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Un frumos festival sportiv dedicat Forumului comuniștilor

SĂRBĂTOARE A TINEREȚII
PE MELEAGURI ÎNCĂRCATE DE ISTORIE

In turul al 11-lea al cupelor europene la Handbal Icminin

Cupa campionilor europeni

ȘTIINȚA BACĂU - RADNICKI BELGRAD
Cupa cupelor

CONFECȚIA-ADMIRA LANDHAUS VIENA
• PRIMELE JOCURI. IN DEPLASARE, INTRE 25 NOIEM
BRIE Șl 2 DECEMBRIE • MECIURILE RETUR VOR 

AVEA LOC INTRE 3 Șl 9 DECEMBRIE

în decarul unei toamne de 
aur, în cadrul programului de 
manifestări sportive dedicate 
marelui eveniment politic din 
viața întregului popor, Con
gresul al XII-lea al P.C.R., 
complexul de baze sportive din 
Lunca Vasluiețului a găzduit 
întrecerile „Festivalului sportu
lui vasluian", organizat de 
C.J.E.F.S., cu concursul factori
lor cu sarcini și atribuții în 
mișcarea sportivă a județului. 
Pentru cine n-a fost de cîțiva 
ani în orașul încărcat de o 
glorioasă. istorie, veche și nouă, 
ceea ce s-a făcut aici, în ulti
mul deceniu, stîrnește adnii- 
rație.

Coborîm lungi scări de beton 
spre moderna bază : o impună
toare sală a sporturilor, stadion, 
terenuri de handbal și fotbal, 
cu zgură și gazonate, bazine de 
înot, pistă de modelism, tere
nuri de tenis. Spectacolul este 
captivant. Pe catarguri flutură 
steaguri roșii și tricolore, înca
drate de drapelele albe ale 
marii competiții sportive națio
nale ..Daciada". Din loc în loc 
se află ghirlande de fanioane 
multicolore și eșarfe pe care se 
poate citi : „Bun venit la Festi
valul sportului vasluian 1“ Te
renurile de joc par pajiști de 
flori cu petale roșii, albastre și 
galbene. Sînt sutele de sportivi 
angrenați în- întreceri, eleyi și 
tineri muncitori, băieți și fete.

ION BÎRLĂDEANU, 
„CAIACUL-MODEL“ 

AL FLOTILEI NOASTRE...
In primăvara lui 1977, 

după unul din concursurile 
de început de sezon la caiac- 
canoe, discutam, pe drumul 
de întoarcere de la Snagov, 
cu cițiva tehnicieni despre 
elementele tinere, capabile 
să urce în scurtă vreme 
treptele afirmării, pentru a 
ajunge, înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, în 
echipa națională. Antrenorul 
Ion Gălățeanu de la Dună
rea Galați a amintit atunci 
numele lui Ion Bîrlădeanu, 
un caiacist de 19 ani, pe 
care îl recomandase antre
norului emerit Nicolae Na- 
vasart și care intrase, de pu
tină vreme, in grupa caia- 
ciștilor de la Steaua. ..Este 
bine făcut, ambițios și. mai 
ales, este foarte cuminte11 — 
iată portretul sumar făcut 
lui Bîrlădeanu de cel care 
îi pusese cu numai citeva 
luni in urmă padela in 
mină.

In vara aceluiași an, Ion 
Bîrlădeanu cucerea, la pri
mul său- sezon competițio- 
nal, titlul de campion națio
nal de tineret la caiac sim
plu, confirmînd aprecierile 
tehnicianului gălățean. Spre 
sfirșitul aceleiași veri însă, 
Vasile Dîba. caiacul amiral 
al flotilei noastre, ciștiga la 
Pancearevo titlurile mondia
le la caiac simplu 500 si 

veniți să cinstească și prin 
sport acest eveniment — repre
zentanții tineretului sportiv din 
Iași și St Gheorghe, Bacău și 
Botoșani, Tg. Secuiesc și Bîrlad, 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Focșani, precum și din ora- 
șul-gazdă.

Asistăm la Întreceri entuzias
te, demonstrații ale vigorii și 
măiestriei sportive, în Sala spor
turilor, de pildă, au fost aplau
date cu căldură formațiile de 
gimnastică de la Sport Club 
Bacău și Focșani — două du- 
zine de fetițe, păsări albe, zbu- 
rînd una după alta, pline de 
grație. Șl socotim demn de no
tat pasiunea cu care o familie 
de profesori din Focșani, Tatia
na șl Sergiu Popa, stăruie în 
creșterea acestor mlădițe ale 
sportului. „Toate fetițele au la 
școală numai note de 9 și 10 și 
sperăm ca și ta sport să urce

„TOPUL SPORTUL44 la Curtea de Argeș

UN BAROMETRU AL CALITĂȚII ORELOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Liceul de matematică-fizică 
„Vlaicu Vodă" din Curtea de 
Argeș ne-a invitat să urmărim 
concursul a două clase în ca
drul ediției a IlI-a a „Topului 
Sportul", Cu acest prilej, am 
văzut o frumoasă bază spor
tivă, plasată „pe-o gură de 
rai". înconjurată de o pădure 
de conifere.

Zece minute înainte de con
curs. Groapa de sărituri pre
gătită, în preajma ei masa se
cretariatului, grebla, ruleta. 
Arbitri — doi profesori de e-

1 000 m cu avansuri conside
rabile față de toți ceilalți 
caiaciști din elita acestui 
spart. La numai 23 de ani, 
campionul olimpic de la 
Montreal stăpinea autoritar 
caiacul simplu și nimeni nu 
se gîndea că în intervalul 
olimpic un altul dintre ca- 
iaciștii' noștri s-ar putea ri
dica pină la nivelul cva
druplului campion al lumii.

Bîrlădeanu ' progresează 
însă continuu, nu are timp 
să aștepte, își face un țel

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3) 

ode mai Înalte trepte ale cali
tății" — ne spune profesoara 
Tatiana Sergiu,

Tot aid am urmărit, alături 
de numeroși spectatori, demon
strațiile celor mal voinici — 
luptătorii —, de la prichindelul 
Ovidiu Manea, plin de ambiție 
și vioiciune, la masivul Ciprian 
Vasiliu, cel mal bun la catego
ria peste 100 kg.

Dar, ceea ce dă mai grăitor 
frumusețea festivalului, imagi
nea dezvoltării sportului pe a- 
ceste meleaguri, o constituie 
suita de întreceri în aer liber, 
pe care sute de copii și oameni 
de toate vîrstele le urmăresc 
de pe treptele „tribunei naturale" 
care o constituie panta ce se 
întinde de-a lungul complexu-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ducație fizică — Viorel Dia- 
conu și Valeriu Mănoiu. A ți
nut să fie de față și prof. Cor
nel Stănescu, inspectorul ju
dețean școlar cu probleme d? 
educație fizică. După încălzi
rea obișnuită, elevele clasei a 
IX-a A au intrat în concurs. 
Sare prima, apoi a doua... Vine 
și rindul Luizei Bîrlă. Aleargă 
stîngaci, legănat, sare ca din 
autobuz și... 2,64 m I O ur
mează Silvia Neață, departe și 
ea de orice stil, se dezechili
brează, iese din groapa cu ni
sip și cade alături ! Este rîn- 
dul elevei Cecilia Pecie. A- 
leargă frumos, face o bătaie 
bună, sare înalt și cu 3,83 m 
(n-are o statură care s-o a- 
vantajeze) cîștigă locul I. „Sini 
din Tigveni — ne spune. Am

Modesta FERRARINI

(Continuare în pag 2-3)

Azi și miine, la Drammen

MRIICIA- ROMÂNIA, LA GIMNASTICA FEMININĂ
Azi și miine, in localitatea 

Drammen, de lîngă Oslo, se va 
desfășura meciul internațional 
amical dintre echipele repre
zentative feminine de gimnas
tică ale Norvegiei și României, 
în vederea acestei intilniri. an
trenorii emeriți Marta și Bela 
Karoly au deplasat opt gim

S-a încheiat sezonul de dirt-track

IONEL PAVEL - ALEXANDRU PIS, CAMPIONI LA PERECHI
Etapa a opta (și ultima) a 

campionatului republican de 
dirt-track pe perechi s-a des
fășurat duminică, pe pista Sta
dionului municipal din Brăila, 
in prezența a peste 5 000 de 
spectatori. Dintre cele șapte 
cupluri, care s-au întrecut in 
21 de manșe, doar tandemurile 
sibiene Ionel Pavel—Alexandru 
Pis și Ion Bobilneanu—Nicolae 
Riureanu au dat satisfacție de
plină. alergătorii menționați 
dovedind o pregătire fizică și 
tehnică superioară. Dealtfel, 
confruntarea directă dintre a- 
ceste perechi a fost mult gus
tată de public. S-a remarcat

Ied, ia sediul Federației In
ternaționale de handbal din 
Basel, a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor din cadrul 
turului al H-lea al cupelor eu
ropene la handbal feminin. 
După cum se știe, cele două 
reprezentante ale țării noastre, 
Știința Bacău (Cupa Campio
nilor Europeni) șl Confecția 
București (Cupa Cupelor), nu 
au jucat ta primul tur, fiind 
calificate direct în a doua eta
pă a întrecerilor respective.

La sllrșltul turului Diviziei A la handbal icminin

0 SINGURĂ MARE SATISFACȚIE - 
JOCIIL ECHIPEI BĂCĂUANE!
Prima jumătate a 

campionatului fe
minin de handbal 
s-a încheiat la 
sSrșitul săptăminii 
trecute, urmînd ca 
cele mai bune 10 
echipe feminine de 
handbal din țara 
noastră să-și reia 
disputa în primă
vară, cînd vor a- 
vea loc cele 9 eta
pe ale returului. 
Deocamdată, în a- 
ceastă toamnă, for
mațiile de care 
vorbeam ne-au o- 
ferit 45 de partide, 
majoritatea dintre 
ele — trebuie s-o 
spunem deschis de 
la bun Început — 
de un slab nivel 
tehnic, cu un în
grijorător accent 
de duritate în cea 
mai mare parte a 
cazurilor, cu foar
te multe greșeli de 
ordin tehnic, din
tre care cele mai 
evidente au fost 
ratările din situa
ții clare.

Exceptind '"aceste 
aspecte deloc mul
țumitoare, este ca
zul să spunem că cea mai im
portanță întrecere a handbalu
lui nostru feminin a mai fost 
caracterizată și printr-un evi
dent echilibru valoric, ceea ce 
a furnizat frecvent meciuri dîr- 
ze, viu disputate.

Ne bucură faptul că tot această 
toamnă a oferit ocazia unei to
nice confirmări a victoriei din 
campionatul trecut realizată de 
handbalistele din Bacău. Echipa 
Știința, condusă cu multă pri- 

naste — Nadia Comăneci, Emi
lia Eberle, Mclita Kuhn, Ma- 
rilena Vlădărău, Dumiirița Tur
ner, Anca Kiss, Rodica Dunca, 
și Marilena Neacșu — din care 
vor alcătui echipa. Azi sînt 
programate „impusele", iar mii
ne, exercițiile liber alese.

tinărul Ionel Pavel, care a în
trunit sufragiile spectatorilor, 
anunțindu-se ca un motociclist 
de perspectivă. Ceilalți alergă
tori au evoluat șters și au ară
tat o insuficientă preocupare 
pentru pregătirea mașinilor în 
vederea concursului. Fostul 
campion Marin Dobre, Eugen 
Botezata, Petre Iancu și Ludo
vic Keseri au fost... recordmani 
la defecțiuni mecanice, micșo- 
rînd astfel șansele coechipieri
lor lor.

Liderii clasamentului general. 
Ionel Pavel — Alexandru Pis 
(Voința Sibiu), și-au continuat 
seria victoriilor pe etape, acu- 

în această fază a disputelor, 
sorții au hotărît ca Știința Ba
cău să îniilnească pe campioa
na Iugoslaviei, Radnicki Bel
grad, iar Confecția București pa 
câștigătoarea Cupei Austriei, 
Admira Landhaus Wiena. Am
bele echipe vor juca primul 
meci în deplasare (între 25 no
iembrie și 2 decembrie), urmînd 
ca returul acestor partide să 
aibă Ioc intre 3 și 9 decembrie.

