Ultimele 
în aceste 
egalitatea 
trei ori: 
(56) și 
mai lucizi, 

reușit să înscrie prin Semeși go
lul victoriei, cu trei secunde îna
inte de fluierul final. Au mar
cat: Gr. Berbecaru 5, Sobek 5, 
Biaș 4, A. Berbecaru 2 — pentru 
Borzești; Semeși 6, Vasilache 4,

ETAPA A VII-A A DIVIZIEI A LA HANDBAL FEMININ
Campionatul Diviziei A la hand

bal feminin programează dumi
nică etapa a Vil-a. înaintea ul
timelor două runde ale turului 
continuă lupta, mal ales în sub
solul clasamentului, dintre forma
țiile care pînă acum au realizat 
un punctaj modest sau foarte 
modest.

AZI Șl MÎINE, ETAPA A ll-A A DIVIZIEI A DE JUDO
Azi la Arad și mltae la Bra

șov și Miercurea Ciuc stat pro
gramate triunghiularele celei de 
a Ii-a etape a Diviziei A de ju
do. Partidele care urmau să se 
desfășoare la Iași (Politehnica 
Iași — Universitatea Cluj-Napo
ca — I.E.F.S.) au fost amînate 
doarece echipa clujeană s-a în
tors abia ieri dintr-un turneu 
peste hotare, iar trei sportivi din 
formația ieșeană se află în Un
garia cu lotul de tineret al țării

O NOUA EDIȚIE A
O nouă ediție a „Cupei F. R. 

Rugby" a debutat ieri, prin me
ciul Steaua — ~ ... ...................
scorul de «9—0 
primei echipe, 
mate tntîlnirile 
dențesc — R. 
Vulcan — 
C.S.M. Sibiu 
Universitatea 
ța Baia Mare 
nica Iași.

arăta 
zece 
con- 

repe- 
14—14 
16—16 

au

Rapid, încheiat cu 
(42—0) ta favoarea 
Mîine stat progra- 
R. C. Sportul stu- 
C. Grivlța Roșie, 

Rulmentul --------
- C.F.R. 
Timișoara 
șl Farul — Politeh-

Bîrlad, 
Brașov, 
- Ștlln-

titlu, sau o nouă 
Ștefan Rusu nu 
exemplu !...

bilanțul recentelor 
mondiale trebuie 
prilej de învăță-

etc. L3"-e 
de la San 
să, vorba 
tele neco 
au explic
nescontate 
unele excep 
luptătorii n 
mai slab p 
mă sportiv 
țelor unei 
menea'^an
sub potenți* 

Am spus 
dorința de 
țiile critice
de a trans 
tuturor celo 
domeniul iu 
ne, în club 
și pentru că 

«-de slăbire 
<găiire. a f 
^rarea unui

susținută, d 
plină exem 
la alte lot 
Noi am ta 
greșeli. Din 
văța și alții 
tivi, activișl 
cluburilor s

în ceea c 
regretul de 
rul lung al 
prestigious-, 
diale, dar 
ția de a d< 
tot ceea ce 
de la San
nou la dru: 
trămutată de 
tru a răspl 
ne-au fost 
țuirea cu 
jurați. Av 
luptătorii n 
lotului de 
pun de tjn 
posibilități 
situa din
taților pe p 
sînt capabili 
că obiective 
buind, pe 
la realizarea 
pic superior 
nesc la J.O.

Programul etapei — București : 
Progresul — Hidrotehnica Con
stanța (sala Floreasca, de la ora 
10) ; Bacău : Știința — TEROM 
Iași ; Baia Mare : Constructorul. 
— Confecția București ; Timișoa
ra ; Universitatea — Universita
tea Cluj-Napoca ; Tg. Mureș : 
Mureșul — Rulmentul Brașov.

N-am fl avut decît cuvinte 
laudă despre reuniunea de 
după-amlază, fiindcă, deși ea 
s-a deosebit, organizatoric, 
nimic de celelalte desfășurate 
mijloc de săptămînă, 
spectacular s-a ridicat, după pă
rerea noastră, la un nivel cali
tativ superior. Au fost clteva so
siri (premiile Satu Mare. Sascut, 
Suceava) care au delectat pur și 
simplu asistența, clștigătorU res
pectivi, Bărdița, Sentimental (I. 
Florea, deosebit de inspirat și 
incisiv, a mai repurtat o victorie 
și cu Ozoraș) și Juvenil, fiind 
nevoitl să se întrebuințeze destul 
de mult pentru a-și adjudeca 
probele respective. Dar a trebuit 
să vină și alergarea a 7-a (hitul 
2 al premiului Suceava' în care 
Rafon, inexistent numai cu o oră

de 
joi 
nu
cu 

_____ la 
pe plan

Înainte ti
de data ace 
trece c>iar 
go, ..ascuns- 
ta prtrafe man
la ciștlg (1 
doua. Ce am 
Prea audtb 
șl prea mult 
despre aceast 
venită" pentr 
dar deloc 
la care oi 
din păcate, 
TATE TEHNI 
Cretan (Al. 
Rotonda, 3. 
ordinea 30, o 
Cursa a 2-a : 
ilovschi) rec. 
3. Perj ar. S’ 
event 6, ordin

noastre. La Arad, Rapid încearcă 
să se reabiliteze după insuccese
le din etapa inaugurală, urmînd 
să întîlnească pe Nitramonia Fă
găraș și pe Olimpia Bucu
rești. in trunghiularul de la 
Brașov îșl vor disputa întîieta- 
tea Dinamo din localitate, A.S.A. 
Tg. Mureș și performera primei 
etape, Carpați Mîrșa, iar în cel 
de la Miercurea Ciuc, Dinamo 
București, C.S.M. Pitești și Cons
tructorul M. Ciuc.

„CUPEI F.R. RUGBY"
• Comisia de rugby a 

C.M.B.E.F.S. organizează marți, 
de la ora 13, o interesantă con
sfătuire metodică, ta cadrul că
reia arbitrii participant!, recent, 
la cursurile anuale organizate ta 
Franța (Th. Witting, P. Soare, Șt. 
Crăciunescu, C. Cristăchescu) vor 
prezenta ultimele modificări ale 
regulamentului de joc. Sînt invi
tați antrenori, arbitri, jucători, 
delegați al echipelor divizionare.

sîmbatA
BASCHET. Sala Olimpia, ora 

17: Centrul școlar de baschet
— P.T.T (f.B.).

FOTBAL. Teren Automatica, 
ora 15: Automatica — Lucea
fărul (Div. C).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 14: România — Unga
ria, tatîlnlre internațională In
tre selecționate masculine șl 
feminine.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 11: Gloria — R. C. Grlvița 
Roșie II (Div. B).

DUMINICA
BASCHET. Sala A. S. Con

strucția, de la ora 9: Auto
matica — Voința Timișoara 
(m.B), Carpați — Gloria Dej 
(m.B); sala Politehnica, ora 
10 : Politehnica-C.S.Ș. 2 II
— Marina Constanța (m.B); 
sala Giuleștl, ora 9: Rapid n
— C.S.ș. Satu Mare (m.B).

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 13,15 ; Sportul studen
țesc — C. S. Tîrgoviște (jun.), 
ora 15: Sportul studențesc — 
C.S. Tîrgoviște (Div. A); teren

Autobuzul, o
- Chimia T 
B); teren T. 
ceafă rul — 
(Div. B); t 
ora 11: Mec 
durii Tg. Jiu 
Triumf, ora
— FI. roșie 
Electromagne

coza —
Voința, ora 1 
nubiana 'Div 
ora 11: ICSr 
(Div. O: tea 
11: Tehnom 
(Div. C).

