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După manșa I a turului H în cupele europene

ECHIPELE NOASTRE PĂSTREAZĂ 
ȘANSE DE CALIFICARE

Ieri, in prima manșă a turului doi al cupelor europene Ia 
fotbal, echipele noastre au obținui următoarele rezultate :
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PREGĂTIREA FIZICĂ ȘI SPORTUL DIN ARMATĂ, 
LA NIVELUL MISIUNII ÎNCREDINȚATE DE PARTID

Cupa campionilor europeni

NOTTINGHAM FOREST - F. C. ARGEȘ Z-O (2-0)
Cupa cupelor

f. C. NANTES - STEAUA
Cupa U. E, F. A.

3-Z (0-0)

Asemenea tuturor tinerilor, 
tuturor oamenilor muncii, mili
tarii armatei noastre întimpină 
Congresul al XII-lea al parti
dului — eveniment politic de 
o covîrșitoare importanță în 
viața întregului popor — cu re
zultate foarte bune în toate do
meniile de activitate. Sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, militarii de 
toate gradele depun eforturi 
atît în pregătirea de luptă și 
politică, cît și în îndeplinirea 
sarcinilor de cinste încredința- 

de partid în ampla operă de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

Potrivit obiectivelor și sarci
nilor reieșite din documentele de 
partid, din indicațiile tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate, în unitățile militare se 
desfășoară și o susținută pre
gătire fizică, o bogată activita
te sportivă de masă în cadrul 
marii competiții naționale ..Da- 
ciada”. Prin grija partidului și 
statului, în armata noastră sînt 
asigurate cadrul organizat, me
todele, mijloacele și condițiile 
materiale de instruire și antre
nament menite să ducă la men
ținerea și întărirea sănătății. , la

Partidele retur vor avea loc Ia 7 noiembrie.

Dinamo București - Eintracht Frankfurt 2-0 (1-0)

Au
(ceea 
un 

de

Minutul S3. Funk e învins de șutul Iui Augustin șt scorul a dc- 
\enit 2—0 pentru Dinamo Foto : D. NEAGU

dezvoltarea unor înalte calități 
morale, la creșterea rezistenței 
la eforturi intense și de lungă 
durată, la formarea și consoli- 

de a acțio- 
condițiile 

ale luptei 
fizică și 

interes na-

darea deprinderilor i 
na cu fermitate în 
complexe și variate 
moderne. Educația 
sportul, activități de 
țional, răspund deopotrivă ne
voilor firești de dezvoltare 
multilaterală a generației tinere 
și celor specifice armatei. în 
acest scop este folosită, pe o 
bază științific fundamentată și 
perfecționată continuu, o gamă 
largă de forme și mijloace, 
cum sînt înviorarea de dimi
neață — în orice anotimp și 
indiferent de starea vremii, cu

fizică in cadrul programului de 
instruire, învățarea unor spor
turi aplicative (înot, schi, lupte, 
judo ș-a.), ca și activitatea de 
masă din cadrul „Daciadei", la 
care ia parte întregul efectiv 
al armatei.

Eficiența pregătirii fizice și 
activității sportive desfășurate 
in rindurile armatei este con
firmată de datele obiective pri
vind indicii de sănătate și ro
bustețe, de adaptare la eforturi 
deosebite, viteza de reacție etc.

Sub îndrumarea comandanți
lor, a organelor și organizații
lor de partid. organizațiile 
U.T.C., comisiile și consiliile 
sportive din unități și garni
zoane. precum asociațiile

în orele libere, sportul este una 
militarilor
exerciții variate, executate in
tr-un ritm susținut, solicitînd 
un efort intensiv —, pregătirea

ADEVĂRATUL CATALOG
Sînt 21 de ani de atunci... 

Pe stadionul „23 August11, in
tr-o zi din vara anului 1958, 
Politehnica Timișoara cîștiga 
Cupa României la fotbal. învin- 
gînd pe Progresul, cu 1—0, 
printr-un gol marcat de Că- 
dariu. Echipa cîștigătoare a 
acelej finale cuprindea urmă
torii jucători : Enăchescu —

^Zbîrcea, Codreanu, Florescu —
— Cojereanu, Tănase — Lere- 

- ter, Cădariu, Ciosescu, Mazăre,
Boroș. în tabăra adversă, la 
Progresul, juca actualul arbi
tru Dinulescu, fost student a] 
Politehnicii din... Timișoara.

Am reamintit acest rezultat, 
cel mai bun din istoria clubu
lui sportiv timișorean, nu pen
tru a redeschide filele 
album, ci pentru a-i 
pe componenții acelei . . 
după două decenii. Ce s-a în- 
tîmplat cu jucătorii ? Ce fac ? 
Cum trăiesc ?

Subiectul acesta, care leagă 
anii petrecuți pe terenurile de 
sport de anii maturității, este 
întotdeauna captivant. Cel pe

unui 
urmări 
echipe,

ĂL PERFORMANȚEI 
care ni-1 oferă Politehnica Ti
mișoara este, însă, in primul 
rlnd reprezentativ pentru de
venirea sportivului performer 
din țara noastră, cu atît mai 
mult cu cît exemplul este din 
fotbal, adică un sport despre 
care se spune uneori că îngus
tează posibilitățile realizării în 
viața socială.

Despre cei 11 fotbaliști din 
formația mai sus prezentată și 
despre ceilalți membri ai lo
tului timișorean din acea vre
me am stat de vorbă, nu de
mult, cu un mare, iubitor de 
sport, tov. Septimiu Tașcău, 
secretar cu probleme economi
ce al Comitetului municipal 
Timișoara al P.C.R., un om care 
a urmărit cu interes devenirea 
fotbaliștilor care au realizat 
atunci, în vara anului 1958, o 
performanță de prim rang, 
demnă de Ripensia Mchalei... 
Tov. Septimiu Tașcău, cerce-

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

Meciul de gimnastică Norvegia

din preocupările preferate ale 
Foto : Iulian MARINOF

sportive „Armata" de pe teri
toriu asigură învățarea și prac
ticarea de către militari a nu
meroase discipline sportive, ca 
și participarea sistematică și 
organizată la bogatul program 
competițional al „Daciadei", de 
la faza de masă pe subunități 
și pînă la etapele finale pe 
țară. Printre cîștigătorii etape
lor pe județe, pe zone și cam
pionii „Daciadei" se află și mi
litari in termen, elevi din in
stituțiile militare de invățămînt 
și cadre ale armatei noastre 
care și-au dovedit măiestria la 
cros și alte probe atletice, la 
tir, schi și la jocuri sportive.

Colonel 
ALEXANDRU CRACIUNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

DOUĂ GOLURI Șl... PATRU BARE PENTRU 
ÎNVINGĂTORI INTR-UN JOC FRUMOS

A plouat la București de 
marți seara pină miercuri spre 
prinz. A fost frig. Iată de ce 
in tribunele stadionului Di
namo s-au aflat doar aproxi
mativ 9 000 de spectatori, cei
lalți iubitori ai fotbalului pre
ferind „micul ecran* și... căl
dura de acasă. Dar cei pre- 
zențl în tribune n-au avut ce

regreta, 
locului 
altceva) 
guros, 
sportiv 
acordat 
torîndu-se

fața 
totul 

vi- 
dar 

galben 
da-

urmărit Ia 
ce e cu 
joc bun.

■ angajament, 
(cartonașul 
lui Mulțescu

unui fault izolat),
Constantin ALEXE

(Continuare tn pag 2-3)

Universitatea Craiova - Leeds United 2-0 (1-0)

UN SUCCES NOTABIL DUPĂ DEPĂȘIREA 
A DOUĂ MARI MOMENTE PSIHOLOGICE

CRAIOVA. 24 (prin telefon), 
în fața unui public entuziast — 
peste 40 000 de spectatori — 
conectat la cea mai înaltă 
tensiune a acestui meci im
portant, Universitatea a reușit 
o partidă care-i 
ste, ■ ținînd cont 
tul .că adversarul 
este foarte bine cotat 
rul mondial. Sigur, 
mulți dintre acești spectatori au 
o undă de regret că scorul nu 
a fost și mai mare, avînd în

face cin- 
de fap- 

intilnit 
în socce- 
cei mai

In etapa a Xa a Diviziei A (Ic rugby

SANSELE AU SURIS - 
ÎN" GENERAL - GAZDELOR
Cum era de așteptat, tn etapa 

a X-a a Diviziei A de rugby, pri
ma șansă a suris (cu excepția 
partidei de la Sibiu) formațiilor 
gazdă. O etapă în care Steaua a

România

NADIA COMĂNECI-ÎNVINGĂTOARE DETAȘATĂ
DRAMMEN, 24 (prin telefon), 

în sala de sport din localita
tea situată la aproximativ 30 de 
kilometri de Oslo, a avut loc în- 
tilnirea internațională- amicală 
de gimnastică dintre echipele 
feminine ale României si Nor
vegiei. test care face parte din 
pregătirile în vederea apropia
telor campionate mondiale de 
la Dallas. Cu acordul ambelor 
echipe. în prima zi au avut loc 
exerciții impuse la paralele și 
sol. precum și exerciții liber 
alese la sărituri și birnă. Con-

firmînd forma bună pe care a 
arătat-o recent la Ljubljana. 
Nadia Comăneci a dominat 
cu autoritate prima zi a compe
tiției, obținînd următoarele no
te : sărituri — 9,90. paralele — 
10. birnă — 9,80. sol — 9,90. 
realizînd un punctaj general de 
39.60. Pe locurile următoare 
s-au situat celelalte componen
te ale echipei noastre repre
zentative : Emilia Eberle 39.20. 
Melita Ruhn 38,70, Marilena 
Vlădărău 38,20. Anca Kiss 38.15, 
Dumitrița Turner 38,05.