(Continuare în pag. a 4-a> 

Antrenorul băcăuan Eugen Bartha își urmă
rește elevele cu emoție, dar și cu încredere 

Foto : Dragoș NEAGU
cepere de cuplul de tehnicieni 
Eugen Bartha și Alexandru 
Mengoni, s-a impus, înainte de 
orice, printr-o lăudabilă voință 
colectivă de a învinge, ceea ce 
a determinat nu numai un ran
dament sporit al pregătirilor, 
ci și o riguroasă disciplină tac
tică. Pe acest fond, Știința Ba
cău s-a apărat exact, ferm și 
viguros (n.b. : fără să depă
șească limitele, așa cum au fă
cut multe dintre divizionarele 
noastre) șl a valorificat, prin
contraatacuri fulgerătoare (ex
celentă în această privință T6- 
rok), sau prin atacuri pozițio
nale, în care golurile erau rea
lizate din poziții variate, evi
denta sa superioritate. Vom 
nota laborioasa activitate pe 
semicerc, atît în apărare dt și 
in atac, a lui Văcaru si Lupșor, 
forța de șut a lui Gaal și Ma
rian, forma adeseori remarca
bilă a portarului Copocz —toa-

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3> 

mulînd la Brăila 27 p. I-au ur
mat în clasament Ion Bobîinea- 
nu-Nicolae Riureanu (I.P.A. Si
biu). cu 26 p și Eugen Botezata 
(C.S. Brăila)—Cornel Voicules- 
cu (Metalul Buc.) cu 18 p.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
Ionel Pavel—Alexandru Pis 201 
P (campioni naționali), 2. Ion 
Bobîlneanu—Nicolae Riureanu 
191 p. 3. Gheorghe Sora—Marin 
Dobre (Metalul Buc.) 157 p. 4. 
Eugen Botezata—Cornel Voicu- 
lescu 145 p, 5. Gicu Scarlet — 
Stelian Postolache (C.S. Brăila) 
101 p.

Nicolae COSTIN — ooresp-



SĂRBĂTOARE A TINEREfll
PE MELEAGURI ÎNCĂRCATE DE ISTORIE

(Urmare din pag. 1)

lui. „Aici, în această margine 
de oraș, se întindeau cîndva 
mlaștini și mărăcini — spunea 
cineva — și iată, acum e un 
veritabil amfiteatru al sportu
lui'. Intr-adevăr, totul pare a 
spune : acestea sînt condițiile 
de care se bucură activitatea 
sportivă de masă vasluiană, a- 
ceasta e o grădină în care spor
tul va înflori mereu !

Din lunga listă a celor care 
a<u urcat pe podiumul de pre
miere notăm pe învingători : 
echipele Inter Vaslui (fotbal). 
C.S.Ș. Bîrlad (volei fete). C.S.Ș.

Vaslui (handbal fete). Metalul 
Vaslui (handbal băieți) ; Iulia 
Radu — Viitorul Vaslui (100, 
200 și 400 m plat), V. Onuț — 
Viitorul Vaslui (100 și 200 m 
plat), D, Pintilinuc — C.S.Ș. 
Botoșani (400 m plat). Rodi ca 
Fodor — C.S.Ș. Bacău și C. 
Wagner — Unirea Iași (800 m 
plat). Elena Florea — Viitorul 
Vaslui și Gh. Bistriceanu — U- 
nirea Iași (2000 m și, respectiv, 
3000 m). La lupte, pe echipe 
disputele au fost dominate de 
sportivii de la Viitorul Vaslui.

Celor clasați pe primele locuri 
li s-au decernat diplome ale 
„Daciadei", cupe, medalii și 
premii în materiale sportive.

//TOPUL SPORTUL" LA CURTEA DE ARGEȘ
samentul primelor 10 din clasa 
lor. Le întrebăm de la ce 
școală vin, ce profesor au avut. 
Ambele ne răspund la fel: „Am 
învățat ia Școala generală nr. 
4 din Curtea de Argeș și am 
avut profesor pe tovarășul loan 
Tudor".

Media clasei a IX-a D a fost 
mai ridicată : 3,42 m. Primele 
10 sînt : 1. Camelia Bîlici 3,98 
m, 2. Daniela Mihalcea 3,75 m. 
3. Tatiana Godei 3.59 m, 4. 
Ioana Cinciu 3,54 m, 5. Liliana 
Si nice 3,32 m, 6. Mariana Dră- 
gănescu 3.26 m. 7. Filofteia 
Ungurenci 3,22 m. 8. Liliana 
Gagiu 3.20 m, 9. Carmen Ba
dea 3,20 m, 10. Elena Bando 
3,15 m.

(Urmare din pag. I)

coneuTsu-

Jucat handbal, am alergat 100 
m, 200 m...“. Se cunoaște de 
departe cine a făcut, intr-ade
văr, exerciții fizice și sport. 
Mariana Roșu, de pildă, deși 
are calități, parcă este la pri
ma săritură de acest gen in 
viață. Explicabil, întrucît aflăm 
că la Școala generală din Ver- 
nești n-au avut profesor de 
specialitate, educația 
ind predată de „o 
de la agricultură".

Rezultatul final al
lui : media Pe clasă — 3,38 m. 
Pe primele 10 locuri : 1. Ceci
lia Pecie 
Radu 3,65 
maru 3,56 
3,48 m. 5.
m, 6. Cristina Ionescu 3,26 m. 
7. Adriana Lazăr 3,24 m, 8. Ana 
Petria 3,23 m. 9. Tulîana Nica 
3,18 m, 10. Aurelia Radu 3,10 m.

A doua clasă în concurs: a 
IX-a D. în grupul fetelor ve
dem o posibilă cîștigătoare, E- 
milia Mandoc, înaltă, bine fă
cută. Decepție, insă. Aleargă 
greu, nu face bătaia pe prag, 
sare ca peste o băltoacă și a- 
terizează (de două ori !)... în 
genunchi, realizînd doar 3,10 
m. Păcat ! Concursul nostru ne 
dă posibilitatea să tragem con
cluzia că, în 8 ani, unii copii 
n-au fost învățați la școală 
nici măcar să alerge cum tre
buie. Acolo unde s-a lucrat 
insă, se cunoaște. Ne convin
gem că este așa, văzînd cum 
aleargă și cum sar alte două 
eleve : Camelia Bîlici (3.98 m) 
si Daniela Mihalcea (3.75 m), 
de fapt primele două în cla-

3,83 m, 2. Narcisa 
m, 3. Carmen Cîrciu- 
m. 4. Mariana Roșu 
Eugenia Stamate 3,30

îmLNIREA REPUBLICĂM
A SPinLOGILOSI SPORTIVI

în aceste zile (21—24 oc
tombrie), In zona Băile Her- 
culane se desfășoară întllnl- 
rea republicană a speologilor 
sportivi. Participă reprezen
tanți al cercurilor de speo
logie — amatori din Întreaga 
țară. Programul, deosebit de 
bogat, cuprinde informări re
ciproce cu privire la activi
tatea depusă In cursul aces
tui an, prezentate sub formă 
de conferințe, referate, expo
ziții, filme șl dlafilme, pre
cum șl demonstrații practice 
in zona carstică locală.

DUBLĂ VICTORIE
Desfășurată pe un timp exce

lent, reuniunea de duminică di
mineața s-a bucurat de un suc
ces desăvirșit, alergările progra
mate reunind la start aproape tot 
ce are mal bun in momentul de 
față turful nostru, printre con- 
curențil cu „palmares" numărln- 
du-se și campionul turtuțul, 
Bavari. Întrunind o situație deloc 
ușoară (el acorda pînă la 130 m 
adversarilor săi) șl avînd de 
luptat, printre alții, șl cu Hinsar 
(un alt pretendent la supremația 
turfului), Bavari și-a adjudecat 
de o manieră Impresionantă lutu
rile „Premiului Tulcea** (el a În
registrat 1:22,0 — 1:22,2 șl dacă 
ar fi fost nevoie ar fi venit și 
mai bine), Hinsar, cit șl ceilalți 
concurenți fiind nevoiți să cedeze 
in fața unui adversar net supe
rior. Duminică dimineață s-a des
fășurat și „Premiul Aprantiilor", 
cîștigător fiind, după o cursă bo
gată in faze spectaculoase, Rodi
tor. bine susținut de D. Arsene. 
Victorii merituoase au mal obți
nut Oșanca (foarte bine condusă 
de G. Ciobanu), Selenar și sfioa
sa, care nu s-ă... sfiit deloc să 
eiștige în 1:28,7 (!) după o serie 
de evoluții mediocre. REZULTA
TE TEHNICE: cursa I: 1. Somon 
(S. Onache) rec. 1:37,1, 2. Jupan, 
simplu 4, ordinea 10. Cursa a 
H-a: 1. Soroce! (V. Gheorghe) 
rec. 1:34,1, 2. Riguros, 3. Trucaj, 
Simplu 4, ordinea 5, event 15, or
dinea triplă M. Cursa a m-a: 1. 
Oșanca (G. ciobanu) rec. 1:27,7,

CAMPIONATE • COMPETIȚII 9 CAMPIONATE 9 CO
ULTIMELE JOCURI ÎN

In urma jocurilor ultimului tur
neu al seriei B din Divizia A la 
polo, clasamentul arată astfel : 
“ “ “ -------- 3 271-123

8 225-152
8 168-153
9 198-156

12 181-179 
19 121-254
22 119-266

1. Lie. 2 Buc.
2. Rapid Arad
3. Prog. Oradea
4. Polit. Cj.-N.
5. CSȘ Triumf
6. Mureșul
7. Ind. linii

24 20 1
24 16 0
24 15 1
24 13 2
24 U 1
24 4 1
24 2 0

au mai răAstfel, în Divizia A 
mas de disputat turneele finale 
pentru stabilirea locurilor 5—13. 
In primul turneu (Jocurile 5—9)

DIVIZIA A LA POLO
se vor întrece Progresul Bucu
rești, C.N. A.S.E. București, Li
ceul nr. 2 București, Rapid Arad 
și Progresul Oradea. Ele vor juca 
mai întîi la Cluj-Napoca între 26 
și 28 octombrie, iar returul, la 
București, între 2 și 4 noiembrie. 
Celelalte formații, Politehnica 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Triumf Bucu-

41
32
31
28
23
9 - . - ,
4 . rești, Mureșul Tg. Mureș și In

dustria linii Timișoara, se vor în- 
tîlni pentru stabilirea locurilor 
18—13 la Timișoara (26—28 oc
tombrie) și Cluj-Napoca (2—4 no
iembrie).

LA ZI. IN DIVIZIILE
* După meciurile turneului 

desfășurat în sala Liceului de fi- 
lologie-istorie din Sf. Gheorghe, 
clasamentul Diviziei A la bas
chet feminin se prezintă astfel:

A Șl B LA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MOBILA S.M. 4
Voința Buc. 4
Polit. CSȘ 2 Buc. 4 
Voința Brașov 4 
„U“ Cj.-Napoca 4
Crișul Oradea 3 
Rapid 3
Univ. Timișoara 3

9. Progresul Buc. 3 
10. Carpați CSȘ Sf. Gh.

404 215-295 4 
404 216-297 4

4
4
3
2
2
2
1
1

0
0
1
2
2
1
2
2

325-257 
311-275 
315-272 
292-251
288-277 
232-201 
220-234
199-216

8
8
7
6
6
5
4
4

C.F R.
C.S.Ș. 2 II Buci 
Confecția Că’J 
rești 58—94 C 
lonta — Preț 
(43—24).

Coresponden 
Ștefan, I. Coi 
țu, G. Octavi 
Tokacek, L 1 
Popovici).