HANDBAL 
ora 10: Pro 
tehnica Const

POPICE. A 
la ora 8.30:
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După debutul 1979 LA EGALITATE CU 19711 
in Cupele

europene DAR BARAJUL SE JOACĂ ÎN TURUL II
AU FOST ALCĂTUITE 

LOTURILE REPREZENTATIVE
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După opt ani, echipele noastre 
europene reușesc să se califice 
in bloc. Ele egalează, cifric, per
formanța ediției 1971—1971 In e- 
diția de acum opt ani, rezultatele 
au tost următoarele:

DINAMO ____ __
Trnava (0—0, 2—2 în

STEAUA elimină pe 
Malta (0—0, 1—0).

rapid elimină pe 
poli (0—1, 2—0).

U.T.A. elimină pe Austria Salz
burg (4—1, 1—3).

Comparing aceste rezultate cu 
cele obținuse în prima manșă a 
actualei ediții, trebuie să admi
tem că „blocul 1971“ a fost rea
lizat in dauna unor echipe mal 
puternice. Doar Hibernians Mal
ta șl Alki Larnaca sau Austria și 
Wiener pot II puse pe picior de 
egalitate.

Dar să “evenlm la ediția actua
lă. La startul întrecerii, Imediat 
după tragerea la sorți, prcvizlu-

elimină pe Spartak 
deplasare). 
Hibernians

A. C. Na-

nlle procentuale erau turnătoarele :
F.C. ARGEȘ, 50% eu A.E.IL, ac

cepted ldeea că actuala campi
oană e o echipă mal puternică 
decît Panathlnaikos.

STEAUA, 69% eu Young Boys, 
avlnd tn vedere poziția deose
bită a celor două echipe in cele 
două clasamente naționale și fap
tul că Young Boys era doar fi
nalista Cupei ElvețieL (Acest 60% 
a fost anticipat ți de presa el
vețiană).

DINAMO, 99% eu Alki Larnaca, 
aed 1% simbolic vrlnd să amin
tească faptul că in fotbal se mal 
lntlmplă șl minuni.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
50% cu Wiener Sportklub, țlnind 
seama șl de o anume ascensiune 
a fotbalului austriac, care

............................... inbra poziția inferioară 
ment a vlenezllor.

Rezultatele obținute 
terpretate procentual 
relative, desigur) :

ec hib
ei asa-

IX* fi in- 
(procente

I
F.C. ARGEȘ — A.E.K. 
STEAUA — Young Boys 
DINAMO — Alki 
UNIVERSITATEA CRAIOVA Wiener S.K.

3—î 
»—1 

12—9 
s—1
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F. C. ARGEȘ datorează plusul 
de 10% jocului foarte bun de la

Pitești, mult peste nivelul său In 
campionat. Să menționăm insă șl

dificultățile constante ale jocului 
In deplasare, la un pas de... „mo
mentul Miskolc".

STEAUA a depășit așteptările 
nu atît prin proporțiile scorului 
de la București, cit prin jocul 
său dens, de mare luptă, la Ber
na, tn fața unul adversar infinit 
mal decis decît cel care a evo
luat la București.

DINAMO primește punctul sim
bolic pentru Insistența din de
plasare, neobișnuită in cazul e- 
chlpe’or noastre.

UNiVa-KSITATEA, o creștere de 
25% ca valoare generală intrinsecă 
(în acest an) și ca manieră de ex
primare pe teren propriu, după 
tradiția negativă a jocurilor cu 
Steaua Roșie, Standard 
Dinamo Moscova.

In Încheierea acestor 
rtndurl, tâ amintim 
noastre că duelul lor__
1971—1972 abia acum începe. Să 
amintim tuturor că acum 8 ani 
STEAUA, RAPID -----------
calificat în turul 
nlnd echipe de 
C. F. Barcelona, 
șl Zaglebie. Vor . ____ ___
noastre d» astăzi o performan
ță asemănătoare ?

Hi mine de văzut I

loan CHIRILA

LRge șl
puține 

echipelor 
cu ediția

șl U.T.A. s-au 
IU (1), ellml- 
valoarea lui 
respectiv Le,ia 
reuși echipele

IICLASAMENTUL U.E.F.A." Șl CALIFICAREA IN BLOC

Biroul F.R.F. a luat în discuție 
problemele privind pregătirea 
loturilor reprezentative pentru 
importanta perioadă care începe 
ta această toamnă și vizează ca
lificarea echipei naționale tn 
turneul final al C.M. din Spania, 
care va avea loc in 1982. Biroul 
a luat în considerație faptul că 
o parte din jucătorii cu vechi 
«tate de serviciu se află lavîrsta 
de 28—32 de ani. ceea ce înseam
nă că, practic, luațl în totalitate, 
nu pot constitui o echipă puter
nică în următorii doi ani. In 
această situație sint mulțl dintre 
jucătorii vechii echipe naționale. 
Bineînțeles că aceștia, dacă vor 
demonstra, prin evoluția Jor, o 
formă bună în perioadele în 
care echipa națională se pregă
tește pentru jocurile oficiale, vor 
fi iuați in considerație.

Biroul federal consideră că ne 
aflăm în perioada schimbării ge
nerațiilor, ceea ce face ca, în 
mod firesc, atenția antrenorilor 
F.R. Fotbal să se îndrepte spre 
alcătuirea unei echipe naționale 
eu jucători tineri, care să for
meze o echipă cu o medie de 
vîrstă de 25—26 de ani la data 
disputării turneului final — iulie 
1982. In acest scop, lnczptod eu 
anul 1979, F.R. Fotbal a acordat 
atenție unui număr mai mare de 
jucători tineri cuprinși tn lotul 
U.E.F A., echipa de tineret și 
selecționata universitară.

După acțiunile Internaționale 
desfășurate pină la această dată, 
antrenorii federali, împreună cu 
Colegiul central al antrenorilor, 
au propus șl Biroul F.R.F. a 
aprobat constituirea a trei loturi 
naționale — A. B șl tineret — 
care au de susținut întilniri ami
cale și oficiale cu reprezentati
vele UJLS^. (A. B și tineret)
— la 14 octombrie. Iugoslavia 
(A) — la 31 octombrie. Cipru CA)
— ia 17 noiembrie. Ungaria (tine
ret) — la 17 octombrie și 
alți adversari, in vederea 
testării complete a tuturor Jucă
torilor selecționați. începînd cu 
luna ianuarie 1980, loturile repre
zentative vor avea un intens pro
gram de pregătire in vederea 
maturizării și omogenizării psiho- 
tactlce prin jocuri cu adversari 
puternici. In țară si in turnee 
peste hotare. Pentru acțiunile 
internaționale din această toamnă 
au fost alcătuite următoarele 
loturi :

IX5TUL A : portari : Cristian, 
Bucu ; fundași : Tilihoi, Sameș, 
Ștefănescu, Păltinișan, Muntea- 
nu n, Koller ; mijlocași : Bălăci, 
Stoica, Boloni. Dinu, Nicolae ; 
Înaintași : Fl. Grigore, M. Rădu- 
canu, Cămăraru. Cîrțu, Crișan.

LOTUL B : portari : Moraru, 
Ursache ; fundași : Nadu, stan
ca, Cirstea, Agiu, Bărbulescu, 
Mureșan („U- Cluj-Napoca), M. 
Zamfir ; mijlocași : Țicleanu, Io
vines cu. Sabău, Cimpeanu II ; 
înaintași : D Nicolae, Radu II, 
Marinescu, carabageac, Batacliu.