După executarea exercițiilor 
programate în ziua a doua, 
echipa reprezentativă a Româ
niei a repurtat o victorie con
fortabilă cu scorul de 389,25— 
365,00, în timp ce la individual 
compus, așa cum era de aș
teptat, tripla campioană olim
pică de la Montreal, Nadia 
Comăneci, s-a impus cu pres
tații deosebite, ocupînd primul 
loc cu 79,30, urmată de Emilia 
Eberle cu 78,65. Gimnastele 
românce ocupă primele 8 locuri 
în clasament.

realizat din nou un scor fluviu, 
de data aceasta In dauna echipei 
Vulcan (74—« !). Și încă o carac
teristică : pe alocuri, nervii unor 
jucători, n-au rezistat De aici 
consecințele de rigoare : eliminări 
nedorite, scădere a va’orii unor 
partide...

FARUL CONSTANȚA - DI
NAMO BUCUREȘTI 13—9 (3—6). 
Frig, frig pătrunzător la Constan
ța, unde meciul prezumat al zilei 
a fost numai o umbră palidă s 
adevăratului rugby. In teren, o 
dispută fără limpezime, cu nervi, 
dar cu prea puțin... nerv ; tn 
tribune, doar 2—300 de spectatori 
din rindul cărora a „plouat" cu 
insulte șl gesturi incalificabile. 
Farul acuză tn continuare lipsa 
unul lider al înaintării, iar for
mula cu Motrescu fundaș este — 
ne-am convins definitiv — de
suetă. Dinamo nu l-a avut nici 
acum pe Borș, Stoica șl Iordan, 
făcînd șl o rocadă la nivel u’ trei- 
sferturilor : Nica uvertură, Mar- 
ghescu centru. Dar și așa oaspe
ții au jucat ceva mal abil decît 
gazdele, au dominat în margine,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2—3)

imensele ratări, printre 
boală veche — și acel 
din min. 28, la care

vedere 
care — 
penalty 
Beldeanu a pierdut punctul de 
sprijin pe terenul moale și a

Mircea M. IONESCU

(Continuare in vag. 2—3)

Divizia națională de hochei

Șl ACUM,
DERBYURILE!...

Divizia națională de hochei 
a programat, ieri, partidele " 
celei de-a 7-a etape. Cu ex
cepția întîlnirilor de la Bucu
rești, în care Steaua — con
form așteptărilor — a surcla
sat pe Metalul Rădăuți, cele
lalte jocuri au demonstrat un 
echilibru care începe să facă 
mult mai interesant un campio
nat redus atîta vreme doar la 
derbyurile dintre Steaua și Di
namo. Iată că acum, echipe ca 
Sport Club Miercurea Ciuc,
Unirea Sf. Gheorghe sau Du-

Galațl devin partenere
liderele 

și incon-
nărea 
redutabile pentru 
vechi, tradiționale 
testabile ale hocheiului româ
nesc. _

Iată amănunte de la jocurile 
de miercuri :

S.C. MIERCUREA CIUC - 
UNIREA SF. GHEORGHE 8-4 

(3-0 5-3, 0-1)

Partida derby a etapei (prin 
prisma, rezultatelor anterioare ale

(Continuare in pag. 2-3)



PREGĂTIREA FIZICA ȘI SPORTUL 
DIN ARMATĂ

(Urmare din pag. I)

în acest an militarii noștri s-au 
aflat printre sportivii fruntași 
in întrecerile de maraton — a- 
tît la tineret cit și la seniori 
—, cros, fotbal, volei, handbal, 
tenis de masă, pentatlon atletic 
școlar, oină, tir ș.a., cucerind, 
la fazele pe județ, zonă și fi
nalele pe țară (școlare), 84 
locuri I, 72 locuri II și 51 locuri 
III. în prezent se fac pregăti
rile necesare apropiatului start 
în etapa de iarnă a „Daciadei".

Un loc important în progra- 
muj activităților de masă îl o- 
cupă, cum e și firesc, con
cursurile sportive militare de 
iarnă și de vară, ca și alpinia- 
da vânătorilor de munte din ca
drul marii competiții naționa
le. Alături de disciplinele pre
văzute în agenda „Daciadei", 
de un deosebit interes se bucu
ră probele aplicativ-militare, în 
care măiestria sportivă se Îm
bină cu cerințele pregătirii de 
luptă.

Pentru buna organizare și 
conducere a pregătirii fizice și 
activității sportive de masă, 
sînt asigurate cadrele necesare 
de ofițeri de specialitate și in
structori sportivi din rîndul mi
litarilor în termen, precum și 
baza materială corespunzătoare 
nevoilor unităților.

A devenit o tradiție ca uni
tățile și instituțiile militare de 
lnvățămînt să se întreacă anual 
In concursul dotat cu Cupa 
„Apărarea patriei", decernată de 
Consiliul politic superior al ar
matei pentru cea mai bună

activitate și bază sportivă, con
curs aflat în acest an la a 24-a 
ediție. Concursul s-a încheiat 
recent, iar cupa și premiile a- 
cordate câștigătorilor sînt înmî- 
nate cu prilejul sărbătoririi Zi
lei Armatei Republicii Socialis
te România.

Din sistemul activității spor
tive din armată fac parte clubul 
sportiv „Steaua" și asociațiile 
sportive militare, care au ca 
principal obiectiv selecția și 
pregătirea unor sportivi talen- 
tați, capabili să realizeze per
formanțe înalte, competitive pe 
plan internațional. în secțiile 
clubului „Steaua", ca și în cele 
ale asociațiilor „Armata" acti
vează sportivi, antrenori și alți 
specialiști cunoscuți în țară și 
peste hotare. Unitate fruntașă a 
mișcării noastre sportive, clu
bul „Steaua" a crescut de-a 
lungul anilor numeroși cam
pioni și recordmani naționali, 
europeni, mondiali și olimpici, 
exemple de muncă, de dăruire, 
de dragoste nețărmurită pentru 
patrie, care au reprezentat 
demn România în arena spor
tivă mondială.

îndeplinirea integrală a obiec
tivelor Programului cu privire 
la dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
J.O. din anul 1980. aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., reprezintă în a- 

ceastă perioadă preocuparea 
fundamentală a factorilor care 
răspund de domeniul sportiv în 
armată.

ADEVĂRATUL CATALOG AL PERFORMANTEI
(Urmare din pag. I)

tează lista cu atenție, ingine- 
rește, și își prezintă ECHIPA: 

„...Toți băieții de atunci au 
devenit oameni respectați. CO- 
JEREANU e inginer, conferen
țiar doctor la Facultatea de 
mecanică, adică om de știin
ță... Colegul lui de linie, TA- 
NASE, ’ * " *------
canic 1 
atunci 
nale, 1 
mecanic, 
la întreprinderea mecanică din 
Timișoara... CĂDARIU e In
giner constructor, cadru didac
tic universitar... CIOSESCU 
este medic chirurg la spitalul 
județean din Arad... MAZĂRE 
a fost un foarte apreciat ingi
ner mecanic, care s-a sfîrșit 
In plină tinerețe, în urma u- 
nnl stupid accident de motoci
cletă... BOROȘ este inginer 
mecanic la Direcția Regională 
C.F.R. Cu alte cuvinte, un a- 
tac fără reproș. Un atac de 
care-mi aduc aminte că a mar
cat 49 de goluri în ediția 
1957—58 a campionatului, in- 
cheind-o cu 27 de puncte, la 
egalitate cu echipa campioană, 
Petrolul, și cu C.C.A. Un atac 
care a făcut din Ciosescu gol- 
geterul acelui campionat, eu 
21 de goluri marcate, deci cu 
6 goluri mai mult decît al doi
lea clasat, Alexandrescu 
(C.C.A.) și cu 8 peste Mateia- 
nu (13).