«CUPA DINAMO” LA CICLOCROS
Peste două săptămîni, la Poiana 

Brașov, ciclocrosiști din Întreaga 
țară se vor reuni pentru a-și 
disputa titlurile de campioni ai 
țării la alergările pe teren va
riat. Pînă atunci, antrenamentele 
și pregătirile sportivilor se în
tețesc. Sîmbătă, cicliștii bucu- 
reșteni, precum și sportivi din 

• Ploiești și chiar din Constanța 
au participat la baza Metalul, 
din șos. Pantelimon, la ciclocrosul 
organizat de Clubul sportiv Di
namo. In sflrșit, băieții au înce
put să se descurce ceva mal bine. 
Abandonurile, datorate defecțiu
nilor mecanice, s-au Împuținat ca 
urmare a unui rulaj ceva mai 
atent. S-a alergat mai curat, mai 
cursiv. Am regretat abandonul 
lui C. Bonciu (Steaua), la cate
goria seniori. El a condus două 
ture, după care, rupîndu-i-se ghi
donul, a... descălecat. Ar fi fost 
interesant de urmărit duelul din
tre ciclistul stelist și campiSfiul 
de anul trecut al probei, N. Sa- 
vu (Dinamo). Acesta din urmă 
a făcut o cursă inteligentă și în 
final a cîștigat întrecerea deta
șat. A plăcut mult și cursa lui 
A. Androne (Steaua), la cate
goria juniori mari. Acesta s-a 
aflat sîmbătă la cea de a patra 
victorie consecutivă în cursele de 
ciclocros. Iată clasamentele. în
cepători, 2 ture, 4 km: 1. O. 
Mitran (Voința) 14:25, 2. A. Ion 
(Voința) 14:50, 3. D. Păduraru
(Dinamo) 15:31; juniori mici, 8

km: 1. C. Petcu (Olimpia) 24:45,
2. V. Mitrache (C.S.Ș. 1) 24:55,
3. O. Țepurică (Steaua) 25:01; ju
niori mari, 12 km: 1. A. Androne 
(Steaua) 47:47, 2. L Chiran
(C.S.Ș. 1) 48:08, 3. T. Stoian (O- 
limpia) 48:18; seniori, 16 km: 1. 
N. Savu (Dinamo) 48:30, 2. V.
Radu (Steaua) 48:40, 3. T. Dră- 
gan (Olimpia) 48:42, 4. I. Paras- 
chiv (Voința) 50:29, 5. FL Chițu 
(Steaua) 53:25.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ii. Olimpia Buc.

Următorul turneu va avea loc 
la Oradea. în zilele de 9—11 no
iembrie.
• Clasamentul Diviziei mascu

line A, după Jocurile etapei a 
l-a:

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

te acestea contribuind ca echi
pa băcăuană să încline doar o 
singură dată steagul și aceasta 
numai in ultima etapă, în fața 
fostei campioane, Universitatea 
Timișoara.

După un început ezitant (se 
pare că atmosfera din echipă 
este acum foarte bună, ceea ce 
promite rezultate șl mai bune 
în retur) Constructorul Baia 
Mare i-a înscris în cele din 
urmă între valorile reale ale 
campionatului, acolo unde este 
de așteptat să se afle o for
mație in lotul căreia se găsesc 
multe elemente talentate, cu 
largi disponibilități oompetițio- 
nale.

De-a dreptul alarmantă este, 
in schimb, situația handbalului 
feminin din București. După ce 
la Încheierea campionatului 
trecut două din reprezentantele 
Capitalei au părăsit prima sce
nă competițională, retrogradînd 
în Divizia B, iată că in prezent 
pe ultimele două locuri ale cla
samentului se află celelalte e- 
chipe bucureștene. Confecția și 
Progresul. Mai gravă este situa
ția echipei Confecția, care are 
și misiunea de a participa la 
„Cupa cupelor". Ne exprimăm 
speranța că organele competen
te vor analiza situația celor 
două formații. în așa fel Incit 
să fie evitată neplăcuta surpri
ză ca anul viitor campionatul 
Diviziei A să se dispute fără 
nici o echipă bucureșteană !

Practic, echipele noastre frun-

tașe au la dispoziție acum 5 
luni de pregătire, beneficiind, 
in plus, și de consumarea unei 
noi ediții a „Cupei României", 
ceea ce reprezintă posibilități 
excelente de realizare a saltu
lui valoric așteptat.

CLASAMENT
ȘTIINȚA
Constr. B.M. 
Univ. Timiș. 
Rulmentul 
Mureșul 
„U« Cl.-N. 
Hidroteh. 
TEROM Iași 
Confecția

10„ Progresul

1. 
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

9 8 8 1 152—101 
9 5 2 2 112—107
9 5 0 4 116—107
9 4 1 4 124—125
9 4 1 4 136—138
9 4 14
9 9 15
9 3 15
9 2 3 4
9 12 6

UI—125 
112—118 
129—144 
106—108
74— 99

16
12
10

9
9
9
7
7
7
4

ASTĂ-SEARĂ

BS3

A LUI BAVARI
HI PIS M

t. Cavarna. Simplu 5, ordinea 29, 
event S3, triplu câștigător 220. 
Cursa a IV-a: 1. Bavari (G. Tă- 
nase) rec. 132,0, 8. Hinsar. Sim
plu 4, ordinea 6, event 29. Cursa 
a V-a: 1. Selenar (V. Gheorghe) 
rec. 13SJ, X. Olena, 3. Lafis. Sim
plu X, ordinea I, event 7, ordi
nea triplă 39. Cana a Vl-a: 1. 
Roditor (D. Arsene) rec. 1:26,4, 
X. Filotim, 8. Hermafon. Simplu 
3, ordinea 36, event 7, triplu câș
tigător 112, ordinea triplă 737. 
Cursa a VH-a: 1. Bavari (G. Tă- 
nase) rec. 1 ^2,2, X. Hinsar. Sim
plu 1,40, 
Cursa a " 
rin eseu) 
Fan era. 
vent 4, 
a IX-a: 
1:28,7, 2.

ordinea 2, event 5. 
vm-a: 1. Lazâr (Tr. Ma
ree. 1:28,4, 2. Iberica. 3. 
Simplu 3, ordinea 11, e- 
ordlnea triplă ies. Cursa 
1. Sfioasa ft. Florea) rec.

, . Sadic, 3. Bastla. Simplu 
15, ordinea 39, event 112, triplu 
clștlgător 193, ordinea triplă în
chisă. " '
(N. Sandu) rec. 1:30,5, 
rit. Simplu 4, ordinea 
535. Pariul austriac s-a 
suma de 41.621 lei șl a 
gat (50%) de I «chete 
combinații a 1.600 lei fiecare. Re
port 20.831 Iei. (Rezultat provi
zoriu).

Cursa a X-as 1. Ienupăr
2. Zme-

31, event 
ridicat la 
fost cîști- 
cu 30 de

20.831

Gh. ALEXANDRESCU

INTRECERIL
HAL

„CUPA DE TOAMNA” LA 
TENIS DE MASA

BRAȘOV, 22 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
Început întrecerile concursului 
republican de tenis de masă do
tat cu trofeul „Cupa de toam
nă-, la care participă toți jucă
torii din Divizia A. Pe tabelele 
de concurs au fost înscriși 120 
de sportivi (69 băieți și 51 fete), 
care iși vor disputa întîietatea 
în toate probele individuale.

In dimineața primei zile 
fost programate jocurile de 
blu-mixt. Au participat 41 
cupluri. Primul loc a revenit ti
nerilor Eva Ferenczi (C.S. Arad) 
Si Zsolt Bohm (C.S.M. Cluj-Na
poca). Ei au învins In finală 
dublul format din Maria Alexan
dru și Șerb an Doboși, cu 2—1 
(14, —12, 8), după un joc intere
sant ca ansamblu, dar vădit 
contradictoriu ca evoluție a sco
rului. în semifinale, cîștigătorii 
probei au avut ca adversari pe 
Maria Păun șl Ștefan Moraru 
(2—0), care le-au opus o dlrză 
rezistență în setul al doilea, în
cheiat la 22—20. Ceilalți finaliști 
au trecut de cuplul Magdalena 
Leszay, Teodor Gheorghe cu 
2—0 (17, 20).

După-amiază au avut loc în
trecerile la dublu feminin și 
masculin. La feminin (22 de pe
rechi) primul loc a fost cîștigat 
de dublul Eva Ferenczi, Maria 
Păun (Politehnica Buc.), învingă
toare în finala cu Magdalena Les- 
zay, Crinela Sava : 2—0 (8, 8), în 
timp ce la masculin (31 de pe
rechi), Zsolt Bdhm, Șerb an Do
boși (C.S.M. Cluj-Napoca) au ie
șit pe primul loc, învingînd du
blul Sîmion Crlșan, Ștefan Mo
raru cu 2—0 (16, 14).

Marți și miercuri vor avea 
k>c jocurile de simplu, reprezen
tând o reeditare a campionatului 
național al probei.

C. C.
ÎNTILNIRE CU SPORTIVI FRUNTAȘI

Cu prilejul Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România, 
Casa Centrală a Armatei or
ganizează azi, la ora 19, in 
sala de spectacole a C.CA. 
din Capitală, o tntfinlre cu 
sportivi de frunte al clubului 
Steaua.

Participă maeștrii emerlți al

Vi Z
(Urmare din pag. 1)

au

L
z.
3.
<•
S.
s.
7. 
>.
9.

10. 
11. 
Vi

STEAUA
Farul Constanța 
I.C.E.D.
C.S.U. Brașov 
Rapid
Polit. CSȘ 2 Buc. 
„U“ Cj.-Napoca 
Politehnica Iași 
C.S.U. Galați 
Dinamo Buc. 
Dinamo Oradea 
C.S.U. Șibiu

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2

4
3
3
3
2
2
1
1
1
2 0 
0 4 
0 2

0
1
1
1
2
2
3
3
3

5
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
2

B:Divizia
i Craiova 
Fienl 111—77

C.S.Ș. 2 n 
București

au 
du

de

0 Rezultate din 
masculin: Chimia
Steaua Electrica 
(51—38), Politehnica 
București — Urbis 
71—100 (35—51), Rapid II Bucu
rești — Voința Timișoara 45—46 

. (22—21), Academia militară — 
Lnst. Marină Constanța 60—56 
(19—27), Automatica București — 
Carpați București 63—73 (38—36),
A.S.A. Bacău — C.S.Ș. Tg. Jiu 
142—67 (79—36), Comerțul Lie.
„Bolyai“ Tg. Mureș — Universi
tatea Timișoara 81—92 (40—47);
feminin: Confecția Iași — C.S.Ș.

A FOST INAUGURAT SEZOI

•portului Ion Voinescu, Cris
tian Gațu și Gheorghe Bercea- 
nu, maeștrii sportului Sorin 
Maca vei și Cos tel Cernat.

Vor fi prezentate filmele 
„Steaua XXX", „Racheta de 
aur* șl „Rezerva de aur*.

Prezintă Cristian Țopescu șl 
Octavian VtaWă.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
patinatori din mai multe centre 
ale țării s-au prezentat în fața 
juriului de arbitri cu prilejul 
concursului de verificare progra
mat la patinoarul „23 August- 
din Capitală. Am remarcat o 
destui de bună alunecare pe 
gheață și, în general, o bună e- 
voluție privind latura artistică, 
coregrafică a patinatorilor din 
lotul republican. Maestrul de ba
let C. Lungu, atașat pe lîngă pa
tinatorii din lot, a avut, desigur, 
o influență pozitivă asupra com
portării sportivilor. Dintre pati
natorii care au concurat s-au de
tașat Irina Nichiforov, Bogdan 
Kruti, Adrian Vasile — la se
niori, și Viorica Nicu, FI. Ga- 
fencu, Marius Negrea — la ju
niori. Față de sezonul trecut, cu 
toții continuă să rămînă însă de
ficitari în prezentarea tehnică a 
programelor de Hbere și a pro
gramului scurt. Aceasta poate și 
datorită condițiilor de pregătire 
ceva mai grele pe care le-au 
avut sportivii ca urmare a lu
crărilor ce s-au efectuat la pa
tinoarul „23 August*4. Iată și cla
samentele acestui concurs. Juni
oare: 1. Viorica Nicu (C.S.Ș. 
Triumf București) 110,2 p, 2. Ka
rin Schmidt (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 98,08, 3. Kinga SzaUasy
(C.S.M. Cluj-Napoca) 93,34 p; ju
niori: 1. Fl. Gafencu (C.S.U.
I.EF.S. Buc.) 116,76 p, 2. M. Ne
grea (Tractorul Brașov) 114,12 p, 
3. G. Popa (C.S.Ș. Triumf Buc.); 
seniori: L A. Vasile (C.S.U. 
I.E.F.S. Buc.) 122,54, X. B. Kruti

£

Duminică, î 
pid, s-a desf: 
a campionat’ 
haltere pentr 
pe. In cadrul 
corectate 6 r< 
de copii (cat 
Urdaș, de la 
„smuls-, 97,5 
175 la total; 
Florin D urniți 

la „smuls 
cat" șl 195 kj 

dasa-iisatuk 
L C.S.Ș. Ene: 
Rapid, 4. stea

ACT1VITATI
• In Capita 

mîine și Joi, ] 
morialul^i Gh 
întreceri parti 
tași din echip 
clusiv compon 
ționale, care s 
C.M. de anul 
niune va avea 
14, la arena V'
• Aurul Bs 

meciul (deva: 
Vl-a cu Jiul 
CU 5042—4700 
6—0). De la 
marcat Biciuș 
— 851, iar de 
816 pd.