LOTUL DE TINERET : portari: 
Nițu, Beldiei ; fundași : Negrilă, 
Ungureanu, lovan, Bumbest u, 
Solomon II, Gall ; mijlocași • 
Geolgău, Bozeșan, Suciu. Klein, 
Șunda ; Înaintași : M. Marian, 
Ad. Ionescu, Terheș, Turco, Xri- 
mescu.

Antrenorii responsabili de pre
gătirea loturilor pentru acțiunile 
amintite sint : pentru lotul A 
— C. Cernăianu ; lotul B — C. 
Drăguț in ; lotul de tineret — 
R. Cosmoc Biroul F.R.F. a adop
tat unele măsuri pentru spriji
nirea pregătirii corespunzătoare 
a echipelor de club care s-au 
calificat în turul al n-lea al 
competițiilor europene.

*
Biroul F.R. Fotbal, luînd În 

discuție problemele activității 
cluburilor divizionare B, a apre
ciat ca fiind dăunătoare pentru 
calitatea fotbalului dispersarea 
jucătorilor valoroși în mal multe 
echipe din același județ, ca și 
din municipiul București. Pentru 
a permite organelor locale din 
fiecare județ să poată concentra 
pe cei mai valoroși jucători în 
una din echipele desemnate ca 
fiind echipa renrezentativă a ju
dețului, Biroul federal a hotărit 
să acorde o perioadă de transfer 
Intre 5 octombrie și 5 noiembrie 
a.c-, in cadrul căreia, cu acor
dul cluburilor și al jucătorilor, 
se pot transfera jucătorii în ca
drul aceluiași județ ia nivelul 
Diviziei B

Reamintim că Biroul federal a 
aprobat ca divizionarele A să 
poată transfera în tot timpul 
anului, cu excepția ultimelor șase 
etape, jucători provenit! de la 
echipe de nivel inferior din ju
dețele unde nu activează echipe 
de Divizia A.

Subliniem, firește, aspectul mo
ral, îmbucurător, al frumoasei 
conjgortări din primul tur al cu
pelor europene. Dar mal există 
uni®. Unul practic, cu efecte re
ale In perspectiva prezenței for
mațiilor noastre In marile între
ceri continentale. E vorba de a- 
slgurarea „COTEI DE DOUA E- 
CHIPE" în Cupa U.E.F.A. ' 
ltoarele ediții. Pentru că 
cum s-a stabilit de către 
european — începînd cu 
1980/S1 numărul de echipe 
are dreptul flecare federație, va 
depinde de comportarea tuturor 
formațiilor respectivei federații 
in toate cupele europene. Stabi
lirea „cotei“ se face pe baza 
unui clasament. Criteriile de al
cătuire a clasamentului sînt ur
mătoarele: fiecare victorie tn 
competiția europeană primește 
cîte 2 puncte, iar egalul cîte un 
punct. Pentru ajungerea în sfer
turile de finală, în semifinale și 
in finală, fiecare echipă primește 
cîte un punct suplimentar. To
talul punctelor realizate de echi
pele unei țări în toate cele trei 
cupe, în fiecare tur, se împarte 
la numărul formațiilor acelei țări 
și rezultatul se trece în clasa
ment. (De exemplu, dacă toate 
concurentele unei țări totalizează 
10 puncte, rezultînd din patru 
victorii și două egalități. Iar nu
mărul acestor echipe participan
te este de patru, în clasament 
se vor trece 2,50 puncte). In func
ție de acest clasament, care este 
calculat cu începere din ediția 
1975/76 și va opera, cum preci
zam, ca efecte, din ediția 1980/81, 
se repartizează locurile tn a treia 
mare competiție europeană. Re
partizarea este următoarea: pri-

în vl- 
— așa 

forul 
ediția 

la care

mele trei clasate — cite patru 
echipe; de la locul 4 la 0 dte 
trei echipe; de la locul I la H 
— cîte două echipe; de Ia locul 
25 la 32 — cîte o echipă.

Situația in „zona* echipelor 
noastre în acest clasament, înain
te de disputarea jocurilor primu
lui tur, era următoarea:

—18. Bulgaria 12,450 puncte; 19. 
"—- — suedia 10,400;

8,050 ; 22. Irlanda
6,750 ; 24. Dane-

nemarca (1,750) — 8,250 ; 24. Tur
cia (1) — 7,750.

Deci, o îndepărtare de locurile 
periculoase, cele care reduc la 
numai o singură echipă prezența 
In Cupa U.E.I'.A.; iar, pe de altă 
parte, apropierea de concurentele 
din față. Dacă ne gîndlm că 
toate vecinele noastre de clasa
ment au rămas cu formații mal 
puține - -- - -
cla — 
Suedia 
Turcia 
marea ____
nătățirii poziției în 
U.E.F.A.»

Grecia 12,250; 20.
21. ROMÂNIA *
6,950 ; 23. Turcia 
marca 6,500.

Situația după
mulul tur 1979:

19. Grecia (2
— 14,250 puncte”; _________ ____
(1,250) — 13,700 ; 20. Suedia (2,500) 
12,900 ; 21. România (3) — 11,050;
22. Irlanda (1,333) — 0,203 ; 23. Da

disputarea prl-

decît noi în cursă (Gre- 
2 echipe; Bulgaria — 2;
— 2; Irlanda — o echipă;
— nici o echipă, Dane-

— 2), posibilitatea îmbu- 
‘ * „clasamentul

(care a suferit din 
pricina comportărilor slabe din 
ultimele ediții) există realmente.

Eftimie IONESCU
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driveri, 
ucători) 
pntlnuă, 
REZUL-

111. 
:47,9, 2. 
npiu 3, 
llă 134. 
A. Bra- 
Virtuos, 
finea 4, 
L Cursa

a 3-a : 1. Bărdița (N. Simion) 
rec 1:31,9, 2. Bafia. Simplu 1,90, 
ordinea 7, event 6. Cursa a 4-a :
1. Juvenil (I. Crăciun) rec. 1:29,4,
2. Kandahar, 3. Cornel. Simplu 
14, ordinea 93 Event 135, ordinea 
triplă 3545. Cursa a 5-a: L Senti
mental (I. Florea) rec. 1:28,6, 2. 
Fanon, 3. Guraliva. Simplu 1,50, 
ordinea 44, event 170, triplu clș- 
tlgător 643 Cursa a 6-a : 1. O- 
zoraș (I. Florea) rec. 1:23,6, 2. 
Abil, simplu 6, ordinea 50, event 
65. Cursa a 7-a : 1. Raton (M. 
Dumitru) rec. 1:25,8, 2 Santiago,
3. Hinsar. Simplu 2, ordinea 27, 
event 54, ordinea triplă 952. Cursa 
a 8-a : 1. Săbădău (G. Ciobanu) 
rec. 1:32,2, 2 Dialect, Simplu 14, 
ordinea 4, event 32.