Apărarea nu e cu nimic mai 
prejos. ZBlRCEA a ajuns in
giner mecanic. A fost profe
sor Ia Liceul industrial Elec
tromotor. BRlNZEI e profesor 
de fizică-matematică la Con
stanța. FLORESCU e inginer, 
tot Ia Constanța. Portarul 
CURCAN este inginer, director 
comercial. Dar asta nu e to
tul. Dacă depășim sfera „11“- 
lui care a jucat și • cîștigat 
finala Cupei, trebuie să ne 
gindim Ia GÎRLEANU, titular 
ani în șir, astăzi inginer chi
mist. șef a! Biroului de export

e inginer electrome- 
la Orșova... Prezent 
in atacul acelei fi- 

LERETER e Inginer 
!, șef de sector

A

Și în gimnastica tînără

COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE 
TREBUIE PRIVITE CU TOATĂ MATURITATEA

încheiată recent Ia Minsk, 
cea de a 15-a ediție a compe
tiției internaționale de gimnas
tică dotată cu „CUPA PRIE
TENIA" a adus echipelor noas
tre de juniori un loc 4 Ia mas
culin, poziția a 5-a în clasa
mentul feminin, 3 locuri 3 în 
finalele pe aparate (două la 
băieți și unul Ia fete). în do
rința de a afla mai multe a- 
mănunte despre evoluția gim
nastelor și gimnaștilor noștri, 
l-am rugat pe Adrian Stoica, 
secretar adjunct al federației 
de specialitate, să ne răspundă 
la citeva întrebări.

— Socotiți mulțumitoare po
zițiile ocupate in cele două 
clasamente de echipele noastre 
participante la „Cupa Priete
nia" ?

— Și da, și nu. Da, pentru 
că, pentru prima oară, echipa 
noastră de băieți s-a apropiat 
de... podium, lipsindu-i foarte 
puțin pentru a obține medalia 
de bronz. Citeva ratări Ia bară 
fixă ne-au costat însă foarte 
mult, astfel că ne-am situat 
pe locul 4, la două zecimi de 
a treia clasată și avînd în față 
două selecționate ale U.R.S.S. 
Nu, pentru că, totuși, am pier
dut acest loc 3 la băieți și, de 
asemenea, pentru că echipa 
noastră de fete nu a confirmat 
decit în foarte mică măsură 
speranțele care se puneau în 
ea. Prestigiul internațional a- 
tins de gimnastica noastră fe
minină impune să ne prezen

tăm foarte bine la orice com
petiție. La Minsk, însă, nu atît 
locul 5 a fost supărător, cît, 
mai ales, modul cum au con
curat tinerele noastre sportive.

— Care sînt „cîștigurile" ce 
pot fi trecute in bilanțul bă
ieților noștri ?

— Concursul ne-a arătat că, 
din punct de vedere al dezvol
tării gimnasticii în stil modern, 
echipa masculină a făcut un 
simțitor pas înainte la capi
tole foarte importante, cum ar 
fi dificultatea, introducerea u- 
nor elemente de risc, combina
țiile. De asemenea, băieții 
și-au îmbunătățit considerabil 
ținuta de concurs, dinamismul 
in execuții, a sporit preocu
parea pentru introducerea ele
mentelor combinative în exer
ciții. Ne-a bucurat faptul că 
Dumitru Sîrbu, creditat cu 
șanse la medalii, a confirmat, 
după cum nu ne putem de
clara mulțumiți pentru nereu
șitele unui gimnast de real ta
lent, cum e Dan Odorhean, de 
la care așteptam mai mult, 
mai ales în finalele pe apa
rate. Cred că un capitol defi
citar II reprezintă Încă pregă
tirea efectivă pentru concurs, 
atingerea formei sportive la 
momentul oportun și aborda
rea întrecerilor propriu-zise cu 
mal mult curaj și îndrăzneală 
de către tinerii noștri gim- 
nasti. Numai eliminînd aceste 
aspecte vom reuși ca, în anii 
următori, să facem noi pași

spre afirmarea internațională 
a gimnasticii masculine tinere.

— Despre concursul feminin 
ce ne puteți spune ?

— Nivelul competiției, de 
fapt ca și la băieți, a fost 
foarte ridicat dar, din păcate, 
gimnastele românce nu s-au 
situat printre fruntașe. Fetele 
noastre au dovedit serioase la
cune în compoziție, în pregă
tirea artistică și. chiar în se
lecție. Bîrna a fost un aparat 
care a ridicat multe probleme 
fetelor noastre, iar faptul că la 
această probă n-am avut nici 
o reprezentantă în finală spu
ne foarte mult.

— Cum credeți că trebuie 
pregătită viitoarea ediție, cea 
de anul viitor, din Bulgaria ?

— Cred că activul federației 
și antrenorii de la principalele 
secții de performanță din țară 
trebuie să includă în planurile 
lor încă de pe acum problema 
bunei reprezentări la „Cupa 
Prietenia" Alcătuirea echipe
lor nu trebuie lăsată, așa cum 
s-a mai întîmplat, pentru ulti
mele zile dinaintea plecării. 
Trebuie stabilite din vreme lo
turi, cu un număr mare de 
concurenți și concurente, e ne
cesar să* se fixeze haremuri 
tehnice, astfel incit, pe viitor, 
atît fetele cît și băieții să re
prezinte, la un nivel cît mai 
ridicat, gimnastica românească 
tînără în confruntările interna
ționale.

Constantin MACOVEI
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la întreprinderea electrometal 
Timișoara. Să ne mai gîndim 
la Dinulescu, și el inginer chi
mist, la București, să ne gîn-f 
dim la inginerul Filip. Să-1 
mai amintim și pe portarul 
PAIN, astăzi un apreciat lngi- 

alner agronom, președinte 
C.A.P. Becichcrecul Mic..."

„Catalogul" Politehnicii Ti
mișoara este cu adevărat im
presionant. El reprezintă ta 
cel mai înalt grad fuziunea 
dintre modul nostru de a gîndi 
și a trăi și elanul sportiv al 
tinereții, care desface aripile 
celui care vrea cu adevărat să 
devină om. Politehnica Timi
șoara a demonstrat că ta anul 
de vîrf al performanței sale 
echipa s-a gîndit la viitor și 
la datoria de a răsplăti cum 
se cuvine formidabila trambu
lină pe care i-a construit-o 
viața nouă a patriei. Tov. Sep- 
timiu Tașcău completează pe 
marginea acestei performanțe 
în bloc: „Mai muli ca orl- 
cînd, această reușită a fost 
rodul unei educații atente și 
al ctiliivării spiritului de echi
pă atît în viață cît și pe 
nul de spori. Fotbaliștii 
ieri, inginerii de astăzi 
ajutat unul pe altul, au 
mereu împreună, și-au 
muit timpul inginerețte 
reușit să 2 _ 
sportul este un mijloc de 
chegare morală".

S-a spus, în general, 
vița Roșie și echipa 
rugby, condusă cîndva 
din și Moraru, a fost 
un exemplu devenit 
clasic atunci cînd e vorba 
muncă și sport. Iată că Poli
tehnica Timișoara se Înscrie 
intr-o frumoasă replică, ofe
rind un exemplu la fel de su
gestiv. Și sîntem convinși că 
aceste două exemple nu stat 
izolate în povestea mereu fas
cinantă a atltor tineri care 
reușesc să extragă din tumul
tul vieții de sportiv semnifi
cațiile adevărate ale viitorului 
lor.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
DIVIZIA A DE HOCHEI (SERIA A ll-a)

MIERCUREA CIUC, 24 (prin 
telefon). Pe patinoarul din lo
calitate au continuat întrecerile 
din cadrul primului tur al Di
viziei A, eșalonul secund. Șt 
de data aceasta formațiile favo- 
rite au obținut victorii așteptate, 
la capătul unor partide, totuși, 
mal echilibrate decit cele din 
ajun. Iată rezultatele celor 3 In- 
tUniri :

Avtntul Gheorghenl __ Tlmava
Odorhei 10—4 (2—1, 6—3, 2—0).
Exceptînd repriza secundă In 
care hochelștii de Ia Avintul 
s-au detașat, In celelalte două, 
jocul a fost destul de strlns. Au 
Înscris : Tamaș 4, Kercso 2, 
GyOrgy, Binder, Antal și Daniel, 
respectiv Peter 2. Salay șl Ba
ler.

Agronomia Cluj-Napoca _  Li
ceul nr. 2 Miercurea Ciuc 8—5

(5—0, 3—2, 0—3). Studenții clu
jeni incep meciul în trombă sur- 
prinzîndu-șl adversarii șl Înscri
ind 5 goluri. Replica, In conti
nuare, a elevilor a fost mult mal 
bună și scorul a devenit mai 
strins. Punctele au fost înscrise 
de : Gyorgypal 2, Albert, Gego, 
Salio, Erfis, Miklos șl Lajos pen
tru Agronomia, Baricz 1. Bejan, 
Vorzsak șl Kohn pentru Liceul 
ar. 2.

Progresul Miercurea Ciuc — 
ASE Sportul studențesc 
(1—0, 2—0, 1—0). Localnicii 
repurtat o victorie clară, meri
tată, la capătul unul joc evident 
mai buh. Scorul ar fi putut fi 
încă șj mal mare, dar portarul 
bucureștean Marinescu a avut o 
prestație excelentă. Autorii go
lurilor : Merka 3 șl Lukacs.

Vaier PAȘCANU, coresp.