•NnyjE PA'
^^^Rorul Bre__>rul Bre. 

• (C.S.Ș.
L Irina 

Buc.) 
Nencu (C.S.: 
106,24 p.

NOAPTEA
MOTOim
A DEVENII
Tînărul no] 

motocros Eri 
care a cîștig 
oară consecu 
nlori, Indepli 
condițiile □ 
maestru al si 
urmărit de I 
din cele cina 
petiției. El a 
toate eforturi 
remedierea q

din a-l întrece pe Diba, deși 
multă lume consideră, mai 
direct, mai pe ocolite, că a 
avut ghinionul de a fi con
temporan eu cel mai rapid 
caiacist din lume. Trage in 
barcă alături de Nicușor 
Eșeanu, este selecționat pen
tru campionatele mondiale 
de la Belgrad la dublu si in 
caiacul de patru, dar la cam
pionatele naționale, eu o 
lună înaintea „mondialelor" 
de la Belgrad, participă la 
caiac simplu 1000 m alături 
de campion. Am urmărit din 
șalupa arbitrilor acea cursă 
in care Diba și Birlădeanu 
au mers „cap la cap", tră- 
gind din răsputeri, fără ca 
vreunul să se detașeze mai 
mult de 20 de centimetri, 
pină la 900 m, unde Diba a 
cedat. Pentru Belgrad este 
preferat, totuși, dinamovis- 
tul, in ideea că unui cam
pion mondial trebuie să i 
se ofere șansa de a-și apăra 
titlul. La Ada Ciganlija, 
Birlădeanu, debutant la C.M., 
cucerește două medalii de 
argint, dar visul său rămâne 
acela de a fi titular intr-o 
barcă de simplu...

In primăvara lui 1979 
ciștigă cursele de selecție 
este titular la Balcaniadă în 
ambele probe de simplu. De 
la Pancearevo se întoarce

patru titluri ți cu eredin- 
că Diba — care va re-

eu 
ța 
nunța la proba de 1000 m
— nu mai este invulnerabil 
nici la 500 m. Va concura, 
deci, foarte des in proba de 
viteză pură, dar pe măsura 
scurgerii sezonului 
se înclină tot mai 
partea lui Diba. La 
natele mondiale de 
burg, Birlădeanu este titular
— fără contracandidat — la 
simplu 1000 ti reușește, in 
finali, cea mai frumoasă 
performanță a scurtei sale 
cariere — locul doi și meda
lia de argint, invins numai 
de Rudiger Helm (R.D. Ger
mană), care este, pentru 
proba de 1000 m, ceea ce 
era Diba pentru 500 
Apoi, din nou in barcă cu 
Nicușor Eșeanu — un an
grenaj in care, după spusele 
specialiștilor, Birlădeanu este 
„motorul", iar Eșeanu „schim
bătorul de 
cîștiga primul 
pion al lumii, 
10 000 m, la 
curse tactice 
care forța și 
aliat la fiecare lovitură de 
padelă.

Așadar, la 21 de ani, ți la 
numai doi ani de la discuția 
amintită la inceputul aces
tor rînduri, Ion Birlădeanu a 
devenit nu numai un om de 
bază al caiacului românesc,

balanța 
mult de 
campio- 
la Duis-

m.

viteză" — va 
titlu de cam- 
la caiac dublu 
capătul unei 

perfecte. în 
iscusința s-au

ei și una din vedetele de 
prima mină ale caiacului 
mondial. La numai 21 de 
ani, utecistul Ion Birlădea
nu, campion mondial și de 
trei ori medaliat cu argint 
în două participări la cam
pionatele lumii, este încă 
abia la începutul carierei 
internaționale. O carieră 
care va putea fi comparată 
in scurtă vreme cu cele ala 
altor nume ilustre pe care 
le-a dat de-a lungul anilor 
„flotila" acestui sport. Pen
tru că acest tinăr, care res
piră forță prin fiecare fibră 
a corpului său, a rămas 
fel de ambițios, la fel 
serios și de cuminte ca 
momentul debutului.

Caiacul nostru are la 
ceasta oră doi campioni 
superclasă. și, in perspectiva 
Jocurilor Olimpice, acest 
lucru nu poate decit să ne 
bucure. Birlădeanu și Diba 
n-au urcat insă niciodată in 
același caiac. Acum, cind 
cele două mari forțe interne, 
Dinamo și Steaua, s-au unit, 
cu gindul de a alcătui cea 
mai 
pentru 
gerăm 
ocupă 
alcătuirea 
dublu 500 m Birlădeanu — 
Diba. Cine ar putea întrece 
acest 
I" ?

...In 
cea la 
si canoiștii noștri, ideea ne-a 
fost destăinuită chiar de 
Birlădeanu...

la 
de 
în

a- 
de

puternică garnitură 
J.O., acum, deci, su- 
tehnicienilor care se 
de pregătirea lotului 

unui „caiac" de

echipaj de „formula

avionul care îi du- 
Duisburg pe caiaciștii

rute, să. abd 
manșe din d 
de motor. 1 
înaintea etad 
șurată dumir 
deținătorul ti 
doar 3 puncl 
Paul Filip esc 
tru primul ld 
grenați șl d

Și ^ulmea, 
amiaza, la ai 
ci al, motocic 
nu răspundeJ 
comenzile. O 
fi fost, de d 
lâ.--Pentru al 
zi sus^rize 
desfărut^Ba 
preună cu ta 
său. Paul rd 
pînă după m 
minică dim in 
lor peste 50fj 
campionul ță 
postura unui 
tuos, demons, 
temeinică r 
tehnică și ta< 
pacitate de ; 
fără de care 
zate înaltele

Traia

LOTO
CINE JO 

MIINE PO

Agențiile Lc 
tinuă astăzi 
pentru tragere 
expres de mîii 
Reamintim paj 
mai avantajos 
sînt variantele 
binațiile „cap 
sută la sută s 
sută, pe care 
de cîștiguri la 
goriL Prin ac 
realizat, dealt! 
mai mulți «H*» 
la tragerile P 
câți-vă și dv. 
obișnuita de i 
BILETE JUCA 
ȘANSE DE « 
va fi televiza 
uza transmiși'



ITU
:T

| ÎNAINTEA meciurilor de miine DIN „CUPA U.E.F.A."
DINAMO SE ANTRENEAZĂ Șl... ÎȘ1 STUDIAZĂ PARTENERUL DE JOC
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Miercuri, de la ora 15, stadio
nul Dinamo din Capitală (in 
prezent cu cele mai frumoase 
și mai dotate vestiare din țară) 
găzduiește unul din cele patru 
meciuri atit de atractive pe 
care echipele noastre le susțin 
in turul II al cupelor europene. 
Dinamo București va avea ca 
parteneră de întrecere (în Cupa 
U.E.F.A.) pe nu mai puțin cu
noscuta formație din fotbalul 
vest-german, Eintracht Frank
furt pe Main.

în cele două tabere, întîl- 
nirea este pregătită cu toată a- 
tenția. Sîmbătă, în timp ce an
trenorul secund al lui Dinamo. 
Atanasie Dima, urmărea jocul 
Eintracht — Bayern Munchcn, 
la București, la meciul Dinamo 
— Politehnica Iași, se afla ca 
observator Ugo Klug, manage
rul lui Eintracht,

Dinamoviștii și-au continuat 
pregătirile duminică și luni. 
Antrenamentele s-au desfășurat 
pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare. Au participat Ștefan, 
Eftimescu, Cheran, Sătmăreanu, 
Dinu, Lucuță, Augustin, I. Mol
dovan, Țălnar, Mulțescu, Vrin- 
ceanu, Bădilaș, Ghiță, Apostol, 
Țevi. Dar la Dinamo, paralel 
cu pregătirile, dr. M Ciortea 
face eforturi pentru recupera
rea unora dintre cei indisponi
bili : Stănescu, Ion Marin si 
Dragnea. Rămine sub observa
ție Dudu Georgescu, care, după 
accidentul de la genunchi, și-a 
reluat pregătirile, urmind un 
regim special. Nu a participat

LEEDS A SOSIT LA CRAIOVA DUPĂ... VALENTIN STĂNESCU
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CRAIOVA. 22 (prin telefon).
Cetatea Băniei a intrat in .te
tra" meciului cu Leeds. Acum, 
! Craiova, nu se mai vorbește, 

cu bucurie și necaz, despre 
.remiza" de la Baia Mare, des- 

..clasamentul adevărului", 
în care craiovenii conduc. A- 
cum se vorbește numai despre 
Leeds. Antrenorul Valentin 
Stănescu. care a urmărit echi
pa engleză, sîmbătă, pe terenul 

| acesteia, în jocul cu Tottenham
— și s-a întors duminică seara
— este sursa de informații cea 
mai proaspătă : „Leeds a pier
dut, acasă, cu 2—1, după ce a

I condus la pânză cu 1—0, prin
golul marcat de internaționalul 
Trevor Cherry. De notat că, din 
min. 10, Tottenham, în rîndul 
căreia activează argentinienii 

I Ardiles și Villa, a jucat in 10 
oameni, cu un jucător de cîmp 

I intrat in poartă, in locul titula- 
[ rului, eliminat. Chiar dacă a 

pierdut acasă, Leeds rămine o 
I echipă puternică, masivă, de

angajament total, într-o perma
nentă mișcare. M-a lmpresio- 

Inat, în mod deosebit, recon
strucția acțiunilor, metodic și 
în forță, intr-un iureș în care 
nu există posturi fixe. Cei mai 

I buni Jucători : Ray Handkin. 
I un vîrf de temut. Trevor Cherry 

si fundașul dreapta Hird, care 
’ cred că a centrat cam... o sută 

! mingi. Am o veste bună 
’ pentru... Cămătaru ! Fundașii 
l centrali ai Iul Leeds ml s-auI "Z1---------------------
| ^TIRI... ȘTIRI...
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O COMPETIȚIA 
dotată cu cupa 
greș al P.C.R.*, organizată 
Consiliul Municipal 
pentru educație fizică 
programează astăzi 
dintre divizionarele B 
Vulcan cjl Autobuzul._____
loc pe Stadionul Republicii, 
începere de la ora 15. Etape 
următoare a acestei competiții 
are în program meciul Rap'd — 
Metalul, care se va disputa 
marți 30 octombrie. Finala com-

........ ’ 6 

ESCU

no-petiției ce va disputa la 
iembrie.
• ASTAZT, la arad, 

ora 14, este programată 
amicală dintre U.T.A. și 
tehnica Timișoara.I

de la 
partida 

Poli-

OSPORT INFORMEAZĂ
ĂZI,
IGA...
port con- 

biletelor 
tă Prono- 
mbrie a.c. 
ir că cele 

de joc 
e și com- 
, achitate

25 la 
suite 
cate- 
și-au 

cei

Duminică 28 octombrie a.c. va 
avea loc ultima tragere Loto 2 
din această lună. Așadar, un nou 
prilej de a vă număra și dv. 
printre marii ciștigători de auto
turisme și bani, bineînțeles, cu 
condiția de a Juca. Procurați-vă 
din ------ ■* ‘timp biletele !