Gh. ALEXANDRESCU

32 DIVIZIONARE
Mlercuri s-a desfășurat încă o 

etapă din populara competiție 
„Cupa României", desfășurată sub 
genericul „Dacladel“, la care au 
luat parte și cele 54 divizionare 
B. Iată rezultatele înregistrate: 
Sticla Tirnăveni — Chimica Tîr- 
năveni 3—1 (1—0), Unirea Drăgă- 
șani — Mușcelul Clmpulung 3—1 
(0—0, 1—1), Utilajul Făgăraș — 
Nitramonla Făgăraș 3—0 (2—0).
Torpedo Zărneștl — I-C.I-M. Bra
șov 0—1 (0—0), Carpațl Brașov — 
Tractorul Brașov 0—1 (0—0), Mi
nerul Oravlța — Minerul Anina 
1—0 (1—0), Oțelul Oraș Dr. Petru 
Groza — U.T.A. 3—4 (2—1, 3—3), 
Carpați Nehoiu — Petrolul Plo
iești o—2 (0—0), Sticla Arleșul
Turda — Unirea Alba Iulla 4—0 
(1—0), Metalul Oțelu Roșu — F.C.M. 
Reșița 5—4 (2—1). I.M.U, Medgidia

“ ELIMINATE DIN
— Cimentul Medgidia 2—4 (0—3), 
I.P.A. Sibiu — Șoimii sibiu 4—6 
(1—1, 0—0), Dacia Pitești — Fla
căra Automecanica Morenl 2—0 
(1—0), Tehnometal București — 
Mecanică fină București 3—2 
(1—2), Dunărea Călărași — Au
tobuzul București 3—1 (1—1), Au
tomecanica București — Metalul 
București 1—2 (1—1), Textila Nă- 
săud — Gloria Bistrița 2—4 (2—2), 
Șoimii Cernavodă — F.C. Con
stanța 2—0 (1—0), Voința Constan
ta — Portul Constanța 3—5 (du
pă executarea penaltyurilor), DE- 
MAR Mărășești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—3 (1—2), C.S.U. 
Galați — Progresul Brăila 2—1 
(1—1), Metalul Rădăuți — C.S.M. 
Suceava 4—3 (2—1), Minerul Co- 
mănești — Partizanul Bacău 1—0 
(1—0), Automatica București —

„CUPA ROMÂNIEI"
Bapid București 1—2 (0—0), Pe
trolul videle — Rulmentul Ale
xandria 3—5 (după executarea pe
naltyurilor), Metalotehnica Tg. 
Mureș — Gaz metan Mediaș 3—1 
(după executarea penaltyurilor), 
Dunărea Calafat — Pandurii Tg. 
Jiu 1—0 (0—0, 0—0), CUPROM B. 
Mare — C.F.R. Cluj-Napoca 0—1 
(0—0), Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Cavnic 2—4 (0—2), Minerul 
Filipești de Pădure — Metalul 
Plopeni 2—1 (1—0), Constructorul 
Iași — Viitorul Vaslui 4—3 (1—2), 
Cetatea Tr. Măgurele — Chimia 
Tr. Măgurele 0—1 (0—0), Minerul 
Șuncuiuș — înfrățirea Oradea 
2—1 (0—1, 1-1), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 (1—0), Dinamo Focșani 
— Unirea Focșani 1—4 (0—1), Ra
pid Jibou — F.C. Bihor 0—1 
(0—0), Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare 1—0 (1—0), Minerul 
Lupenl — Corsinul Hunedoara 
6—7 (după executarea penaltyuri

lor), Minerul Deva — Metalurgist 
tul Cugir 4—0 (2—0), Victoria Ci
tim — Aurul Brad 2—0 (1—0),
S.N. Oltenița — F.C.M. Giurgiu 
2—1 (1—0), Sportul muncitoresc 
Caracal — Oltul Slatina 2—0 
(1—0), Dorna Vatra Dornei — 
Minerul Gura Humorului 2—0 
(1—0), Chimia Buzău — Progre
sul București 6—0 (3—0) I, Unirea 
Tomnatic — U.M. Timișoara 5—0 
(3—0), Metalul Rovinari — Dacia 
Orăștie 1—0 (0—0, 0—0)). Minerul 
Baraolt v F.C.M. Brașov 1—4 
(0—2), Unirea Dej — Industria 
strmei C. Turzil 4—0 (3—0), Ci
mentul Fieni — Poiana Cîmpina 
2—0 (0—0), Tractorul Viziru — 
Delta Tuicea 1—3 (1—0), Rulmen
tul Bîrlad — F.C. Brăila 0—1 
(0—0), Flacăra Horezu — Carpați 
Mîrșa 3—2 (1—2), Cristalul Doro- 
hoi — c.S. Botoșani 2—1 (0—1% 
Cimentul Bicaz — Cetatea Tg. 
Neamț 5—1 (2—1), Minerul Bălan 
— Viitorul Gheorgheni 6—5 (după 
executarea penaltyurilor).

Echipele subliniate s-au califi
cat In viitoarea etapă, programată 
la 25 octombrie.

obuzul 
(Div. 

L: Lu- 
lopenl 
i fină, 

Pan- 
teren 

canica 
teren 

: vîs-

- Da- 
[CSIM, 
jatorul 
st, ora 
Sirena 
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Hidro-

ța, de 
□tîlnire

(masculin șl' feminin) Româ
nia — Ungaria.

RUGBY. Parcul copilului, 
ora 10: R. C. Sportul studen
țesc — R. C. Grivița Roșie 
(„Cupa F.R.R."); stadionul 
Steaua, ora 10: Vulcan — Rul
mentul Bîrlad („Cupa F.R.R.“); 
stadionul Olimpia, ora 10,30: 
Olimpia — Rulmentul Alexan
dria (Div. B) ; Stadionul tine
retului. teren IL ora 11: Ști
ința — Dunărea Giurgiu (Div. 
B); teren IV, ora 11: Aero
nautica — R. C. Sportul stu- 
dențes • II (Div. B); teren IV, 
ora 9,30: Dinamo — C.S.Ș. 2 
Constanța (jun.); Parcul co
pilului, teren II, ora 10: 
Au*o — Vulcan București 
(jun.); stadionul Steaua, ora 
12: Steaua — R. C. Sportul 
studențesc* (jun.); stadionul 
Olimpia, ora 12: Rapid — O- 
limpia (1un.).

SPORTURI NAUTICE. Lacul 
Herăstrău, de la ora 8: con
curs de caiac-canoe șl cano
taj între echipele C.S.Ș. Tri
umf București și S.K.R.A. 
„Varșovia.

„BULETINUL DE ȘTIRI"
• UNIVERSITATEA CRAIOVA. 

Nu are probleme de lot. • GLO
RIA. Statu quo In formație, dar 
un nou antrenor : Valeriu Nea- 
gu • Arbitri : C. Ghlță — R. 
Petrescu (ambii din Brașov) și 
Gh. Jucan (Mediaș).
• SPORTUL STUDENȚESC 

nu-1 poate utiliza, în continuare, 
pe lorgulescu (suspendat) 0 C.S. 
TIRGOV1ȘTE anunță o singură 
indisponibilitate, dar de primă 
mărime : Tătaru (entorsă) 0 Ar
bitri : I. Rus (Tg. Mureș' — I 
Dlma (Sighișoara) și M. Moraru 
(Ploiești).
0 SPORT CLUB BACÂU : So

lomon I — accidentat. Botez — 
suspendat, Lunca — încă tn con
valescență, iar Solomon H — In
cert 0 La F.C.M. GALATI. Oană 
șl Tolea — cu semnul întrebării 
0 Arbitri : L Pop — C. Jurja 
șl A. Voinea (toți din București).

0 CHIMIA RM. VILCEA alinia
ză echipa care a ctștlgat la Cluj- 
Napoca 0 La F.C. SCORNICEȘTI 
sint Indisponibili C. Mlncu, Stan
ei u, pană și Nedea 0 Arbitri: 
T. Balanovici — V. lanul șl V. 
Antohl (toți din Iași).