4—0
au

EVA FERENCZI Șl ȘERBAN DOBOȘI AU CÎȘTIGAT 
„CUPA DE TOAMNA" LA TENIS DE MASA

• CAMPIONATE •
ULTIMELE COMPETIȚII DE TEI 
@ Echipa Steaua întreprinde

că 
ei 

de 
fi aproape 

de

BRAȘOV, 24 (prin telefon}. 
Ultima probă a concursului re
publican de tenis de masă dotat 
cu trofeul „Cupa de toamnă" 
și-a meritat din plin denumirea 
de „probă a adevărului", Între
cerile de simplu dovedindu-se nu 
numai cele mai atractive șl mai 
interesante, ci și presărate eu 
surprize, Îndeosebi In concursul 
masculin.

Eva Ferenczi (C.S. Arad) a re
confirmat și la simplu buna pre
gătire, reușind să-și adjudece 
trofeul pus In joc, după o finală 
cu Maria Alexandru, o reedi
tare a recentei finale de la 
Jocurile Balcanice. Tînără jucă
toare a Învins cu 2—1 (—11, 11, 
13). Pentru locurile 3—4 : Liana 
Măcean — Magdalena Leszay 2—0 
(12, 15) ; 5—6 : Gabriela Kadar — 
Maria Păun 2—1 ; 7—8 : Lorena 
Mihai — Viorica Ivan-Dragu 
2—0 ; 9—10 : Mihaela Verebcea- 
nu -----“__________

Dacă In Întrecerea f™. 
singura surpriză notabilă a 
victoria Magdalenei Leszay 
pra Măriei Păun (2—1), In 
laltă surprizele au fost

raru (2—0) și Eugen Florescu pe 
Crlstinel Romanescu (2—1). Tro
feul a revenit iul Șerban Do- 
boși (C.S.M. Cluj-Napoca), Învin
gător cu 2—1 (—21, 20, 10) in fața 
tînărulul Mircea Nlcorescu, care 
ocupă un merituos loc n ; 3__4 :
Z. Bohm — M. Firănescu 2—1 
(19. —15, 13) ; 5—6 : T. Gheorghe 
— S. Crlșan 2—0 ; 7—8 : E. Bor
ca — s. Caurl 2—1 ; 9—10: E. 
Florescu — ȘL Moraru 1—1 !

Simbătă și duminică se reiau 
Întrecerile Diviziei A, iar în 
zilele de 2 și 3 noiembrie, la 
Arad, va avea loc un nou con
curs republican de anvergură 
„TOP 12".

Sezonul competlțional de terj 
în aci liber a programat la Arad, 
cu citeva zile în urmă, două reu
șite concursuri, la startul cărora 
au fost prezenți unii dintre cei 
mai buni sportivi ai țării, prin
tre care campionul național pe 
acest an, dinamovistul bucureș- 
tean Florin Segărceanu.

In prima din aceste competiții 
— „Cupa U.T.A." — finala și-au 
disputat-o Octavian Vllcioiu (Di
namo Brașov) și Andrei Dirzu, 
ciștlgată de primul cu 7—5, 3—6.
5— 3. In finala feminină: Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov) — Do
rina Brăștin (U.T. Arad) 5—3,
6— 2.

„cupa Păcii", competiție tradi
țională găzduită de municipiul 
Arad, a desemnat drept câștigă
tor pe Jean Bircu (Dinamo 
București), care a dispus cu 6—2, 
7—6 de Octavian Vllcioiu, Nadla 
Becherescu (Electrica Timișoara) 
și Luminița Sălăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca) au întrerupt la 6—3, 
6—5 în favoarea primei jucătoare. 
(N. STRAJAN — coresp.),

„TROFEUL SATMARULUI"

Timp de 6 zile, pe terenurile 
frumosului complex de tenis al 
asociației sportive Sănătatea din 
Satu Mare au avut loc meciurile 
celei de a Ii-a ediții a competi
ției de tenis dotate cu „Trofeul 
Sătmarului*', manifestare organi
zată de asociația sportivă gazdă 
și de CJ.E.F.S. Satu Mare. Au 
fost prezenți 50 de concurenți din 
mai multe orașe ale țării.

Finala probei de simplu mas
culin a revenit lui Adrian Viziru 
(Sănătatea Satu Mare), care l-a
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ETAPA A X-a A DIVIZIEI A DE
Camelia Dascaliu 2—1.
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(Urmare din pag. 1)

Laltă surprizele au ___
multe, cu implicații asupra 
samentului scontat : 
corescu a învins în _______ _
pe Zsolt Bâhm cu 2—1 (14, —ii, 
20), Eugen Borca pe Ștefan Mo-

Mlrcea 
„sferturi1

DIVIZIA NAȚIONALA DE HOCHEI
(Urmare din vag. 1)

celor două formații vecine și ri
vale) s-a af'at la discreția gaz
delor, care au controlat tot tim
pul jocul, s-au desprins încă de 
la începutul meciului, ajungînd 
să conducă cu 8—3 după primele 
două reprize și avînd la activ 
foarte multe ocazii ratate. Jucăto
rii de la Unirea au fructificat, în 
schimb, cu promptitudine toate 
posibilitățile care li s-au ivit. In 
ultima treime, elevii antrenorului 
emerit Mihai Flamaropol au for
țat nota, dar cele 20 de minute 
au foșt suficiente doar pentru 
a le aduce satisfacția platonică 
de a fi... cîștigat o repriză. Vic
toria echipei Sport Club este pe 
deplin meritată, iar ca aspect 
chiar mult mai categorică decît o 
arată diferența cifrică de pe 
foaia de arbitraj.

Au marcat : E. Antal (3), Ml- 
kloș, Gereb, Bartalis, Szenteș și 
Horvath pentru Învingători, res
pectiv Csedo (2), M. Vlad și 
Szabo. A arbitrat Șt. Enciu, aju
tat de I. Becze și A. Dibernardo. 
(V. pașcanu, coresp.)

DUNĂREA GALATI - DINAMO 
BUCUREȘTI 1-6 (1-2, 0-2,0-2)

Gălățenii au ținut piept campio
nilor doar In prima repriză, clnd 
după golul lui Tureanu, Gherghi- 
șan a egalat. Apoi, dinamoviștii 
și-au impus superioritatea și bi
necunoscuta lor țesătură de pase 
și rafinamentul tactic și-au spus 
hotărîtor cuvîntuJ. Ei au obținut 
o victorie lejeră, fără să mai for
țeze în ultima parte a întîlnirii. 
Celelalte puncte au fost înscrise 
de Moroșan, Pisaru, Herghelegiu, 
Z. Nagy și Axinte. Au arbitrat 
Gh. Tașnadi și N. Enache (din 
nou numai doi și ne întrebăm de 
ce ?) (D. ALDEA — coresp.)

STEAUA - METALUL RĂDĂUȚI 
17-0 (4-0, 5-0, 8-0) 

și 28-3 (9-1, 7-0, 12-2)
Devansate cu o zi, la cererea 

formației din Rădăuți, partidele 
disputate marți și miercuri au 
fost, conform așteptărilor, la dis
creția totală a echipei bucureș- 
tene care a făcut, de fapt, un 
util antrenament cu public, îna
intea partidelor cu Dinamo. Cele 
mai multe goluri de la învingă
tori ie-au marcat : Gheorghiu
(8), Șandar (5), Justinian și Chi- 
riță (cîte 4), Olenici (3). Firici (2) 
și Curelaru au fost autorii punc
telor înscrise de oaspeți. A arbi
trat. Gh. Mureșanu ajutat de ” 
Lupu și P. Toma (C.A.)

★
La Miercurea Ciuc și Galați

N.

La Miercurea Ciuc și Galați au 
Ioc astăzi, de la ora 17, partidele 
etapei a 8-a a campionatului, ur- 
mînd ca în etapele a 9-a și a 
10-a să se desfășoare, la Bucu
rești, atît de așteptatele jocuri DI
NAMO — STEAUA !

ratind, Insă, un rezultat bun da
torită unei greșeli de arbitraj și 
unei pase gafate la singurul 
„essai" al meciului 1

Primele puncte s-au Înscris re
pede. După ce Motrescu „agață" 
salvator un balon pe care Mar- 
gUescu 11 putea trimite în butul 
advers, Bucos transformă o l.p. : 
3—0 pentru Farul, in min. 3. Nu
mai pentru citeva zeci de secun
de însă Paraschiv „găsind" bine 
ținta din drop (3—3). Apoi, două 
faze mai reușite : în min. 26 
cînd Dărăbau se ridică din gră
madă spre... „essai", dar Mușat 
intervine ; în min. 28 Bucos por
nește un atac la mină din pro
priul „22", Ioniță îl duce mai de
parte, Bogneanu (care a făcut un 
joc sobru) fiind placat cu destulă 
dificultate Imediat Bucos este 
pedepsit cu o l.p. (s-a repezit la 
Margliescu, vociferind apoi la ar
bitru) pe care dintr-o poziție 
foarte grea Constantin o execută 
sigur : 3—6, rezultatul primei re
prize.