ține 
te 
ieu 
sele 
cîștigători

Incer- 
ț tragerea 
I MULTE 
I MULTE 
(Tragerea 

Jt, în pa- 
al).

1 :

1979
25%
Cat. 2:

lei și 4
Cat. 3:
Cat. 4:

174,50 a
i 40 lei;

Cat. S:

CIȘTIGURILE TRAGEM 
PRONOEXPRES 

DIN 17 OCTOMBRIE 
Categoria 1: 1 variantă 

autoturism „Dacia 1300“; 
1 variantă 100% a 33.080 
variante 25% a 8.270 lei; 
14,25 variante a 4.643 lei; 
52,50 a 1.260 lei; Cat. 5: 
379 lei; Cat. 6:----------
Cat. 7: 167,25 a 
3.074,75 a 40 lei.

REPORT LA 
283,173 lei

Autoturismul „Dacia 1300" a fost 
cîștigat de CONSTANTIN VOLO- 
CEAI din Galați.

5.845,75 a 
200 lei;

CATEGORIA

Fază fierbinte la poarta Politehnicii Iași, urmărită de către 
Ursu, Mulțescu fi C. Ionescu. Este de așteptat ca spiritul ofen
siv demonstrat simbătă de către bucureșteni (și, de ce nu, 
eficacitatea) să-l înregistrăm și miercuri, in partida cu Eintracht 
Frankfurt Foto : D. NEAGU

la antrenamente Custov, care, 
după meciul de sîmbătă. acuză 
o întindere musculară.

Ieri s-a desfășurat un antre
nament complex, iar azi va a- 
vea loc altul, cu caracter teh
nico-tactic, înaintea căruia se 
va face o analiză a evoluției 
formației adverse pe baza ob
servărilor antrenorului A. Dima.

în meciul cu Bayern Mdn- 
chen, Eintracht a folosit cea 
mai bună echipă, din care nu 
au lipsit cunoscuții intemați<>- 
nali Holzenbein și Grabowski, 
mai tinerii Neuberger și KSrbel, 
precum și internaționalul sud- 

părut cei mai vulnerabili jucă
tori ai echipei".

In așteptarea echipei care a 
cucerit „Cupa U.E.F.A.* în 
1968 și 1971, Universitatea Cra
iova se pregătește Intens, con
vinsă că „vom avea un meci 
greu, in care fiecare jucător 
trebuie să se autodepășească", 
cum afirmă Bălăci. Din ferici
re, nu există probleme medica
le acute. Numai Geolgău se 
află într-o stare de oboseală 
evidentă, fapt pentru care a și 
fost înlocuit la Baia Mare. Cum 
nici Ticleanu nu. a strălucit 
sîmbătă. aici se pare că există 
semnul de întrebare din forma
ția antrenată de Valentin Stă
nescu și Ion Oblemenco. Altfel, 
se anunță echipa utilizată în 
partida de la Baia Mare.

Leeds a sosit pe seară (iu. 
— Ieri) la Craiova, fără porta
rul titular Harvey (accidentat),

REZULTATELE
SERIA I

Danubiana Roman — Cetatea 
Tg. Neamț 0—0, Avlntul Frasin
— Șiretul Bucecea 3—1 (2—1), Me
talul Botoșani — Zimbrul Sucea
va 1—6 (0—0), Cimentul Blcaz — 
Laminorul Roman 1—0 (1—0),
Ceahlăul P. Neamț — LM.P. 
Neamț 3—1 (2—1), Metalul Rădă
uți — A.S.A. Cimpulung Moldo
venesc 0—0, Foresta Fălticeni — 
Cristalul Dor oh ol 0—0, Celuloza 
P. Neamț — Dorna Vatra Dor- 
n ei 3—0 (1—0).

Pe primele lacuri in clasament, 
după etapa a IX-a: 1. FORESTA 
fălticeni IS p (1S—6), 3. Cea
hlăul P. Neamț 13 p (17—7), ». 
Avlntul Frasin 11 p (16—<)... pe 
ultimele: 15. Dorna Vatra Dornel 
I p (16—21), 16. Danubiana Ro
man 6 p (10—20).

SERIA A n-a
Constructorul Iași — A.S.A. Iași 

5—9 (3—0), DEMAH Mărășeștl — 
Minerul Comăneștl 1—1 (1—1),
Relonul Săvlneștl Roznov — Lu
ceafărul Adjud 3—0 (1—0), Texti
la Buhușl — Partizanul Bacău 
0—1 (0—1), Letea Bacău — Con
structorul Vaslui 3—0 (0—0),C-S.M. 
Borzești — Rulmentul Blriad 
0—0 (2—0), Nicollna Iași — Pe
trolul Moinești 2—0 (0—0), CJT.R. 
Pașcani — Hușana Huși 4—0 
(0—0).
Pe prunele locuri: L CJSJU. 

BORZEȘTI îs p (20—5), X. Con
structorul Iași 13 p (27—9), 3.
C.F.R. Pașcani 13 p (16—4), 4—5. 
Nicollna Iași 12 p (17—0), Letea 
Bacău 12 p (17—9)... pe ultimele:
15. Hușana Huși 4 p (4—19), 16. 
A.S.A laș) S p (5—23).

SERIA A m-a
Foresta Gogești — Petrolul 

Bîlcoi 4—1 (1—0), Victoria Tecuci
— Caralmanul Bușteni 1—0 (1—0),
Olimpia Rm. Sărat — Carpați Ne- 
hoiu 2—0 (1—0), Oțelul Galați — 
C.s.U. Galați 1—1 (1—0), Dina
mo Focșani — Chimia Brazi 1—0 
(1—0), Ancora Galați — Carpați 
Sinaia 3—1 (1—0), Prahova Plo
iești — F.N.C. Săhătenl 3—0 (3—0), 
Chimia Buzău — Petrolul Berea 
2-1 (0-1).

Pe primele locuri: L C.S.U.
GALAȚI 14 p (21—7), 3. Prahova 
Ploiești 12 p (15—7), 3. Oțelul Ga
lați 12 p (14—14)... pe ultimele :
15. F.N.C. Săhătenl 5 p (7—27),
16. Petrolul Băicol 3 p (6—16).

SERIA A IV-a
Șoimii Cernavodă — Pescărușul 

Tulcea 3—0 (0—0), Amonil Slobo
zia — Rapid Fetești 4—3 (2—1),
Dacia Unirea Brăila — I.M.U. 

coreean Bum Kun Cha, un a- 
tacant central dreapta iute, 
pătrunzător. Dealtfel, condusă, 
la pauză, cu 2—0 de Bayem, 
echipă din Frankfurt a întors re
zultatul la 3—2, printr-un joc vi
guros, rapid, de mare angajament.

Oaspeții sînt așteptați să so
sească la București astăzi, in 
jurul orei 18.

Partida Dinamo — Eintrach 
(pentru care biletele s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite) 
va fi arbitrată de o brigadă din 
Scoția, care îl are la centru pe 
I. M. D. Foote.

Constantin ALEXE

in locul lui va fi folosit tînă- 
rul Lukici (18 ani). Antrenorul 
Jimmy Adamson, care aflase 
într-o convorbire telefonică, 
purtată cu secundul W. M. 
Lindley, amănunte despre evo
luția craiovenilor la Baia Mare, 
se va opri asupra formației a- 
bia înaintea partidei. O grijă 
deosebită i-o provoacă, se pare, 
Cămătaru, pentru care se caută 
cea mai nimerită soluție. Miine 
(n.r. — azi), Leeds va efectua 
o ședință de pregătire (ora 
10). Marți sînt așteptați și 
arbitrii partidei. Gianfranco 
Menegali, Tu no Lancse și Giu
seppe Panzino, toți trei din 
Italia.

La Craiova, luni a fost soa
re I Suporterii craioveni speră 
să fie vreme frumoasă și 
miercuri, după prima manșă cu 
Leeds.

Mircea M. IONESCU

ETAPEI A 9-a
Medgidia 1—0 (1—0) — s-a Jucat 
la Măcin, Progresul Isaccea — 
Victoria Țăndărel 3—1 (1—0), Vo
ința Constanța — Unirea Eforie 
3—2 (2—1), ș.N. Brăila — Chlm- 
pex Constanța 5—3 (3—0), Gra
nitul Babadag — Chimia Brăila 
0—1 (0—1), Marina Mangalia —
Electrica Constanța 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: L MARINA 
MANGALIA 15 p (16—8), 2. A- 
monil Slobozia 14 p (27—9), 5.
LM.U. Medgidia U p (18—7)... pe 
ultimele: 15—16. Granitul Baba- 
dag 4 p (5—18), Unirea Eforie 4 
p (10—23).

SERIA A V-a
FEROM Urziceni — Automatica 

București 1—2 (0—1), Dunărea
Călărași — Automecanica Bucu
rești 2—1 (2—0), Danubiana Bucu
rești — Luceafărul București 1—1 
(1—0), Ș.N. Oltenița — Voința 
București 0—0, Abatorul Bucu
rești — viscoza București o—0, 
Teiinometal București — T. M. 
București 3—1 (1—0), Electronica 
București — Sirena București 
3—1 (2—0). LC.S.I.M. București — 
Viitorul Chlmogi 2—0 (0—0), Fla
căra roșie București n-a Jucat. 
(Joi, 23 octombrie, se dispută e- 
tapa a Xl-a, intermediară).

Pe primele locuri: L DUNĂ
REA CALARAȘI 14 p (16—6), 3. 
Voința București 13 p (13—8), 3. 
Tehnom etal București 12 p 
(13—16)... pe ultimele: 15. Danu
biana București 5 p (5—12) — din 
8 Jocuri. 16. Viscoza București 
5 p (9—18)

SERIA A VI-a
Petrolul Bolin tin — Recolta 

Stolcănești 4—0 (2—0), Electronis
tul Curtea de Argeș — Construc
torul Pitești 2—1 (1—0), Cimen
tul Fieni — Progresul Corabia 
3—1 (2—0), Dacia Pitești — Pe
trolul Tirgoviște 6—0 (3—0), Me
talul Mija — ROVA Roșiori 3—0 
(1—0), Dinamo Zimnicea — Spor
tul muncitoresc Caracal 3—0 
(1—0), I.OB. Balș — Petrolul Vi
dele 0—2 (0—1), Electrodul Slati
na — Progresul Pucioasa 0—0.

Meciul Cimentul Fieni — Petro
lul Videle, care nu s-a disputat 
In etapa a Vm-a, a fost repro- 
gramat pentru 31 octombrie.

Pe primele locuri: 1. DACIA 
PITEȘTI 13 p (21—9), 2. ROVA 
Roșiori 12 p (16—7), 3. Metalul 
Mija 12 p (14—11)... pe ultimele:
14. Cimentul Fieni 6 p (8—11),
15. I.O.B. Balș 6 p (11—17), 16. 
Constructorul Pitești 4 p (6—14).