0 F.C. ARGEȘ. La indisponibi
litatea Iul M. Zamfir s-a adăugat

AL DIVIZIONARELOR A
accidentarea lui Radu II, care 
are mina în ghips • JIUL va 
folosi echipa din etapa trecută
• Arbitri : O. Anderco — V. Ca- 
tană (ambii din Satu Mare) șl 
M. Fediuc (Suceava).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

prezintă efectivul complet • O- 
LIMPIA SATU MARE îl are pe 
fundașul Pop indisponibil • Ar
bitri : C. Dinulescu — M. Buzea 
și J Grama (toți din București'.
• POLITEHNICA LAȘI. Mihal- 

cea rămîne în continuare indis
ponibil. • F.C. baia mare are 
un singur semn de întrebare : 
Condruc fe Arbitri : Gh. Ispas — 
Gh. Dumitrașcu (ambii din Con
stanța) și M. Ivăncescu (Brașov).
• A.S.A. TG. MUREȘ va ali

nia, se pare, echipa din etapa 
trecută • La STEAUA nu va ju- 
ea C. Zamfir — suspendat o e- 
tapă. • Arbitri: V. Ciocîlteu — 
E. Păunescu (ambii din Craiova) 
șl FI. Cenea (Caracal).
• „U“ CLUJ-NAPOCA proba

bil fără Batacliu, dar cu Florescu
• DINAMO sosește sîmbătă sea
ra din Cipru și pleacă duminică 
la Cluj-Napoca • Arbitri: I. Ig- 
na — I. Buciuman (ambii din Ti
mișoara) și C. Szilaghi (B. Mare).

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B

SERIA I: Viitorul Gheorgheni
— Tractorul Brașov : C. Ma
ghiar (București), Minerul Gura 
Humorului — Portul Constanța : 
F. Popescu (Ploiești), I.C.I M. 
Brașov — C.S.M. Suceava ; L. 
Grădinaru (Reșița*), F. C. Con
stanța — Nitramonia Făgăraș : 
Cr. Teodorescu (Buzău), Progre
sul Brăila — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej) : L Ludoșan (Sibiu), 
F.C.M. Brașov — Muscelul Cîm- 
pulung : V. Topan (Cluj-Napo- 
ca), Unirea Focșani — F. C. Brăi
la : V. Ciocan (Bistrița), C.S. 
Botoșani — Viitorul Vaslui : O. 
Streng (Oradea), Cimentul Med
gidia — Delta Tuicea : R. Șerban 
(Craiova).

SERIA A n-a : Chimica Tîrnă- 
veni — F.C.M. Giurgiu: D. OIo- 
geanu (Arad) — se dispută la 
Agnita, Chimica avlnd terenul 
suspendat, Autobuzul București
— Chimia Tr. Măgurele : V. Tătar 
(Hunedoara), Poiana Cîmpina —

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 3 OCTOMBRIE 1979
I. A.E.K. Atena — F.C. Argeș 1 

n. Steaua — Young Boys 1 
ni. Univ. Craiova — Wiener 1 * 
TV Alki Larnaca — Dinamo 2
V. A.C. Milan - F.C. Porto 2 

VI. Real San Sebastian — Inter 1 
VII. Dinamo Zagreb — Perugia X

VIII. Olymp. Pireu — Napoli 1 
IX. Torino — V.f.B. Stuttgart 1
X. Dukla Praga — Ujpestl 1 

XI. Raba Eto Gy6r — Juventus 1 
XII. Dinamo Tbilisi — Liverpool 1

XIII. Trabzonspor — Hajduk 2 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI Î 

261.504 LEI.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PENTRU AMATORII DE PRO

NOSTICURI SPORTIVE: • Astăzi 
este ULTIMA ZI pentru depune
rea buletinelor la atractivul con
curs Pronosport de mîine, 7 oc
tombrie 1979. (întrucît meciul n, 
„U" Cluj-Napoca — Dlnamo, va 
avea loc luni 8 octombrie, rezul
tatul acestuia urmează a fi pu
blicat în ziarul de marți 9 oc
tombrie a.c.). « Cîștigurlle con
cursului Pronosport din 3 octom
brie vor fi publicate în ziarul de 
luni 8 octcibrle a.c.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 OCTOMBRIE 1979
Extragerea I : 8 74 63 4 70 56 

81 6 64 ; extragerea a n-a : 29 
21 35 12 27 34 62 15 33. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 594 598 Iei.

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII „LOTO 2“ 

DIN 30 SEPTEMBRIE 1979
Categoria 2 : 5.50 variante a 

9.290 lei ; Categoria 3 : 13 varian
te a 3.931 lei : Categoria 4 : 74 a 
691 lei : Categoria 5 : 210.50 a 200 
lei : Categoria 6 • 1409,25 a 100 
lei. REPORT CATEGORIA 1 5 
51.096 lei.

Metalul București : S. Drăgulîci 
(Drobeta Tr. Severin), Petrolul 
Ploiești —- Flacăra Automecanica 
Morenl : N. Rain ea (Galați', Lu
ceafărul București — Metalul 
Plopeni : I. Lăzăroiu (București), 
Oltul Slatina — Rapid Bucu
rești : M. Adaxn (Cluj-Napoca), 
Rulmentul Alexandria — Șoimii 
Sibiu : P. Căpriță (Brăila), Me
canică fină București —- Pandurii 
Tg. Jiu : D. Diminescu (P. 
Neamț), Carpați Mîrșa — Gaz 
metan Mediaș : M. Salomir 
(Cluj-Napoca).

SERIA A Ill-a ; ind. sîrmei C. 
Turzii — Unirea Alba Iulia : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Someșul Satu Mare — U.T. 
Arad : A. Deleanu (București', 
Minerul Moldova Nouă — Aurul 
Brad : Ilie Roșoga (București), 
înfrățirea Oradea — F.C.M. Re
șița : Gh. Retezan (București), 
Dacia Orăștie — Gloria Bistrița : 
Gh. Ionescu (Brașov). Metalur
gistul Cugir — Minerul Anina : 

S. Necșulescu (Tîrgoviște). Strun
gul Arad — C.F.R. Cluj-Napoca: 
Al. Mustățea (Pitești), U.M. Ti
mișoara — Corvinul Hunedoara: 
G. Dragomir (București), Mine
rul Cavnic — F. C. Bihor Ora
dea: F. Coloși (București).

• în seria a V-a a campionatu
lui Diviziei C s-au disputat ulti
mele jocuri din etapa a Vil-a, 
intermediară. Iată rezultatele: 
Viitorul Chirnogi — Danubiana 
București 2-0 (2-0), FEROM Ur- 
ziceni - I.C.S l.M. București 4—2 
(1—0), Sirena București — Visco- 
za București 4—1 (2—0), Abatorul 
București — Voința București 4—2 
(2-1).



DEBUT FAVORABIL IN C. E DE VOLEI A 30-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane

AL ECHIPEI MASCULINE A ROMÂNIEI
TOULOUSE, 5 (prin telefon). 

Actuala ediție a C.E. de volei, 
care se desfășoară în șase orașe 
din Franța, a debutat, în locali
tate, cu partida masculină Ro
mânia — B. D. Germană (grupa 
a în-a). Antrenorii noștri, N. Sotir 
și FI. Balalș, au trimis ta teren 
un sextet cu virtuți recunoscute
— Oros, Dumănoiu, Pop, G. E- 
nescu, Tutovan, Girleanu — care, 
tacă de la prima minge, șl-a im
pus superioritatea prlntr-o varie
tate mal mare a combinațiilor, 
prin forța atacului șl prlntr-o 
precisă apărare la fileu. Acest 
lucru le-a permis voleibaliștilor 
noștri să preia conducerea și să 
se detașeze rapid, adjudecîndu-șl 
primul set în 15 minute : 15—3.