Același joc de uzură și după 
pauză. In min. 57 N. Dinu bate 
la mînă o „indirectă" ; Bucos tri
mite prin drop spre ținta adversă, 
balonul cade sub bara transver
sală, dar arbitrul acordă... trei 
puncte : 6—« I 1 In min. 64, la 
10 metri in terenul gazdelor, Nica 
pasează la... Bucos, acesta face o 
cursă de 60 de metri, marcind 
essai la colț : 10—6 pentru Farul. 
Apoi, Constantin transformă din 
nou, impecabil, de asemenea dln- 
tr-o poziție limită o l.p. : 10—9 
(min. 67). în min. 75 Constantin 

dar se opune... 
ca rezultatul final

(min. 67). In 
repetă figura, 
vîntul, pentru

să fie stabilit printr-un drop fru
mos reușit de Bezușcu : 13—9 pen
tru Farul.

Arbitrul Șt. Crăciunescu a con
dus formațiile : FARUL : Motres- 
eu — Bogneanu, Holban, Lungu, 
Livadaru (71, Bezușcu) — Bucos, 
N. Dinu — Nache, FI. Constantin, 
Necula (48 Borșaru) — Mușat, 
Malancu* — Băcioiu, Grlgore, lo- 
nlțâ. DINAMO : Petre — Chirl- 
cencu. Constantin, Marghescu, Al- 
dea — Nica, Paraschiv — Roman, 
Dărăban, Zallescu (73, Gh. Ma
rini — Caragea, Gheorghe — 
Turlea, Rovența, Baciu.

STEAUA — VULCAN 74—0 
(46—0) Partidă neașteptat de u- 
șoară pentru echipa noastră cam
pioană, metalurgiștli opunînd o 
rezistență minimă, sub cerințele 
primei divizii (la fel ca și C.F.R. 
Brașov, acum trei zile). Remarca
bil jocul colectiv desfășurat pe 
tot parcursul partidei de formația 
militară, din ce în ce mai bine 
pusă la punct, căreia puține e- 
chipe îi pot rezista în țară. Punc
tele au fost realizate exclusiv prin 
încercări (14), de Fuicu (3), Mu- 
rariu și Zafiescu I (cîte două), 
Achlm, Suciu, Munteanu, M. lo- 
nescu, Țața, pintea și Teleașă (cite 
una). Au transformat Achim (5) 
și Alexandru (4). A arbitrat P. 
Niculescu (D.C?

R.C. GRIVIȚA ROȘIE - 
SPORTUL STUDENȚESC 9—0 
(3—0). Formația din Parcul copi
lului obține o victorie clară, dar 
extrem, de dificilă, în fața unui 
adversar tenace, care a ratat 
mult (două essai-url, prin Bie și 
Atanasiu, 3 l.p. și 2 drob !) și 
a dorit cu ardoare un rezultat cit 
mal bun Poate, cu un plus de 
decizie și de percuție, cu un joc

mai colect 
tiv ax li 
torii, care 
(essai) și 
au ratat, 
ocazii de 
Ionescu (T 

RAPID - 
(6—0). Ma 
întrerupt 1 
bitrul A. 
nat de pe 
oaspeți și 
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(12) din 
essai. (D. 
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Dumitru (I 
tru injurii 
A condus . 
Solomon, c
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Grivița Roț 
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R. C Grivi 
cea simi‘ar 
(22-0).
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Flancat de doi adversari, craioveanul Balad deschide scorul, cu 
o lovitură de cap. Foto : L MIHĂICA

tras mult peste poartă ! Dar 
meritul echipei antrenată de 
Valentin Stănescu și Ion Oble- 
menco este, poate, cu atît mai 
mare, cu cit a apărut și acest 
„moment psihologic” in bene
ficiul unui adversar de marcă.

Scăpată de obsesia ploii de 
marți, care ar fi avantajat for
mația engleză, echipa studenți
lor olteni a accelerat din start 
și. după intervenția excelentă a 

Lukic, din min. 8, la șutul 
Beldeanu, din careu, a ve
al 8-lea corner consecutiv 

primul gol, reușii printr-o 
excelentă lovitură de cap a lui 
BĂLĂCI : 1—0. Momentul favo
rabil putea fi fructificat, dar 
Cîrțu (în zi foarte slabă), Că- 
mătaru și Beldeanu fie că 
joacă prea individualist, fie că 
nu au hotărîre în fazele deci
sive, de unde și suita de ocazii 
irosite mult prea ușor •‘(min. 16, 
17, 34. 36, 37, 41). în plus, a 
fost și acel penalty de care a- 
minteam, dar, din fericire, rata
rea lui nu a dereglat mecanis
mul psihic al formației craio- 
vene în prima repriză, pe par
cursul căreia oaspeții, aflați 
parcă la „studiul adversarului", 
n-au avut practic decît o bună 
ocazie, în min. 20, cind Beldiei 
s-a opus inspirat la șutul lui 
Curtis.

După pauză, Leeds va fi, 
însă, ceva mai insistentă In 
atac și timp de 10 minute este 
rindul apărării oltene să treacă 
prin mari emoții, Flynn (min. 
51), Handkin (min. 53) avînd 
mari șanse de egalare. Numai 
că Universitatea Craiova reu
șește să depășească și acest al 
doilea moment psihologic și. In 
continuare, ratează mari situa
ții de gol prin Cîrțu (min. 56, 
58 și 65), Beldeanu (min. 62), 
Crișan (min. 68) și Geolgău 
(min. 72). Craiovenii vor găsi 
în finalul partidei forța morală 
și fizică necesare pentru a-și 
mări avantajul. Schimbarea e- 
fectuată de cei doi antrenori 
craioveni, prin scoaterea unui 
jucător șters (Cirțu) și introdu
cerea lui Irimescu, se va do
vedi inspirată în min. 84, cînd 
pe traseul Bălăci—Cămătaru— 
IRIMESCU a existat un șut nă
prasnic de ia 20 m, semnat de 
ultimul, șut care a catapultat 
mingea spre „vinciul" porții lui

Lukic : 2—0 și cel mai... -engle
zesc gol cu putință I Păcat că 
peste două minute necontrolatul 
Tilihoi, care mai primise un car
tonaș galben in min. 33, a fost 
eliminat (pe bună dreptate) 
pentru fault, fără balon, asupra 
lui Flynn. Un gest care nu 
poate umbri. totuși, efortul 
echipei și meritele ei evidente 
in realizarea unui rezultat no
tabil Bineînțeles. Universitatea 
Craiova putea rfștiga la un 
soor și mai mare. A învins, 
însă, cu 2—0 o formație engle
ză și nu una oarecare, ci pe 
Leeds, echipa oare, cu siguran
ță, va juca altfel în meciul 
retur. Să sperăm că reușita de 
azi a craiovenilor, conjugată cu 
analiza la rece a greșelilor din 
această partidă, va pregăti 11-Ie 
doljean pentru o calificare de 
răsunet.

Arbitrul italian
Menegali a condus bine urmă
toarele formații _ 1
TATEA : Boldici — NEGRILA, 
Tilihoi. ȘTEFĂNESCU, Ungu- 
reanu — BĂLĂCI, Geolgău 
(min. 78 Donose), Beldeanu — 
CRIȘAN. Cămătaru, Cîrțu (min. 
67 IRIMESCU). LEEDS: LUKIC 
— HIRD. Stevenson, HART, 
Madley — FLYNN, Trevor 
Cherry. Gray — Harris (min. 
73 Handson), Handkin, Curtis.

DE SELECȚIE, DE
în cele aproximativ două luni 

care au trecut de la startul 'ac
tualului sezoD com petit ional, e- 
chipa țării noastre a susținut — 
in scopul testării potențialului 
său colectiv, înaintea confruntă
rilor oficiale programate în a- 
cest an — trei partide. Cu ca
racter amical, e drept, dar toate 
trei în deplasare și in compania 
unor adversari considerați a face 
parte, in prezent, din elita fot
balului european : Juventus To
rino — o veritabilă...........squadra
azzurra- —, Polonia și U.R.S S. 
Bilanțul cifric : TREI ÎNFRÎN- 
GERI, CÎTE TREI GOLURI PRI
MITE IN FIECARE MECI ȘI 
DOAR DOUA GOLURI, ÎN TO
TAL, LA ,,ACTIV“. reprezentînd 
o medie foarte modestă de efica
citate, chiar și în condițiile unul 
raport valoric nefavorabil nouă. 
Acestea au fost datele, să spu
nem, de cronică, acelea care ies 
Imediat în evidență șl cu carac
ter de efect final. Acestora — 
pentru a întregi imaginea capa
cității competiționale actuale a 
fotbalului nostru — le-ar mal 
trebui adăugat și un alt element 
de joc, comun celor trei partide- 
test și anume : atît În meciul cu 
Juventus, cît și în acelea cu re
prezentativele Poloniei șl 
U.R.S.S., „naționala" noastră a 
rezistat, ca scor în primul rlnd, 
pînă în finalurile partidei. La 
Torino, era 1—2 pînă în min. 78, 
la Varșovia 0—1 pînă în min 77, 
iar la Moscova 1—2 pînă în min. 
M ! Și să mai i)otâm că în toate 
întâlnirile am avut posibilitatea 
practică — judecind prin prisma 
marilor ocazii de gol ratate — 
să obținem mai mult decît sco
ruri strînse.