SERIA A Vil-a
Dlema Orșova — Constructorul 

Craiova 6—1 (1—0), Dunărea Ca-

ÎNTRE VESTIAR...
• La 34 de ani, Dembrov- 

seni este prezent pe tot tere
nul, participă cu folos și la 
acțiunile de atac Și la cele 
de apărare ale echipei sale, 
joacă, cum s-ar spune, ca la 
22 de ani In schimb, coechi
pierii lui de la ..Poli" Timi
șoara Nadu și Nucă, fiecare 
din ei avînd vîrsta de 22 de 
ani, se comportă în teren 
ca la peste 34 de ani ! • An
trenorul Politehnicii Timișoa
ra era, pe bună dreptate, a- 
bătut după meciul de la 
Buzău : „Fără Anghei, fâră 
Nedelca II și fără Cotec, spu
nea el, am jucat, practic, 
fără atac. Este ca și cum ci
neva ar vrea să scrie caligra
fic cu o peniță fără virf~.
• în prima repriză a meciu
lui C.S. Tirgoviște — Chimia 
Rm. Vil cea, la scorul de 1—0, 
Tătaru s-a lansat într-o fru
moasă acțiune personală și 
— reușind să se descotoro
sească de cîțiva adversari — 
a trimis mingea în plasa 
porții oaspeților. Dar arbitrul 
Gh. ispas, sesizînd că înain
tașul tirgoviștean comisese 
un fault — ce-i drept, des
tul de discret —, nu a vali
dat golul, acordînd lovitură 
liberă pentru Chimia și stir- 
nind astfel protestele vehe
mente ale „tribunelor". 
După meci, dovedind un re
marcabil fair-play, Tătaru a- 
vea să ne spună : „arbitrul 
a avut dreptate, deoarece eu 
am împins pe unul dintre ad
versarii mei“. • jiul a ob
ținut sîmbătă (1—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș) a 5-a victorie 
consecutivă în actualul cam
pionat I Două dintre aceste 
succese au fost înregistrate 
în deplasare : 1—0 cu Olim
pia Satu Mare și tot 1—0 cu 
F. c. Argeș, ambele victorii 
fiind realizate ca urmare a 
unor goluri înscrise după ee 
gazdele au ratat cîte un pe
nalty. Faptul a permis unui 
mucalit suporter al Jiului să 
conchidă : „Să ne rugăm de 
arbitri ca și în etapele ur
mătoare, cînd jucăm în de
plasare, să dicteze cîte un 
penalty Împotriva noastră î*
• Un nou promițător debut 
în lotul arbitrilor divizionari 
A în partida Gloria — Poli
tehnica Timișoara ; fostul 
portar Mircea Constantines- 
cu, care a făcut cuplu la 
tușă cu fostul său coleg de 
club de la Politehnica Iași 
și Dinamo, Augustin Delea- 
nu. • Scmnînd golurile în
scrise în partidele cu C.S. 
Tirgoviște și A.S.A. Tg. Mu
reș, fundașul Miculescu de la 
Jiul a contribuit substanțial 
la saltul făcut de echipa pre
gătită de Viorel Tilmaciu. 
Golurile Jui n-au fost întâm
plătoare, cum s-ar putea

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
lafat — Unirea Drobeta Tr. Sev. 
3—0 (0—0), Progresul Băilești — 
Lotru Brezol 2—1 (1—0), Meta
lurgistul Sadu — Minerul Mo- 
tru 1—0 (1—0), C.S.M. Drobeta
Tr. Sev — Unirea Drăgășanl 2—0 
(1—0), Chimistul Rm. VUcea — 
Electroputere Craiova 1—0 (0—0), 
Metalul Rovinarl — Minerul Lu- 
peni 0—0, C.F.R. Craiova — Glo
ria Strehaia 3—1 (1—1).

Pe primele locuri: L UNIREA 
DROBETA TR. SEV. 13 p (13—3), 
X Dlerna Orșova 13 p (14—10), 3. 
Minerul Motru 11 p (31—10). 4. 
Dunârea Calafat 11 p (16—6), 5. 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 11 p 
(17—10)... pe ultimele: 1S. Unirea 
Drtgâșani ( p (5—17), 14. Gloria 
Strehaia 6 p (7—34).

seria A vm-a
C-F.R. Slmeria — Explorări 

Deva 7—2 (4—0), Victoria Călan
— Știința Petroșani 3—1 (3—1),
Minerul Ghelar — Minerul Vul
can 1—2 (0—2), CF.R. Timișoara
— Minerul Oravița 3—1 (0—0),
Minerul Deva — Laminorul Nă
drag >—1 (3—1). Vulturii textila
Lugoj — Metalul Bocșa 3—1 
(3—0), Metalul Oțelu Roșu — E- 
iectromotor Timișoara 3—1 (3—1), 
C.PA. Caransebeș — Gloria Re
șița 4-3 (3—0).

Meciul Metalul Oțelu Roșu — 
Vulturii textila Lugoj, din etapa 
a vm-a (joc întrerupt ta min. 
54 la scorul de 0—2) s-a omolo
gat cu 3—0 ta favoarea formației 
din Lugoj.

Pe primele locuri: 1. VULTURH 
LUGOJ 14 p (21—10), 2. C.F.R. 
Timișoara 13 p (17—7), 3. CJ.R. 
Simeria 10 p (23—14)... pe ulti
mele: 15. Explorări Deva 7 p 
(11—20), 16. știința Petroșani 5 p 
(10—21).

SERLȚ A EX-a
Armătura Zaiău — Rapid A- 

rad 3—0 (1—0), Voința Oradea — 
Minerul Șunculuș 3^-1 (1—0), Vic
toria Ineu — Bihoreana Marghita
1— 2 (0—1), Unirea Dej — Victo
ria Elcond Zalău 4—1 (1—0), O- 
țeîol Or. dr. Petru Groza — Tri
colorul Beiuș 1—0 (1—0), Recol
ta Salonta — Alumina Oradea
2— 0 (1—0), C.F R. Arad — Uni
rea Sinnicolau 1—1 (0—0), Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca
— Unirea Tomnatic 3—0 (0—0).

Pe primele locuri: L C.F.R. 
ARAD 14 p (15—4), 2. Voința O- 
radea 13 p (22—13), 3. Construcții 
Cluj-Napoca 12 p (14—6)... pe ul
timele: 14. Alumina Oradea 5 p 
(6—11), 15—16. Victoria Zalău 5 p 
(12—20), Minerul Șunculuș 5 p 
(7—15,.

crede, ci rezultatul evoluției 
lui bune: ferm, decis, sigur 
in faza defensivă, cu infil
trări surprinzătoare și eficace 
in atac. în meciul de sîmbă- 
ta trecută, Miculescu a cen
trat mai bine decît extrema 
Mușat și a șutat mai tare și 
mai precis decît vîrful Enes- 
cu 1 • Fostul fundaș al Jiu
lui, Andrei Stoker, a reapă
rut sîmbătă în Divizia A ca... 
arbitru de linie. „Emoția de
butului mi-a mai fost dimi
nuată de pregătirea pentru 
joc făcută cu o oră înaintea 
partidei de experimentatul 
Nicolae Rain ea, care mi-a 
spus cîteva lucruri esențiale, 
pe care nu Ie voi uita nici
odată !• — mărturisea. în
drum spre casă, Stoker, cel 
care ne-a mai spus că în ca
riera lui de jucător tremura 
cînd vedea doi arbitri : Gh. 
Limona și... N. Rainea ! 
• Au fost în meciul Dina
mo — Politehnica Iași și 
iregularități, unele voluntare, 
altele nu. în prima repriză, 
I. Moldovan a primit carto
naș galben pentru o Intrare 
dură. Același cartonaș îl me
rita și fundașul ieșean C. 
Ionescu, care l-a faultat pe 
Țălnar. Dar din asta să faci 
un caz ? Jocul din primele 
45 de minute n-a excelat prin 
durități, nu a fost urît, după 
cum nici arbitrajul n-a fost 
atît de „ciudat", așa cum l-a 
prezentat emisiunea de la 
radio „Fotbal minut cu mi
nut". • „Echipa mea a fă
cut pînă acum, în deplasare, 
jocuri mai bune decît cel de 
azi", ne mărturisea la sfîrși- 
tul meciului de la Tirgoviște 
antrenorul Chimiei Rm. Vîl- 
cea, Marcel Pigulea. Fără a-1 
contrazice, putem totuși apre
cia că și prin evoluția de 
sîmbătă Chimia a confirmat 
frumoasa ei ascensiune din 
ultima vreme • „Foarte bun 
acest tînăr jucător Varga** — 
ne spunea Cassai, actualul 
antrenor al divizionarei C. 
Minerul Deva, echipă de Ia 
care a fost transferat în 
vară — la Jiul — Ion Varga, 
în partida Jiul — A.S.A.,
Varga a fost cel mai bun 
dintre cei șase mijlocași care 
au apărut pe teren. • Por
tarii nu prea au fost la... 
post. Boldici 6, Lăzăreanu 6, 
Suciu („Poli" Timișoara) S, 
listrate 5, Eftimescu 5, N. 
Răducanu 4. Bucu 4. Efti
mescu, de pildă, a avut trei 
ieșiri total anaooda și doar 
șansa și... fundașii săî l-au 
scăpat de necazuri. Se pare 
că la Dinamo și Steaua rota
ția portarilor nu prea dă re
zultate. Cînd unul stă... bine 
pe bancă, celălalt stă... rău 
în poartă.

;..ȘI GAZON

SERIA A X-a
CUPROM Baia Mare — C.LL 

Sighet 1—2 (1—0), Oașul Negrești 
— Foresta Bistrița 2—0 (0—0), Mi
nerul Băiuț — Metalul Cărei 1—0 
(1—0), Bradul Vișeu — Minerul 
Bălța 2—0 (0-0), Lăpușul Tg. Lă- 
Puș — Slmared Baia Mare 3—1 
(2—1), Minerul Baia Sprie — Mi
neral Uba-Șeini 2—1 (0—0), Mi
nerul Rodna — Silvicultorul Ma- 
leru 2—1 (2—0), Victoria Cărei — 
Hebe Singeorz Băi 3—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 17 p (18—3), î. Minerul 
Baia Sprie 12 p (26—10), 3. Oașul 
Negrești 12 p (13—10)... pe ulti
mele: 15. CUPROM Baia Mare 5 
P (15-19), 16. Hebe Singeorz Băl
5 p (7—18).

SERIA A Xl-a
Avlntul Reghin — Metalul Cop- 

șa Mică 2—2 (1—0), C.I.L. Blaj — 
LP.A. Sibiu 1—0 (1—0), Construc
ții Sibiu — Oțelul Reghin 1—1 
(1—0), Metalul Sighișoara — Au- 
tomecanice Mediaș 3—0 (0—0)',
Metalul Ai ud — Sticla Tîmăvenl 
5—2 (3—0), Vitrometan Mediaș — 
Mureș 11 Luduș 3—2 (2—0), C.PL 
Sebeș — IMIX Agnita 4—0 (1—0), 
Sticla Arieșul Turda — Faianța 
Sighișoara 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AIUD 14 p (22—7), 2. Sticla Tur
da 12 p (17—8), 3. Metalul Si
ghișoara 11 p (17—8), 4. Metalul 
Copșa Mică 11 p (10—6)... pe ul
timele: 15. Construcții Sibiu 6 p 
(10—21), 16 Faianța Sighișoara 3 
p (4—20).

SERIA A XH-a
Metalul Tg. Secuiesc — Chimia 

Or. Victoria 1—0 (0—0) — s-a Ju
cat la Sf Gheorghe, Utilajul Fă
găraș — Carpați Brașov 4—0 
(0—0), Torpedo Zămești — Mine
rul Bălan 3—1 (1—1), C.S.U. Bra
șov — Minerul Baraolt 3—2 (1—1), 
Precizia săcele — Progresul O- 
dorheiu Secuiesc 0—0, Oltul Sf. 
Gheorghe — Tractorul Miercurea 
Ciuc 3—0 (1—0), Mobila Măgura 
Codlea — Metrom Brașov 3—0 
(1—0) Mureșul Toplița — Carpați 
Covasna 7—0 (3—0).

Pe primele locuri: I. PROGRE
SUL ODORHEl 13 p (15—1), 2.
Oltul Sf. Gheorghe 13 p (15—6), 
3. Precizia Săcele 13 p (14—8)... 
pe ultimele: 14—15. Tractorul M. 
Cluc 6 p (9—15), Minerul Baraolt
6 p (7—13), 16. Carpați Covasna 
6 p (3-17).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



LAROMET BUCUREȘTI (f) Șl AURUL BAIA MARE (m)
ALE C.C.E. LA POPICEIn turneele finale

• întrecerile „Cupei campio
nilor europeni", ediția 1979, se 
vor desfășura în zilele de 
17—18 noiembrie la Budapesta 
(turnee finale, cu participarea 
a 10 echipe masculine și 8 fe
minine). Din țara noastră par
ticipă Laromet București (f) — 
cîștigătoarea 
a C.C.E. — 
Mare (m).