Tinăra dar ambițioasa garnitură 
a R.D. Germane a opus o rezis
tență mal mare la debutul setu
lui al doilea, mal ales că echipa 
noastră a mai slăbit ritmul după 
cîștigarea lejeră a celui dintîl. 
Aceasta a făcut ca adversarii vo
leibaliștilor români să conducă cu 
4—0, 5—2, T—S, 9—6, dar sextetul 
nostru, cu Enescu — în special
— și Dumănoiu ta atac, precum 
șl cu Oros la „pupitru- a remon
tat handicapul, egalind la 9. In 
continuare, Westphal, Schroeder, 
Bonne și colegii lor s-au distanțat 
din nou, însă formația noastră a 
revenit egaltad la 12 șl a sprta- 
tat ta cîștigătoare : 15—12.

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Ungarie - Grecia 3-1, hoția - Bslgia 3-1.
FEMININ : Polonia - R F. Germania 3-1, R. D. Germană — Bel

gia 3-0, Olanda - Franța 3-0, Cehoslovacia - Bulgarie 3-0, Ungaria 
Iugoslavia 3—1.

PROGRAMUL JOCURILOR
SIMBATĂ

MASCULIN: Grapa I: Grada - Iugoslavia. U.R.S.S. - Ungaria; 
Grupa a ll-a: Belgia — Bulgaria, ItaUa — Polonia; Grapa a lll-a: 
R. D. Germană — Franța ROMANIA — Cehoslovacia.

FEMININ: Grapa li R. F. Gorman’a 
U.R.S.S.; Grapa a ll-a: Bulgaria — T 
Germană; Grapa a lll-a: Iugoslavia -- .

DUMINICA
MASCULIN: Grapa I: U.R.S.S. - Grecia, Iugoslavia - Ungaria; 

Grupa a ll-a: Polonia — Belgia, Bulgaria — Itoha; Grupa a lll-a: 
ROMANIA — Franța, Cehoslovacia — R O. Germană.

FEMININ: Grupa I: U.R.S.S. - R. F. Germania, ROMÂNIA - 
Polonia: Grupa a ll-a: Cehoslovacia — Belgia, Bulgaria — R. D. Ger
mană; Grapa a lll-o: ’ '

... j - ROMÂNIA, Polonia - 
Belgia, Cehoslovacia — R. D. 
— Franța, Ungaria — Olanda.

Oîcndo — tvgoțlovta, Franța — Ungaria.

desfășurat 
a echipei

Șl setul al treilea s-a 
în nota de dominare 
României, care a condus în per
manență, deși adversarii nu au 
renunțat nici un moment la luptă. 
Așadar 3—0 (3, 12, 10) pentru Ro
mânia, care a jucat în formația : 
Oros, Dumănoiu, Pop (Păușescu). 
Enescu (Ster ea), Tuto van (Hînda),

Girleanu. Au arbitrat foarte bine 
H. Tuncay (Turcia) — R. Mura
dov (U.R.S.S.).

Aurelian BREBEANU

La feminin : ROMÂNIA —
U.R.S.S. 2-3

Balcaniada de tenis de masă
SPORTIVII ROMANI ÎNVINGĂTORI

ÎN ÎNTRECEREA PE ECHIPE
La Atena au început întrecerile 

din cadrul Balcaniadei de tenis 
de masă. Prima zi a programat 
disputele pe echipe, masculin și 
feminin, care au fost deosebit de 
strînse.

La băieți, echipa României, 
formată din Iosif și Zsolt Bohm, 
Șerban Doboși și Simion Crișan, 
a dispus pe rind de formațiile 
Greciei (5—1), Bulgariei (5—0) șl 
Iugoslaviei (5—4), cîștlgînd astfel, 
neînvinsă, titlul de campioană 
balcanică. Echipa feminina, for
mată din Maria Alexandru, Eva 
Ferenczi și Liana Măceanu a dis
pus de echipele Bulgariei (3—0), 
Greciei (3—0) șl a pierdut cu e- 
chipa Iugoslaviei (2—3). Totuși, la

setaveraj, formația noastră a cîș- 
tigat și ea titlul balcanic.

Azi încep întrecerile individuale.

se desfășoară 
I a campiona-

• La Orleans 
partidele grupei 
tului european feminin, serie din 
care fac parte reprezentativele 
U.R.S.S., campioană europeană. 
României, Poloniei și R.F. Ger
mania. In prima ti a competi
ției, echipa României a întîlnit 
formația U.R.S.S., partida fiind 
programată la o oră tîrzle Me
ciul s-a încheiat ——- --
3—2 (5, —12, 11, 
voarea

cu scorul de 
—12, 8) ta fa- 

formației U.R.S.S.

în „interzonalul** de la Rio de Janeiro
ELISABETA POLIHRONIADE SE MENȚINE 

ÎN DISPUTA PENTRU CALIFICARE

DINAMOVIADA
DE BASCHET

PRAGA, 5 (Agerpres). — La
Pardubice, în cadrul Dinamovla- 
del de baschet, echipa Dinamo 
București a învins cu scorul de 
83—70 formația cehoslovacă Ruda 
Hvezda. într-un alt joc, Levskl 
Spartak Sofia a întrecut cu sco
rul de 109—87 formația Gwardla 
Varșovia,

RIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres). 
în runda a 8-a a turneului in
terzonal feminin de șah, care 
se dispută la Rio de Janeiro, 
maestra româncă Elisabeta Poli- 
hroniade a cîștigat la cunoscuta 
șahistă Iugoslavă Milunka Laza- 
revici, victorie decisă prlntr-un 
frumos atac de mat. în alte par
tide s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Cardoso — Aleksandrla 
0—1; Eretova — Carbajal 1—0. în 
clasament, după opt runde, con
duce Nana Ioseliani (U.R.S.S.) cu 
7 p, Elisabeta Polihroniade se află 
pe locul 4, cu 5 p.

51/, P (1). urmat de T. Petrosian 
(U.R.S.S.) — S‘/i p, R. Vaganlan 
(U.R.S.S.) — 4>/2 p (1) etc.

ir

în turneul interzonal masculin, 
lider este R. Hubner (R.F.G.) —

AZI ȘI MÎINE, ÎN CAPITALĂ, DUBLĂ ÎNTÎLNIRE

AMICALĂ DE POPICE ROMÂNIA - UNOARIA

PUTERNICĂ AFIRMARE ÎN ARENA 
SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

>
La 7 octombrie, oamenii muncii din Republica Democrată 

Germani sărbătoresc, cu bucuria și încrederea pe care le 
conferă conștiința unor mari realizări, aniversarea a 30 de 
ani de la proclamarea statului lor, primul stat al muncito
rilor ți țăranilor pe pămînt german. De la înființarea Repu- 

tre- 
mai 
eco- 
dez-

blicii Democrate Germane, tn cele trei decenii care au 
cut, s-a parcurs un drum rodnic, punctat din ce tn ce 
des fi mai semnificativ de mari realizări tn domeniul 
nomic fi social, pentru edificarea societății socialiste 
voltate.

Si pe linia dezvoltării edu
cației fizice și sportului, în 
Republica Democrată Ger
mană s'-au înregistrat pro
grese uriașe, reprezentanții 
sportivi ai acestei țări în- 
scrlindu-se pe locuri frunta
șe tn competițiile de mare 
amploare pe plan mondial.