Privind lucrurile simplist, ci
neva ar putea trage concluzia eă 
ultimul sfert de oră ar fi nefa
vorabil echipei noastre reprezen
tative. La o analiză mai atentă 
însă, care ar pătrunde în fondul 
problemei ceva mai adine decît 
nivelul care favorizează converti
rea adevăratelor cauze în expli
cații de conjunctură șl scuză, am 
putea face următoarea observa
ție, după opinia noastră, semni
ficativă : în meciul de la Tori
no, jucătorii români s-au dove
dit a fi net inferiori celor Ita
lieni sub raportul vitezei de de
plasare în cîmpul tactic și al vi
tezei de execuție ; la Varșovia 
șî Moscova, adversarii noștri 
ne-au depășit, în mod evident,

ORIENTARE TACTICĂ Șl MENTALITATE 
fizice de bază — îndemînarea și 
că unele minusuri in ceea ce 
privește forța sau viteza ar pu
tea fi compensate printr-o parti
tură tactică adecvată, care să 
valorifice Ia maximum potenția
lul nativ și dobindit al fiecărui 
jucător și, de aici, al echipei în 
ansamblul său. Evident, aceasta 
in contextul unei activități de 
instruire bine concepută și bine 
dirijată. Așa cum s-a întîmplat 
în urmă cu aproximativ un de
ceniu cu echipa care a jucat la 
C.M. din Mexic. Așa cum se în
tâmplă azi, în bună măsură, la 
nivel de club, cu F.C. Baia Măre.

Iată, deci, că pe lingă criza de 
selecție se poate vorbi și de o 
criză de orientare tactică. Aces
tora li se mai adaugă, de la o 
vreme, cu tot mai multe conse
cințe negative, și o așa-zisă 
criză de mentalitate, exprimată 
în special prin teama de adver
sar, printr-o stare de inhibiție, 
prin lipsa de cutezanță a jucă
torilor din loturile care ne re
prezintă, dominați de complexe 
și acceptând prea repede și ne
justificat situația de „victime". 
Cazul meciurilor recente. Cazul 
multor altor intilniri In care ase
menea „eroi" au fost nu numai 
seniorii, ci și olimpicii (în me
ciul de la Miskolc, 0—3) și tine
retul (în partida de la Tirana, 
1—7) și juniorii (în intîlnirea cu 
echipa Ungariei, 0—3, la Brașov). 
Ca să luăm doar cîteva exem
ple pentru fiecare.

Ce-i de făcut ? ar fi întreba
rea firească în situația actuală 
a fotbalului nostru.

CE TREBUIE ÎNTREPRINS 
PENTRU A REDUCE DECALA
JUL VALORIC FATA DE 
CERUL CONTINENTAL. 
TRU A NE DESPRINDE 
CONDIȚIA CATEGORIEI A
PE PLAN EUROPEAN ȘI A UR
CA CEVA MAI SUS ?

De bună seamă că răspunsul 
nu este simplu, că soluțiile nu 
apar ca și cum le-ar „fabrica" 
un prestidigitator. Ca să ajun
gem însă la soluții viabile, obli
gatoriu este SA PLECAM DE 
LA REALITĂȚI. De la faptul că 
fotbalul nostru are nevoie, In 
genera], de O BAZA DE SELEC
ȚIE CÎT MAI CUPRINZĂTOARE 
și că alegerea celor mai buni 
dintre cei buni trebuie să con
stituie un permanent examen 
al meseriei de antrenor și al 
conștiinței lor profesionale. Asta 
Înseamnă SELECȚIE ÎN RA
PORT CU CALITĂȚILE, care 
să poată fi cultivate pe întreaga 
filieră de instruire, de la copii 
la seniori. Mai înseamnă, refe- 
rindu-ne la echipele reprezenta
tive, promovarea, pe treapta 
cea mai de sus a performanței, 
a elementelor cu adevărat com
petitive, dotate nu numai fizic, 
ci și din punct de vedere psihic, 
corespunzător marilor solicitări 
nervoase în confruntările interna
ționale. O direcție de asemenea 
prioritară în activitatea de re
considerare a fotbalului nostru 
pe plan extern indică adoptarea 
unei orientări realiste pe planul 
jocului, pleeîndu-se de la ideea 
exprimării colective prin mo
dalități tactice specifice calități
lor jucătorilor noștri. Cu alte cu
vinte, să învățăm foarte bine 
lecția jocului organizat și 
eficace, sprijinindu-ne, 2_ 
cipal, pe abilitatea tehnică 
disciplina tactică. în sfîrșit 
dar nu în ultimul rînd — 
impune, mai cu seamă la

la capitolul forță 
samblul 
zis ten fa 
licitară, 
pa „să 
partidă. . ._ _________ _____
patru calități fizice de bază pre
tinse fotbalistului de perfor
manță — VITEZA, FORȚA. RE
ZISTENȚĂ (cea de-a patra cali
tate fiind tademinarea) — com
ponentei lotului reprezentativ 
care au evoluat în Italia, Polo
nia și UJR.S.S- au 
lacune considerabile, 
nante in comportarea lor de an
samblu și, mai ales, ta balanța 
Întrecerilor.

Să fie, oare, acesta efectul 
unui impas și biologic $1 fotba
listic ai actualei generații de 
jucători așa cum au încercat, pe 
alocuri, unii să justifice Insucce
sele din ultimul timp ale fotba
lului nostru 7 DEPARTE DE A- 
DEVAR O ASEMENEA CONCLU
ZIE CARE, ÎN FOND, NU ÎN
SEAMNĂ ALTCEVA DECIT O 
MASCĂ FALSĂ DE CARE SE 
FOLOSESC DOAR PSEUDOTEH- 
NICIENn. Aceiași care nu vor 
să recunoască existența, de fapt 
și In primul rtad, a unei crize 
de selecție ta general, Încep in d 
eu selecția timpurie a copiilor la 
cluburi — unde alegerea nu se 
face după criterii obiective șl 
ta raport cu calitățile biomo- 
trice —, încheind eu echipele re
prezentative, unde politica -se- 
natorilor de drept", subiectivis
mul și capacitatea redusă a unor 
selecționeri au făcut ea, ta de
cursul ultimilor ani, să nu spo
rească fondul de valoare al fot
balului nostru, ci, dimpotrivă. 
Bă scadă și cantitativ și calita
tiv. Aceasta, pe de o parte. Pe 
de altă parte, trebuie spus ' 
de multă vreme, mal precis de 
la echipa „Mexic >70", încercă
rile de a imprima reprezentati
vei un stil de joc propriu, în 
deplin acord eu particularitățile 
pslho-fizice ale jucătorilor, nu 
au dat, decît ta mică măsură, 
rezultatele așteptate. Ani de-a 
rindul s-au vehiculat. Ia loturile 
naționale, diferite Idei de joc, 
care mal de care cu pretenția 
de a fi modernă, flecare tacer- 
ctad, ta realitate, să imite ceea 
ce făceau alții, fără să țină sea
mă de condițiile specifice nouă. 
S-a ignorat, din păcate, faptul 
că fotbalului românesc li este 
caracteristică — dintre calitățile

... . Iar pe 
celor trei intilniri, 
„tricolorilor” a lost 
ceea ce a făcut ca 
cadă” in finalurile 
Așadar, la trei din

manifestat 
determi-

eă

soc- 
PEN- 

DE 
IV-A

DOUĂ GOLURI Șl... PATRU BARE PENTRU ÎNVINGĂTORI INTR-UN JOC FRUMOS
(Urmare din pag. I)

cu multe faze de poartă, unele 
— cum spunea arbitrul parti
dei — pasionante, cu mingi tri
mise in bară (de patru ori), 
pe care toată lumea le și vă
zuse în poarta lui Funk.

Eintracht Frankfurt a arătat 
că este o echipă foarte bună, 
că știe aproape totul, că stă- 
pînește în aceeași măsură pasa 
și driblingul, jocul individual 
și colectiv, marcajul șl demar- 
cajul, arătînd, pe lingă forța 
fizică, și finețe tehnică. Dar 
Dinamo n-a fost mai prejos 
decît reputația partenerei, i-a 
fost chiar superioară In prima 
repriză, cînd, cu mai multă 
șansă, putea conduce cu cel 
puțin două goluri diferență.