• Echipa 
Iul Brașov, 
pe campionul mondial , Iosif 
Tismănar, a întreprins un tur
neu de trei jocuri, la Zagreb. 
în primele două partide, bra
șovenii au cîștigat (cu Proekt 
Zagreb 5349—5019 și cu Pitoma-

ediției precedente 
și Aurul Baia

masculină Rulmcn- 
avînd in formație 

mondial _ Iosif

ka 5288—5254), iar în al treilea 
joc au pierdut (cu Medvesceak 
5250—5401). In toate întîinirile, 
I. Tismănar a jucat foarte bine, 
obținînd rezultate valoroase : 
985, 908 și 969 p d — în ultimul 
joc întrecindu-î pe fostul cam
pion al lumii Nikola Dragas cu 
41 „bețe".

• Formațiile poloneze de 
fete și băieți K.K.S. Lech Poz
nan au evoluat la Tg. Mureș, 
în compania echipelor Voința. 
In ambele jocuri au cîștigat 
mureșenii: la fete cu 2354—2035, 
iar la băieți cu 2355—2234 (s-a 
jucat o probă de 100 lovituri 
mixte).

TURNEUL ECHIPEI DE RUGBY (juniori) A U.R.S.S.
IN ȚARA

Selecționata de rugby-juniorl 
a Uniunii Sovietice va susține 
trei jocuri în țara noastră. 
Astfel, miercuri ea va intîlni, 
pe stadionul Parcul copilului 
(ora 11). formația de juniori a 
lui R. C. Gri vi ța Roșie. Vineri, 
tinerii rugbyști sovietici vor

NOASTRĂ
juca la Iași, în compania unei 
selecționate juvenile locale, 
pentru ca ultima lor evoluție 
să aibă loc duminică in Capi
tală (stadion Parcul copilului, 
ora 10,30), în compania unei 
selecționate divizionare de ju
niori.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

Iată acum și celelalte partide 
din aceste • două competiții : 
C.C.E. : Svendborg (Danemarca)
— Balonmano Valencia (Spa
nia) ) Troyes Omnisport (Fran
ța) cu învingătoarea dintre S.V. 
Brixen (Italia) și HC Basscha- 
rage (Luxemburg) ; Bayer Le
verkusen (R.F.G.) 
javik (Islanda) ; Inter 
va — Graphite Eagles 
Mora Swift Roe rm on d 
—- VIF G. Dimitrov 
Hypo Bank St. Polten 
cu învingătoarea dintre Hapoel 
Ashod (Israel) si Skong IK 
(Norvegia) ; CUPA CUPELOR : 
Hapoel Hărăzim Ramat Gan 
(Israel) — PUC Paris (Franța) | 
Almada Atletico Clube (Portu
galia) — TSV Guts ~ 
(R.F.G.) ) AIA Trabjer (Olan
da) — Esperance Dames Herstal 
(Belgia) ; Iskra Parlizanski-(Ce- 
hoslovacia) — Sjoberg IF (Nor
vegia) ) Standard Luxemburg
— RTV 1879 Basel (Elveția) ' 
Lokomotiv Zagreb — ZSKA 
Septemvrisko Zname Sofia.

★
— In meci retur pentru C.C.E.
(masculin) echipa norvegiană 
Oppsal a întrecut pe teren pro
priu, cu 25—17 (11—8), formația

finlandeză Karis. Handbaliștll 
norvegieni s-au calificat pentru 
turul n a Tot tn C.C.E., la Zu
rich, Grasshoppers a întrecut cu 
23—19 (13—7) pe Sporting Lisa
bona și s-a calificat pentru turul 
următor.

La Nottingham și Nantes, în C. C. E. și Cupa cupelor

F. C. ARGEȘ Șl STEAUA ÎN FAȚA DIFICILELOR
EXAMENE ALE

F. C. Argeș a plecat ieri 
dimineață la Nottingham pen
tru prima manșă a turului II 
din. cadrul Cupei campionilor 
europeni. După trei ore de 
zbor, la bordul unei curse spe
ciale (care avea să-i aducă, la 
înapoiere spre București, pe 
fotbaliștii de la Leeds United, 
partenerii Universității Craio
va), piteștenii au ajuns la 
Manchester, de unde și-au con
tinuat drumul (circa 70 km) cu 
autocaruL

Dar iată

c.

componenta, lotului
’ A

NANTES. 22 (prin telefon). 
Miine, în localitate, pe stadio
nul s,Marcel Saupin", cu în
cepere de la 21,30 (ora Româ
niei), Steaua va intîlni — în 
turul al doilea al „Cupei cu
pelor" — formația franceză 
F.C. Nantes, aflată pe locul 3 
în clasament, la 3 puncte de 
prima clasată, A.S. Monaco 
(vineri, F.C. Nantes a între
cut pe Bastia cu 1—0. gol 
marcat In ultimul minut). In 
vederea acestei partide, Steaua 
a sosit luni la amiază la Nan
tes. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători : Iordache,
N. Răducanu, Anghelini, FI. 
Marin, Agiu, Sameș, Nlțu, Du
mitru. Stoica, Iordănescu, A- 
elenei, M. Răducanu, Zahiu, 
A. Ionescu, Popa și Gh. Ion. 
Dintre indisponibilii la întîl-

NANTES,

JOCURILOR ÎN DEPLASARE

Frani Rcyk- 
Bratisla- 
(Anglia)) 
(Olanda) 

Sofia ; 
(Austria)

Muths

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA LA JUDO
la l'lan Dator și Lodz

care a întrecut în finală cu 4—1 
echipa Franței.

• „INTERNAȚIONALELE" 
R.D. Germane, care au reunit, 
la Leipzig, sportivi fruntași din 
8 țări, s-au încheiat cu un 
bilanț meritoriu pentru concu- 
renții români : A. Szabo (cat 
superușoară) și N. Vlad (ușoa
ră) au ocupat locul II, iar I. 
Dommur (superușoară), E. Onodi 
(semiușoară) și C. Gotcă (mijlo
cie) s-au clasat pe locul III.

Sportivl români învingători
• LA ULAN BATOR s-au 

încheiat întrecerile competiției 
internaționale de judo „Cupa 
Prietenia" rezervată juniorilor. 
Un remarcabil succes a obținut 
sportivul român Mihai Cioc, 
cîștigător al medaliei de aur 
Ia categoria peste 95 kg, iar Iile 
Șerban locul III la cat. 57 kg.

• LA LODZ s-a desfășurat 
un concurs internațional de 
judo, la care au participat 150 
de tineri sportivi din R.D. Ger
mană, România, Ungaria și Po- - 
Ion ia.

Printre învingătorii competi
ției s-a numărat și sportivul 
român Cornel Pricop, clasat pe 
primul loc la categoria 83 kg.

• CAMPIONATUL EURO
PEAN de judo, disputat în ora
șul italian Brescia, a fost cîști- 
gât de selecționata U.R.S.S.,

de jucători care au făcut de
plasarea și din care antrenorii 
Florin Halagian și Constantin 
Oțet vor alcătui „ll“-le pentru 
meciul de miercuri cu Nottin
gham Forest, deținătoarea Cu
pei campionilor europeni : 
Cristian, Speriata — portari ; 
M. Zamfir, Cîrstea, Stancu, 
Ivan, Moisescu, Trandafirescu, 
Ionașcu — fundași ; Iovănescn, 
Iatan, Chivescu, Toma — mij
locași | Dora Nicolae, Dobrin, 
Moiccanu și Turou — înaintași.

«
ni rea cu S.C. Bacău, Sameș 
și-a reluat antrenamentele și 
probabil că va juca aici, iar 
Ad. Ionescu este și el în curs 
de recuperare.

Nemulțumit de evoluția echi
pei sale în partida cu Sport 
Club Bacău, antrenorul Gh. 
Constantin și-a supus jucătorii 
la antrenamente suplimentare.

Partida de sîmbătă a fost 
urmărită și de doi emisari ai 
clubului francez, unul dintre 
ei fiind fostul internațional 
Robert Budzinski, actualmente 
director sportiv al lui F.C. Nan
tes, iar celălalt un tehnician 
care a filmat momentele mai 
importante ale partidei.

La sfîrșitul jocului am stat 
de vorbă cu R. Budzinski (cu 
ani în urmă el a luat parte 
la meciul Franța — România, 
disputat la Paris, la 22 martie 
1967, și încheiat cu victoria 
culorilor noastre : 2—1, prin 
golurile lui Frățilă și Dridea) 
despre Steaua, viitoarea adver
sară a Iui F.C. Nantes. Obser
vațiile sale ni s-au părut deo
sebit de interesante: „Steaua 
este o echipă bună, completă, 
al cărui joc (ca și al lui F.C. 
Nantes) se bazează pe tehnica 
foarte bună a majorității echi
pierilor. Am văzut combinații 

- dintre cele mai reușite, așa 
cum na realizează decît for
mațiile de certă valoare. Dar 
Steaua na a cîștigat partida

Lipsesc, după cum se vede. 
Radu H (accidentat) și Bărbu- 
lesou, care nu are drept de joc, 
fiind suspendat de U.E.F.A. în 
ciuda acestor indisponibilități, 
cei doi antrenori speră să 
alcătuiască o echipă redutabilă, 
care îi va include pe titularii 
M. Zamfir, Toma și Ivan, re
cuperați după accidentele sufe
rite nu de mult.

Vom
pe marginea 
ziarul nostru

reveni cu amănunte, 
acestei partide, in 
de miine.

Club și acest lu-sa cu Sport .. ___  _
cru se datorește — nu numai 
după părerea mea — suficien
ței de care s-au lăsat cuprinși 
jucătorii, după ce au văzut că 
an înscris foarte ușor de două 
ori și că ocaziile de gol sa 
consumau în cascadă la poar
ta partenerilor de joc. Am 
spus „nu numai după părerea 
mea", pentru că. după ce sor
ții ne-au adus față în față, 
am discutat cu tehnicienii de 
Ia A.S. Monaco despre Steaua. 
Ne-au spus că Steaua a pierdut 
meciul de la Monte Carlo pen
tru că a intrat în teren foarte 
sigură de victorie și de califi
care. Această autoîncredere a 
făcut-o să nu cîștige meciul 
cu S.C, Bacău. Au mai contri
buit, cred, și greșelile apărării 
imediate (ale portarului în spe
cial), _ ca și pregătirea fizică 
insuficientă. Și cu toate astea. 
Steaua ar fi putut cîștiga. Dar 
îi lipsește un puncheur, un 
„vinător de goluri". Prea mujgMg 
ocazii se ratează. In orice 
cred că meciurile de la Nl? / 
tes și București se anunța -
foarte echilibrate". ~ .r*

In încheierea acestei prime’ 
corespondențe, să menționăm 
că partida de la Nantes va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Țara Galilor, avîn- 
du-1 la centru pe Ronald Brid
ges.

Mircea TUDORAN

Miine, în cupele europene la fotbal

•• PUMNUL care oărîmă ziduri
Boxul profesionist — această lume a marilor profitori și 

a manlor înșelați, în care £el ce pierd, în cele din urmă, nu 
sînt decît sportivii ce-și vind sănătatea — a cunoscut de-a 
lungul existenței sale multe aranjamente de culise, multe trucuri 
șl falsuri. Ca în orice domeniu în care pasiunile exacerbate, 
afacerile oneroase, traficul de influență și mafia stabilesc, nu 
o data, o falsă ierarhie, învingători de circumstanță. Incepînd 
cu potcoavele ascunse in mănuși și terminînd cu drogarea ad
versarului, mijloacele necinstite de influențare a luptei din 
ring au demonstrat de fiecare dacă mentalitatea, atît de stră
ină sportului și fair-play-ului, care roade ca o plagă boxul 
profesionist.