Relevindu-se buna organi
zare a sportului de mase, 
probată de rodnica activita
te ce se desfășoară în majo
ritatea asociațiilor sportive 
din întreprinderi, ca și de 
numeroasele competiții de 
acest gen, la care iau parte 
mii și mii de tineri talen
tat!, se impune atenției un 
alt element definitoriu pen
tru activitatea sportivă din 
R.D. Germană și anume, ex
celentele rezultate obținute 
în aria sportului de perfor
manță.

In această direcție, repre
zentanții R.D. Germane au 
debutat în arena internațio
nală la puțin timp după în
ființarea statului lor, cu oca
zia celui de al S-lea Festi
val mondial al tineretului și 
studenților de la Budapesta, 
în 1949. Puțin mai tîrziu, în 
1952, lua ființă Comitetul de 
stat pentru cultură fizică și 
sport din R.D. Germană. A- 
cestea au fost 
Azi, atletismul, 
tele libere și 
sporturi au în 
acestei țări

începuturile, 
natația, lup- 
multe alte 
performerii 

recordmani și

ulti-campioni mondiali, 
ma ediție a J.O. de 
real, echipa R. D. 
s-a clasat pe locul 
cu 641 puncte, după echipa 
Uniunii Sovietice (792,5 p), 
în clasamentul 
națiuni.

Dincolo însă 
succes olimpic, 
fost sportivii 
din R.D. Germană care în 
cei 30 de ani s-au impus 
cu autoritate pe plan mon
dial. Recent, în cadrul unei 
populare anchete, printre cei 
mai buni sportivi ai R.D. 
Germane au fost desemnați 
ciclistul Gustav-Adolf Schur, 
înotătorul Roland Mathes și 
soția sa Kornelia Ender, 
fosta celebră sprinteră Re- 
nate Stecher, schiorul Hel
mut Recknagel, săritorul cu 
prăjina 
Aceștia 
sați în 
vorbit, 
du-se 
sportului din R.D. Germa 
care nu peste multă vrffl 
vor lua startul la J.O. de 
Moscova. Este vorba de' 
atleții Marita Koch, Renate 
Fuchs, Rosemarie Acker
mann sau Udo Bayer, caia- 
cistul Rudiger Helm, gim
nasta Stefi Kraeker și multi 
alți tineri cu care mișcarea 
sportivă din R.D. Germană 
se mindrește.

La 
la Mont- 
Germane 

secund,

neoficial pe

de acest ultim 
numeroși au 
și sportivele

Wolfgang Norwig. 
au fost primii cla- 
ancheta de care am 
în urma lor plasîn- 
vedete de azi ale 

ță.

CUPELE EUROPENE INTERCLUBURL LA FOTBAL
PROGRAMUL TURULUI 11 ÎN CUPELE EUROPENE

leri, în sala de festivități a hotelului International din Zurich a 
loc tragerea la sorți a meciurilor din turul II din cadrul cupelor eu-

Loturile naționale de popice 
(feminin și masculin) încep pre
gătirile pentru o nouă ediție a 
campionatelor mondiale, din pri
măvara viitoare, competiție ce va 
fi găzduită de țara noastră. Pri
mul test pentru popicarii noștri 
va fi dubla partidă amicală, de 
azi și mîine, de la București, cu 
puternicele selecționate ale Un
gariei. Reprezentativele celor 
două țări se întîlnesc acum, în 
partide amicale, pentru a 17-a

oară, scorul fiind favorabil jucă
torilor români cu 10—6 și egal 
(8—8) la femei. Ambele selecțio
nate sînt cotate printre cele mal 
bune din lume, fiind deținătoarele 
multor medalii de aur la cam
pionatele mondiale.

Partidele se vor disputa pe a- 
rena Voința, sîmbătă de la ora 
14 (vor juca echipele A) și du
minică de la ora 8,30 (vor evo
lua echipele B).

avut
ropene la fotbal. Toate echipele românești vor întîlni formații redutabile. 
Astfel, în C.C.E., F. C. Argeș Pitești va întîlni pe deținătoarea trofeului, 
Nottingham Forest (primul joc în deplasare); In CUPA CUPELOR,. Steaua 
București va juca cu Nantes (primul joc în deplasare), iar în CUPA 
Dinamo București va întîlni pe Eintracht Frankfurt pe Main (primul 
București), iar Universitatea Craiova pe Leeds United (primul joc 
iova). Prima manșa a competițiilor va avea loc la 24 octombrie, 
de a doua la 7 noiembrie, lata programul complet a! turului H 
echipe sînt gazda în manșa 1).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: Hamburger S.V. - Dinamo Tbilisi; 
Celtic Glasgow — Dundalk; F.C. Porto — Real Madrid; Vejle B.K. — Hajduk 
Split; Ajax Amsterdam — Omonia Nicosia; Dynamo Berlin — Servette Ge
neva; Dukla Praga — Racing Strasbourg; Nottingham Forest — F.C. ARGEȘ 
PITEȘTI.

CUPA CUPELOR: Arsenal Londra - F.C. Magdeburg; Aris Bonneweg - 
C.F. Barcelona; Panionios — I.F.K Goteborg; Lokomotiv Kosice — F.C. Rijeka; 
Nantes — STEAUA BUCUREȘTI; Dinamo Moscova — Boavista Porto (sau 
Sliema — Malta); Beroe Stare Zagora — Juventus Torino; F.C. Valencia — 
Glasgow Rangers.

CUPA U.E.F.A.: Dundee United — Diosgyor; Borussia Monchengladbach
— Internazionale Milano; Aarhus — Bayern Munchen; Steaua Roșie Belgrad
— F.C. Carl Zeiss Jena; Grasshoppers Zflrich — Ipswich Town; P.S.V. Eindho
ven — St. Etienne; Sporting Lisabona — F.C. Kaiserslautern; Aris Salonic — 
Perugia; UNIVERSITATEA CRAIOVA - Leeds United; Dynamo Dresda - V.f.B. 
Stuttgart; Banik Ostrava — Dinamo Kiev; DINAMO BUCUREȘTI — Eintracht 
Frankfurt pe Main; Lokomotiv Sofia — Monaco; Standard Liege — Napoli; 
Feyenoord — Malmo F.F.; Zbrojovko Brno — Keflavik.

„CĂRȚILE DE VlZiTĂ” ALE ADVERSARELOR NOASTRE
DIN TURUL AL DOltEA

U.E.F.A., 
meci la 
la Cra- 
iar cea 
(primele

AZI, LA CARDIFF, RUGBY DE MARE ATRACȚIE
(Urmare din •pag. I)

mai puternice grămezi din lu
me. Credem însă că pachetul 
condus de Dumitru va rezista 
onorabil, că cei 8 din liniile din 
față vor oferi suficiente baloa
ne liniei noastre de treisferturi. 
Un anume handicap 
reprezenta utilizarea 
marca Gilbert, mai 
care jucătorii români 
acomodați.

Meciul este încadrat 
partide de juniori, care _ . 
resează în cel mai înalt grad. 
Vineri seara, tîrziu, în nocturnă, 
R.C. Grivița Roșie a întîlnit 
Selecționata școlafă a orașului 
Bath (n.r.: rezultatul nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea 
ediției). Luni, de la ora 19,15 
(ora locală). O. Moraru (el va 
purta banderola de căpitan !), 
Pongragz și Benguș vor face 
parte din echipa ce va evolua 
sub culorile celebrului club in
ternațional Barbarians (antre
nori : binecunoscutul John Ryan 
și românul Alexandru Pop). A- 
ceastă echipă va fi opusă Se
lecționatei de școlari a Angliei, 
considerată cea mai puternică 
echipă juvenilă din lume.