începutul de partidă a fost 
favorabil oaspeților, care s-au 
arătat periculoși prin pătsun-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
F.C.M. 
SIBIU

O DIVIZIONARELE B 
REȘIȚA ȘI F.C. ȘOIMII 
au la conducerea tehnică noi an
trenori. Astfel, jucătorii reșițeni 
vor fi pregătiți de Robert Cos- 
moc, iar sibienli de Fanteli- 
mon Bratu, care revine la cîrma 
echipei după aproximativ un an 
de zile.
• PARTIDA RESTANTA ÎN 

DIVIZIA B. Astăzi, la Alba Iulia, 
se va disputa meciul restant din 
seria a III-a a Diviziei B dintre 
echipa locală Unirea și F.C.M. 
Reșița, contând pentru etapa a 
IX-a. Intîlnirea va începe la ora

15 și va fl condusă de FL Ce- 
nea (Caracal).
• ASTAZI se pun ta vtaxare, 

la casele obișnuite, biletele pen
tru meciul F.C. Rapid — Auto
buzul (din seria a doua a Divi
ziei B), care va avea loc dumi
nică. la ora 11, pe Stadionul Re
publicii. De asemenea, e-au pus 
ta vlnzare biletele de intrare 
(numai la casele stadionului din 
str. Dr. Staicovlcl) la medul 
Progresul Vulcan București — 
Mecanică Fină, care se dispută 
duminică, la ora ÎL Pe stadionul 
Progresul.

derile și șuturile lui Cha (min. 
6) și Korbel (min. 9) sau prin 
șutul lui Grabowski (min. 12, 
din lovitură liberă), la care 
Ștefan — cel ce avea să facă 
o partidă excelentă — a inter
venit cu succes. Dinamo a pre
luat inițiativa și în min. 13 
putea conduce cu 1—0, dar șu
tul abil, cu boltă, peste portar, 
al lui Mulțescu, a nimerit stîl- 
pul din dreapta, aproape de 
vinclu. A ratat, după aceea, 
Pezzey (min. 15), de la 7 m, 
r/itru ca în min. 20, Dinamo 
să înscrie : Ia o pasă in adin- 
cime a lui Mulțescu, Augustin, 
care preluase balonul, a fost 
faultat in careu de către K6r- 
bel și lovitura de pedeapsă, a- 
cordată just, a fost transfor
mată impecabil de către MUL
ȚESCU : 1—0. în min. 27, a- 
vantajul putea fi mărit, ■- 
țunci cind Apostol a șutat 
violent de la 20 m. portarul a 
respins și Vrînceanu a reluat 
peste poartă de la cîțiva me
tri (avînd însă scuza că fusese 
împins, ușor, de Neuberger). 
După o perioadă de joc mai... 
liniștit, a venit minutul 35, cu 
cascade de faze la poarta lui 
Funk. Din întoarcere, Mulțes- 
eu a trimis în muchia barei 
(Funk era spectator) și faza 
s-a încheiat cu un corner, la 
care Sătmăreanu, de Ia 4 m, a 
reluat, cu capul, tn portar, a- 
eesta a respins. Iar Vrînceanu, 
de Ia numai 6 m, a șutat iar 
in bară (a treia bară și nu ul-

Uma !). în min. 44, Korbel a 
„scos" cu capul un gol ca și 
făcut.

După reluare, jocul avea să 
aibă altă fizionomie. Mai bine 
de 20 de minute, Dinamo a 
trecut prin momente grele, dar 
de data aceasta șansa a fost 
de partea ei, pentru că în min. 
55, Karger a luftat la 7 m de 
poartă, Cha a trimis cu capul 
pe lingă bară (min. 65), iar în 
min. 68, Pezzey, singur la 
marginea careului mic, a fost 
blocat de către Ștefan. Jocul 
s-a mai echilibrat (dar tot oas
peții au ratat prin Cha in min. 
84) și se părea că scorul va 
rămîne 1—0. Dar nu ! în min. 
88, Apostol a șutat la poar
tă, destul de imprecis, Țevi 
(noul intrat) a avut inspirația 
să devieze balonul la AUGUS
TIN, care, de la 7 m, a reluat 
la colț. Balonul s-a lovit de 
portar, apoi de bară (iar ba
ră !) și, in sfirșit, a intrat in 
plasă : 2—0. O victorie merita
tă, care putea fi mai con
fortabilă...

Arbitrul scoțian I.M.D. Foote 
a condus foarte bine echipele: 
DINAMO : ȘTEFAN — Che- 
ran, DINU, Sătmăreanu, Lucu- 
ță — AUGUSTIN, L Moldo
van, MULȚESCU — Țălnar, 
Apostol, Vrînceanu (min. 86 
Țevi). EINTRACHT : Funk — 
Mailer, Neuberger, Pezzey, 
KORBEL — Lorant, Borchers, 
Grabowski, NACHTWEIH — 
Cha, KARGER.

in prin
ți

se 
_________  ni

velul reprezentativ al fotbalului 
nostru, o cotitură în privința 
mentalității jucătorilor. Aceasta 
presupune subordonarea, fără re
zerve, regimului susținut de 
efort, în instruire și ta competi
ții, pe care îl pretinde marea 
performanță. înseamnă, de ase
menea, mai ales atunci cînd este 
vorba de apărarea culorilor pa
triei, o atitudine de înaltă res
ponsabilitate sportivă, dăruire șl 
chiar spirit de sacrificiu. Exem
plul oferit recent de rugbyștiî 
care au evoluat în Tara Galilor 
poate li un Îndemn șl o Invita
ție demne de urmat.

i

Mihai IONESCU

SIMPLU, OPERATIV, 
AVANTAJOS I

VACANȚA PLĂCUTĂ LA CHEIA
atît toamna,

Vă invităm la CHEIA, o 
stațiune montană liniștită, 
cu aer puternic ozonat și 
complet nepoluat, posibilități 
de drumeție de mare atrac
ție pe fondul unor priveliști 
îneîntătoare.

în stațiunea CHEIA se 
pot organiza excursii în gru
puri și familiale (pe șoseleI. ____șj asfaltate chiar pînă la ca- 
bana Muntele Roșu), tabere 

țî studențești și școlare, tabere

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ Autoturisme]

cît și iarna
de pregătire 
sportive, aniversări și Întru
niri tovărășești, tn case de 
odihnă cu Încălzire centrală 
și eu servirea mesei Ia pre
țuri reduse.

Doritorii se pot adresa Ia 
toate oficiile O.J.T. din țară, 
la cele ale I.T.H.R, Bucu
rești sau direct la CHEIA 
— Biroul de cazare, telefon 
nr. 3.

pentru echipe g
I

I

PENTRU AMATORII 
DE PRONOSTICURI...

Mîine și sîmbătă sînt ULTIME
LE ZILE pentru depunerea bu
letinelor la atractivul concurs 
Pronosport de duminică 28 oc
tombrie 1979. In speranța că o- 
ferlm particip anților o sursă uti
lă de inspirație, prezentăm pro
nosticurile antrenorului 
Poiana Cîmpina, Virgil

12. Rapid — Autobuzul 1
13. C.F.R. Cluj-N. — Corvinul 1,2

★
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vînzarea biletelor pentru a- 
proplata tragere excepțională Lo
to de marți 30 octombrie a.c., 
la care se atribuie numeroase 
cîștlgurl atractive în AUTOTU
RISME, BANI șl EXCURSII PES
TE HOTARE. Consultați prospec
tul tragerii și procurați-vă din 
timp biletele 1

echipei 
Blujdea :

1. Ascoli — Bologna l,x
2. Avellino — Udinese X
3. Cagliari -- Pescara 1
4. Florentina — Catanzaro 1
5. Inter — Milan XX,2
6. Juventus — Napoli 1
7. Perugia -- Torino I.X
8. Roma — Lazio X,2
9. C.S.M. Suceava — F.C. C-ta 1

10. Energia -- F.C.M. Brașov 3
11. Progresul — Mecanică fină 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 24 

OCTOMBRIE 1379

Extr agerea I : 17 11 6 8 37 25
Extragerea a n-a : 29 42 40 43 

45 30
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

901.148 lei din care 287.173 lei re
port la categoria 1.

La seriile aflate 
în vinzare, ORICINE 
JOACA POATE CIȘ- 
TIGA : autoturisme 
„Dacia 1300“, ,,Sko
da 120 L“. „Skoda 
105 L“, „Trabant
601" ; lozuri de 
50.000, 20.000, 10.000 
5.000, 2.000 lei etc.

INCERCAȚI-VA 
Șl DV. ȘANSELE!



TURNEE DE ȘAH
MADRID. 24 (Agerpres). — 

în turneul interzonal feminin 
'de la Alicante s-au jucat cîteva 
partide întrerupte, încheiate cu 
turnătoarele rezultate : Baum- 
Stark — Sterenberg 1—0 ; Ra- 
nniku — Fatalibekova 1—01 
Markovici ’— Ivanka remiză ; 
Prokopovici — Vandermije 
1—0 ! ' Garcia — Kollner 1—0. 
în clasament, după 3 runde, 
conduc Gurieli și Ahmilovska 
(ambele U.R.S.S.) cu cite 3 p, 
urmate de Lemaciko (Bulgaria)
— 2*/j P. Baumstark (România)
— l*/2 p și o partidă amînată.★

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
După 9 runde, în turneul de la 
Novi Sad conduc marii maeștri 
sovietici Gheller și Sveșnikov, 
cu cite 6 p (1), urmați de Gli- 
gorici (Iugoslavia) — 5*/i P- 
Gheller a ciștigat la Knaak, 

.Sveșnikov la Buljovcici, iar 
>Gligorici ,1-a învins pe Farago. 
{Marele maestru român Florin 
’ Gheorghiu, care a întrerupt cu 
i avantaj la Popovici (Iugo
slavia). se află pe locul 5, cu 
(6 p. și două partide întrerupte.