Recent, o nouă mărturie a venit să se adauge dosarului 
de Incorectitudini, mărturie care arată plr^i unde poate ajunge 
acest proces de mutilare umană, la propriu și la figurat. Zia
rul „Sunday Express* a inserat declarația unui chirurg sud- 
african (care a ținut să nu fie nominalizat din motive lesne 
de înțeles !) prin care acesta recunoștea că anul trecut l-a 
operat pe boxerul Gerrie Goetzee pentru a-i extirpa cartila- 
giile articulației de la încheietura mîinii stingi, astfel incit 
pumnul să rămînă într-o poziție fixă, de lovit. „Nu mai era, 
practic, doar o . mină imobilă, ci o stincă, cu care Goetzee 
putea dărîma și un zid de cărămidă*, a precizat chirurgul 
sud—african, Fapt dovedit indirect în această vară cînd, la 
Monte Carlo, lui Goetzee nu i-au trebuit decît 123 de secunde 
pentru a-1 scoate din luptă pe Leon Spinks (fostul învingător 
ai lui Clay) în semifinala campionatului mondial la categoria 
grea, versiunea W.B.A.

Nu Știm dacă a fost acceptată cererea managerului lui 
Jonn Tate (deținătorul titlului), următorul adversar al lui 
Goetzee, de a se radiografia mina stingă a șalangerului, dar 
Știm că în lumea sportului profesionist dictonul ,.scopul scuză 
mijloacele* are o largă aplicabilitate, iar loviturile sub cen
tură nu se aplică numai pe ring. Mal ales cînd pumnul poate 
dănma și-un zid !

14 000 DE PARTICIPANT! LA 
MARATONUL DE LA NEW YORK

NEW YORK, 22 (Agerpres) — 
Pentru a patra oară consecutiv 
atletul american Bill Rogers a 
terminat învingător în tradițio
nalul concurs internațional 
maraton de la New York, 
startul căruia s-au aliniat In 
cest an un număr record 
peste 14 000 de participant!. Bill 
Rogers, în vîrstă de 31 de ani, 
a parcurs clasica distanță de 
42,195 km în 2h 11:42, fiind urmat 
de compatriotul său Kirk Pfefter 

■ • de englezul
- 2h 13:29.

Frank 
pe 
de

de 
la 
a- 
de

— î h 13:08 și 
Stephen Kenyon 
Fostul campion olimpic 
Shorter (S.U.A.) s-a clasat 
locul șapte, cu timpul 
2h 16:15.

Proba feminină a revenit 
noscutei campioane norvegiene 
Grete Waltz, care a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
feminină din toate timpurile cu 
2h 27:33. urmată de Gillian 
Adams (Anglia) — 2 h 33:31 și 
Jacqueline Gareau .(Canada) — 
2 h 39:04. Anul trecut, Grete 
Waltz cîștigase cursa în 2 h 32:30.

cu-

9 9 CUPA AȘILOR" 
IA CĂLĂRIE

Paul SLÂVESCU

ROMA, 22 (Agerpres). „Cupa 
Așilor", principala probă de 
obstacole din cadrul concursu
lui internațional de călărie de 
la Palermo, a revenit campio
nului brazilian Nelson Pessoa 
(,,Moet“), care i-a Întrecut în 
baraj pe concurenții italieni 
Roberto Airoldi („Bellivienne”) 
și Raimondo d'Inzeo („Stran
ger").

TELEX«TELEX
HANDBAL • în turneul mas

culin de la Hering (Danemarca), 
selecționata Iugoslaviei' a în- 

(11—7) formația 
deținătoarea ti- 
Intr-un alt joc, 
Danemarcei a 

(8—8) în fața

selecționata 
vins cu 22—16 
R.F. Germania, 
țiului mondial, 
reprezentativa 
cîștigat cu 18—15 
echipei Cehoslovaciei.

POLO • La Mc'cova, în cel 
de-al doilea meci amical dintre 
reprezentativele de polo pe apă 
ale U.R.S.S. și Ungariei, o'hspeții 
au terminat învingători cu scdrul 
de 7—6. In primul joc, scorul a 
fost egal : 5—5.

TENIS • în finala turneului 
pe teren acoperit de la Basel 
(Elveția), Gottfried l-a Învins cu 
7—5, 6—1, 4—6, 6—3, pe Krlek.

„INTERZONALELE" DE ȘAH
RIO DE JANEIRO, 22 (Ager

pres). — Turneul interzonal mas
culin de șah de la Rio de Janeiro 
s-a încheiat
T. Petrosian (U.R.S.S.),
ner (R.F.G.) și L. Portlsch (Un
garia) cu cite 11*/, p, toți trei ca
lificați pentru turneul candldați- 

. lor. Aprecierile specialiștilor cu 
privire 'a cele două partide între
rupte din ultima rundă s-au ade
verit numai pe jumătate : Petro- 
siaa a cîștigat la Ivkov, dar Tim- 
man n-a reușit decît remiză în 
partida cu Garcia, astfel că ma
rele maestru olandez ocupă locul 
4, cu 11 puncte. Revelația turneu
lui a fost tlnărul șahlst brazilian

cu trei cîștigători :
R. HUb-

Jalme Sunye, care în ultima 
rundă l-a învins pe Vaganlan șt, 
totallzînd 9‘/3 puncte, s-a clasat 
pe locul 5, obținînd și norma de 
mare maestru.

★

(Agerpres). — In 
a turneului inter- 

de șah de la All- 
au fost înregistra-

MADRID, 22 
runda a doua 
zonal feminin 
cânte (Spania)
te următoarele rezultate : Fatall- 
bekova — Armas 1—0 ; Kolner 
Lemaciko 1—0 ; Vandermije —
Baumstark remiză : Gurlell —
Rannlku 1—0. In prima rundă 
maestra româncă Gertrude Baum
stark nu a jucat.

NUMEROASE //
Mîjne, o nouă etapă în cupele 

europene la fotbal. iubitorii 
sportului cu balonul rotund vor 
trăi din nou momente de emo
ții pe marile stadioane ale con
tinentului. In 
lor europeni ____ ______
sînt programate jocurile tur din 
optimile de finală, iar în Cupa 
U.E.F.A. se vor desfășura IntH- 
nirile primei runde 2^.
„16“-lmile de finală. Așadar, din 
nou un program bogat, care * 
sumează 32 de meciuri.

In afară de întîinirile echipe
lor românești, in program figu
rează o serie de alte partide in
teresante.

In C.C.K, la Hamburg, echipa 
locală va primi replica forma
ției sovietice Dinamo Tbilisi, 
Real Madrid va evolua la Porto, 
Dukla Praga va înfrunta pe Ra
cing Strasbourg, ca să nu enu- 

care

CAPETE DE AFIȘ"

Cupa campionl- 
șl Cupa cupelor

merăm decît confruntările 
nl se par mal atractive.

In CUPA CUPELOR,

dm

în-

alte

CAMPIONATE
iugoslavia (et. 14) : Buduc- 

nost — Banja Luka 3—0 ; Velez
— Tuzla 5—1 ; Olimpia Liubllana
— Osljek 2—0 ; Vojvodina — 
Partizan Belgrad 1—2 ; Zelezni- 
clar Sarajevo — Sarajevo 1—1 ; 
Stesaua Roșie — Rijeka 3—0; Haj- 
duk — Napredak 3—1 ; Dynamo 
Zagreb — Celik Zenița 0—0 ; 
NL? — Skoplie 0—0. Clasament : 
1 Velez — 19 p ; 2. Radnickt — 
19 p : 3. Steaua Roșie — 19 p.

UNGARIA (et. 11): Honved — 
Salgotarj an 3—2 ; Zalaegerszeg
— Ujpestl Dozsa 2—1 ; P£cs —
Ferencvăros 3—1 ; Videoton — 
M.T.K. 4—2 ; Gy6r — Szekesfe- 
hervar 4—1 ; Tatabanya — Dios- 
gyOr 1—0 ; Dunaujvăros — Be- 
kescsaba 3—0. Clasament : 1.
Honved 17 p ; 2 Videoton 15 p; 
3. Ferencvăros 14 p.

BULGARIA (et. 11) : 
Spartak Sofia — Slavia
1— 0 ; Ț.S.K.A. — Cerno
Varna 2—0 ; Spartak Pleven — 
Marek Stanke Dimitrov 1—0 ; 
Cemomoreț Burgas — Etîr Tir- 
novo 1—0 ; Minior Pemik — Bo
tev Vrața 2—1 ; Lokomotiv Plov
div —. Lokomotiv Sofia 1—2 ;
Pirin Blagoevgrad — Trakia 
Plovdiv 1—0. Clasament * 1.
Ț.S.K.A. 19 p ; 2. Slavia 17. p ; 
3. Levski Spartak 13 p.

SPANIA (et. 6) : Las Palmas
— Sevilla 2—0 ; Athletic Bilbao
— Malaga 3—1 ; Valencia — 
Burgos 3—1 ; Sporting Gijon — 
Vallecano 2—1 ; C.F. Barcelona
— Hercules Alicante 2—0 ; 
meria — Real Sociedad 
Saragossa — Salamanca 
Betis Sevilla — Real
2— 3 ;
Barcelona 1—1.

Levskl 
sofia 
More

Al- 
o—o ; 
1—2 ; 

______ ____ Madrid 
Atletico Madrid — Espanol 

Clasament : 1.

jocuri de Interes : Arsenal — 
F.C. Magdeburg, Dinamo Mosco
va — Boavista Porto, Beroe Sta- 
ra Zagora — Juventus Torino șl 
Valencia — Glasgow Rangers.

In fine, în CUPA U.E.F.A. 
unele partide din această faz;. se 
anunță foarte echilibrate :___ Bo
russia Mdnchengladbach _  in-
temazionale, Steaua Rosie Bel
grad — F. C. Carl Zeiss Jena, 
P.S.V. Eindhoven — St. Etienne, 
Sporting Lisabona — Kaiserslau
tern, Aris Salonic — Perugia, 
Dynamo Drcsda — Eintracht 
Frankfurt, Lokomotiv Sofia — 
Monaco, standard Liege — Na
poli și Feyenoord — Malms 
F.F.

Reamintim că la 7 noiembrie 
vor avea loc meciurile retur ale 
etapei de miine. Apoi, Cupa U.e.F.A. va mai continua In a- 
cest an cu optimile de finafj. în 
timp ce sferturile de finsâ^T în 
C.C.E, și Cupa cupelor si ^p or 
disputa în anul viitor.

TURNEE...
Gijon 12 p ; 2. Real Madrid 11 p; 
3. Salamanca 10 p

ELVEȚIA (et. 10) : Chenols — 
Grasshoppers Zurich 1—1 ; Lau
sanne — Chiasso 1—1 ; Lugano 
— Uucerna 1—4 Ț Neuchatel — 
F.C. Basel 0—1 ; St. Gall — 
Chaux de Fonds 6—0 ; Young 
Boys Berna — Servette Geneva 
1—2; F. C. Zilrlch — Sion 4—2. 
Clasament : 1. F.C. Zurich 16 p ;
2. Grasshoppers 15 p : 3. " 
14 p.

CEHOSLOVACIA (et. 
Ruda Hvezda Cheb — 
Banska Bystrica 2—2 :
Bratislava — ~
Plastika Nitra 
0—0 ; Lokomotiv Kosice — Sla
via Praga 1—0 ; Dukla Praga — 
Zbrojovka Brno 0—1 : Skoda
Plsen — Bohemians Praga 0—1 ; 
Sparta Praga — Spartak Tmava 
1—0 ; Jednota Trencin — Slovan 
Bratislava 2—1. Clasament : 1.
Bohemians 15 p : 2. Banik 13 p ;
3. Lokomotiv Kosice 13;s p.

★
® TURNEUL INTERNAȚIONAL 

pentru tineret, disputat în capi
tala Iugoslaviei, a fost cîștigat 
de selecționata orașului Belgrad, 
care a întrecut în finală cu sco
rul de 5—1 (1—1) echipa orașului 
Budapesta

9 „CUPA NORVEGIEI* a fost 
cucerită la actuala ediție de echipa 
Viking Stavanger, ’ învingătoare 
cu scorul de 2—1 (0—1) în finala 
disputată la Oslo în compania 
formației Haugar, din divizia se
cundă a campionatului.

Reamintim că în acest an echi
pa Viking Stavanger a cîștigat și 
campionatul Norvegiei.

Șervet te

10) ] 
Dukla 
Inter 

ZTS Kosice 3—0 ; 
— Banik Ostrava
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