îl poate 
mingii 

grea, cu 
nu sînt

de două 
ne inte-

Revenind la-partida de mîine 
(n.r. astăzi), care va începe la 
ora 15 (16 la București), urmînd 
a fi transmisă în direct și de 
televiziunea noastră, să ne ma
nifestăm încrederea în talentul 
și ambiția rugbyștilor români. 
Ei au jucat pe toate meridia
nele lumii și acum, la debutul 
lor la Cardiff, pot face o parti
dă bună. Cu toate că este greu, 
foarte greu, să așteptăm 
rezultat onorabil și — mai 
— un joc remarcabil !

un 
ales

MEXICUL S-A RETRLS

DIN TURNEUL OLIMPIC

DE FOTBAL
ZURICH, 5 (Agerpres). — De 

la secretariatul F.I.F.A. s-a a- 
nunțat că Mexicul și-a retras 
echipa din turneul olimpic. In 
preliminarii, fotbaliștii mexicani 
au învins cu 4—0 și 2—0 echipa 
S.U.A., dar federația americană 
de specialitate a contestat dreptul 
de joc al unora dintre compo- 
nențli formației mexicane, pe 
motiv că aceștia au evoluat în 
campionatul mondial.

NOTTINGHAM FOREST (Anglia) 
înființată tn 1865. echipa nu a 

reușit să cîștlge titlul național 
decît ta 1978, la 113 ani de la în
ființare ; promovată din liga a 
doua, nu s-a mai oprit decît pe 
primul loc din liga I, cucerind 
campionatul cu 7 p avans față 
de F.C. Liverpool. Saltul de va
loare este datorat ta foarte mare 
măsură antrenorului Brian Clo
ugh, care a dat 11-lui ..pădura
rilor" (forest înseamnă pădure) o 
altă față. Nottingham a cucerit 
de două ori Cupa Angliei (la dis
tanță de... 61 de ani: 1898 și 1959) 
și o dată Cupa Ligii engleze 
(1978). Iată formația obișnuită: 
Shilton — Andersson, Lloyd, 
Burns, Clark (Barret) — McGo-

vern, Bowyer, Hartford 
vor Francis (Woodcock), Birtles, 
Robertson. De notat victoria " 
nală ta C.C.E. (1979): 1-0 
MalmS F.F.

F.C. NANTES (Franța)
Deși fondată destul de tîrziu 

(1943), F.C. Nantes face parte din 
grupul echipelor de elită din fot
balul francez. Și-a adjudecat de 
4 ori titlul de campioană (19S5, 
1966, 1973, 1977) și o dată Cupa 
Franței (1979). In primul tur al 
Cupe! cupelor, a realizat scorul 
record al competiției: 1—0 și 7—0 
cu Cliftonville (Irlanda de Nord). 
Formația de bază: Bertrand De- 
manes — Bossis, Rio, Michel (A- 
yache), Tusseau — Muller, Ba-

Tre- 
i. 

fl- 
cu

--------- / fcf» ivi mfim 
ronchelll, Rampillon — V. Tros- 
sero, Pecout, Amisse. Cu .excep
ția iul Muller, toți ceilalți jucă
tori sînt internaționali (V. Tros- 
sero, fost la Velez Sarsfleld Bue
nos Aires, internațional argenti
nian). Antrenorul echipei: fostul 
internațional francez Jean Vin
cent,

LEEDS UNITED (Anglia)
Iată o mal veche cunoștință : 

ta ediția 1972—73 a Cupei cupe
lor a întîlnit pe Rapid Bucu
rești (5—0 la Leeds șl 3—1 la 
București). Formația din Leeds 
este abonată, parcă, la locul II 1 
A cîștigat campionatul de două 
ori (1964, 1974), dar a fost de
cinci ori pe locul secund. Cupa 
Angliei s-a odihnit o dată în vi
trina clubului (1972', dar de trei 
ori a plerdut-o ta finală, după 
meciuri dramatice. A cucerit 
Cupa UEFA (1968, 1971) și a fost 
finalistă (din nou lojul se
cund...) ta CC.E. (1975X Cupa 
cupelor (1973) șl în Cupa Atașe
lor tîrgurl (1967). Format-_“p : 
Harvey (Lukici) — Hird, Hamp
ton (Grey), Hart, Parkinson — 
Flynn, Cherry, B. Greenhot (Ha
wley) — Harris, Curtis, A. Gra
ham.

EINTRACHT FRANKFURT 
PE MAIN (R.F.G.)

Anul acesta, la 1 mal. clubul 
a sărbătorit 80 de ani de la în
ființare Echipa nu s-a afirmat 
însă decît în ultimele două de
cenii, cîștlgînd campionatul (în 
1959) și Cupa R.F.G. (în 1974 și 
1975). Finalistă a C.C.E. în edi
ția din 1960, cînd a pierdut in 
fața lui Real Madrid cu 7—3 
(meciul a avut loc la Glasgow) 
In campionatul trecut, pe locul 
5. Iată formația obișnuita : 
Kimk (Pahl) — Muller, Neuber
ger, Pezzey, Lorant II — Koi bel» 
Lottermann, Grabowski, Holzen- 
bein — Borches, Bum Kun Cha- 
Antrenor : Rausch. Reamintim că 
Eintracht a evoluat anul acesta, 
înaintea începerii returului, la 
Oradea : 0—0 cu F.C. Bihor.

Angclo Nicuicscu, după atei 9-o de la Larnaca: „VREM CA TURUL II 
SĂ NE PRODUCĂ DOAR GRIJI PENTRU AL TREILEA

LARNACA, 5 (prin telefon). O 
revenire „stas* a cronicarului, 
după un scor fluviu, facilitat în- 
tr-o bună măsură și de opoziția 
modestă a adversarei, ni s-ar pă
rea un act formal. De aceea am 
considerat că o discuție cu antre
norul Angelo Niculescu, care să 
depășească cadrul strict al me
ciului Alki — Dinamo, este mai 
conformă cu interesul general. • 
De ce numai 3—0 la București, 
cînd in deplasare s-a putut ob
ține un astronomic 9—0 ? • Pa
radoxul se explică prin aceea că 
jucătorii români se descurcă mai 
greu pe spațiile mici oferite de 
o apărare supraaglomerată, cînd

todemtaarea și viteza de execu
ție dtvin armele cele mai indi
cate. Fotbaliștii de la Dinamo nu 
fac excepție. El se simt mal pu
țin stingheriți ctad au la dispo
ziție suprafețe libere, de care la 
Larnaca au beneficiat cu priso
sință. 0 La ce nivel se află e- 
chipa Dinamo pe graficul exigen
țelor dumneavoastră 7 0 Progre
săm mai lent decît doresc eu. 
Dar se realizează treptat o apro
piere a potențialului atacului 
(care a pornit cu handicap) de 
cel al apărării, o disponibilitate 
cresetadă a mijlocașilor pentru 
pressing. Ceea ce mă miră este 
însă faptul că echipa nu a venit

încă in tatîmpinarea Iul Muițes- 
cu, jucător de valoare, care a 
făcut eforturi personale de a se 
Integra șl moral și tehnico-tactic 
într-o formație cu palmares cum 
este Dinamo. Mal sîntem defi
citari la un capitol esențial: ju
cătorii mai licitează nepermls ha
zardul, în Ioc să lupte el pentru 
a determina faza. 0 Ce așteptați 
de la turul al doilea 7 0 să ne 
producă doar griji pentru... turul 
al treilea. Ar fi cea mai bună 
performanță din lunga istorie 
„europeană" a clubului.

Ion CUPEN