IMUL DE POIQ PENTRU

CAI IEIEAREA EA J. 0.
Turneul de polo pe apă pentru 

ca’lflcarea la Jocurile Olimpice 
de la Moscova se va desfășura, 
intre 26 aprilie și 4 mai 1930, la 
Sofia. Această hotărîre a fost 
luată cu ocazia lucrărilor forului 
internațional de specialitate, care 
au avut loc la Monaco. La tur
neul de calificare vor participa 
12 echipe: Canada, Cuba, Repu
blica Arabă Egipt, Spania, Fran
ța, Grecia, israel, Japonia, Mexic, 
Noua Zeelandă (sau Australia), 
Olaada și Porto Rico. Pentru tur
neul final de la J.O. de la Mos
cova urmează să se califice 5 
echipe.

CAMPIONATELE MONDIALE PENTRU JUNIORI
LA HANDBAL PENTRU SOLIDARITATEA OLIMPICĂ

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
în orașul iugoslav Pristina au 
luat sfîrșit întrecerile turneu
lui final al campionatului mon
dial de handbal pentru echipe 
de junioare. în ultima zi au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : R.D. Germană — U.R.S.S. 
14—12 (9—7) ; Iugoslavia — Un
garia 16—13 (8—7) ; Danemarca 
— Franța 17—10 (7—4).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 
8 p j 2. R.D. Germană 7 p ; 3. 
Iugoslavia 7 p ; 4. Ungaria 6 p; 
5. Danemarca 2 p ; 6. Franța 
0 P.

Clasamentul de la locurile 7 
la 12 : Olanda, Norvegia, R. F. 
Germania, Japonia, Austria, 
S.U.A.

PE TERENURILE DE TENIS
• A început turneul interna

tional feminin de la Oldsmar 
(Florida). In primul tur, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzld 
a învins-o cu 2—6, 6—0, 6—2 pe 
Kathy Horvath (S.U.A.). Alte re
zultate: Wade — Toihanova 6—1, 
6—1; Casals — Potter 6—7, 7—6, 
6—3; Dupont — Duvall 6—0, 6—1; 
Marslkova -- Jausovec 6—7, 6—1.

'6—3; White — Stevens 6—2, 7—5;
Vermaak — Barker 6—6, 5—7,
6—2; Stuart — Kruger 6—2, 6—2; 
Cawley — Harford 6—1, 6—1
• Au continuat întrecerile tur

neului de la Tokio. Rezultate: 
Warwick — Fukui 6—4. 6—4; Du
pre — Graham 6—0, 6—0; McNa
mara — Tamura 6—2, 6—2; Mot- 
tram — Turpin 6—0, 6—1; Dlbley
— Delaney 2—6, 6—4, 1—3; Case
— Kuki 2—6. 6—2, 6—2.
• La Madrid, s-au încheiat 

campionatele Spaniel. La mascu
lin. titlul de campion a revenit 
cunoscutului jucător Manuel O- 
rantes, care în finală l-a învins 
cu 6—2, 6—1, 6—1 pe Antonio 
Munoz. Unul din favorițil com
petiției, Jose Higueras, n-a parti
cipat la această ediție.
• La Viena, au continuat între

cerile turneului care are loc pe

COPENHAGA, 24 (Agerpres). 
A început campionatul mondial 
de handbal pentru echipe de 
juniori. La Copenhaga se des
fășoară meciurile a două grupe 
în 'timp ce în orașele suedeze 
Kaevlinge și Sinrishamn au loc 
jocurile altor grupe prelimi
narii.

Rezultate tehnice (jocurile de 
la Copenhaga) : Ungaria — Ja
ponia 37—22 ; U.R.S.S. — Olan
da 29—13 ; Islanda — Portuga
lia 25—19 ! Franța — Luxem
burg 23—11 | Danemarca — Fin
landa 20—13 i (întilnirile de la 
Sinrishamn și Kaevlinge) : 
Iugoslavia — Norvegia 25—13 | 
R.D. Germană — Italia 25—16 | 
Cehoslovacia — Israel 22—16 ; 
Elveția — Belgia 21—10.

teren acoperit. In turul doi. 
Coz l-a eliminat cu 6—1, 6—1 
pe Okker, iar Svensson a obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
6—4, 6—4 în fața lui Taroczy. 
Alte rezultate mal importante : 
Ramirez — Koch 6—4, 6—2 ; Got
tfried — Freyss 6—3. 6—1.

GUSTAVO THOENI 
SE PREGĂTEȘTE...

ROMA, 24 (Agerpres). — Cu
noscutul campion italian de schi 
Gustave Thoenl îșl continuă pre
gătirile în vederea noului sezon 
internațional. Fostul deținător al 
„Cupei Mondiale- a declarat zia
riștilor că in viitor va participa 
numai in proba de slalom spe
cial. Thoenl a adăugat: „Am îm
plinit vîrsta de 28 de ani și con
sider că a sosit momentul să 
depun toate eforturile pentru a 
concura cu succes numai la • 
probă. De aceea șl Ia Jocurile 
Olimpice de la Lake Placid voi 
evolua numai în proba de slalom 
special-.

După cum se anunță din Lausanne, Comisia C.I.O. pentru so
lidaritatea olimpică a hotărit să aloce suma de 1 mibon de 

dolari pentru a finanța deplasarea sportivilor din diferite țâri 
la Jocurile Olimpice de iarnă de la Lake Placid și a celor de 

?® 1? Jdoscova. Pe de altă parte, s-a convenit ca sediul 
~ ■ olimpică să fie transferat de la

află și sediul Comitetului olimpicse
Comisiei pentru solidaritatea 
Roma ia Lausanne, unde 
internațional.

CU YACHTUL
LA... MOSCOVA

aso-mulți membri ai 
sportive de pe lingă 

constructoare de mașini

Mal 
ciației 
Uzina ________________ ____

electrice din Novala Kahovka 
(R.S.S. Ucraineană), amatori 
de yachting, au luat o ini
țiativă originală. El vor să a- 
Jungă la Moscova, în ziua 
deschiderii Jocurilor Olimpice

LAKE PLACID 80 
ÎN FILE DE CARTE

Cuplul de patinatori
R. P. Ungară, Krisztina Regd- 
czy șl Andrăs Sallal. s-a cla
sat pe primul loc in proba de 
dane pe gheață, in cadrul 
concursului preolîmptc desfă
șurat recent la Lake Placid. 
In noul Palat de qheață (3 500 
de locuri) inaugurat cu acest 
prilej 

de vară, străbătînd întreaga 
distanță care-i separă de ca
pitala U.R.S.S. cu ajutorul u- 
nui... yacht. Aceasta este posi
bil, folosind numai calea ape
lor, pe un traseu de aproape 
3000 km. Călătoria va începe 
pe cursul Niprului, continuînd 
in Marea Neagră și Marea de 
Azov, apoi ureînd în susul 
fluviului Don, trecînd prin ca
nalul Volga-Don, pe apele 
Volgăl șl încheind pe rîul 
Moscova. Sportul velelor este 
deosebit de popular printre 
muncitorii marii uzine ucrai
nene și aceștia urmăresc de 
pe acum, cu vădit interes, 
pregătirile pe care colegii lor 
le fac pentru interesanta că
lătorie. și — bineînțeles — le 
doresc „vînt bun“ !

statistică americană a 
calculat la 800 de milioane 
numărul total al celor care 
vor putea urmări pe micile 
ecrane transmisiile televizate 
ale Jocurilor Olimpice de Iar
nă 1980 de la Lake Placid. 
Și mai mulți, probabil, vor fi 
auditorii programelor radiofo
nice cu acest subiect. Iar pre
sei scrise îl va reveni, fără 
Îndoială, primul loc în aceas
tă activitate de popularizare 
a întrecerilor viitoarei „Olim
piade albe“. De pe acum au 
început să apară, în tiraje 
considerabile, diferite publica
ții dedicate acestei teme, bu
letine, pliante, cărți. Cel mai 
recent eveniment editorial tl 
constituie publicarea, la New 
York, a volumului de aproape 
300 de pagini cu titlul ..Ghi
dul complet al Olimpiadei de 
Iarnă ’80**, datorat cunoscutu
lui gazetar sportiv american 
Zander Hollander, 
cititorii găsesc nu 
feriri la viitoarele 
șl un documentat 
precedentelor ediții, 
tul lor din 1924.

In acesta, 
numai re- ' 
Jocuri, cl 
istoric al 
de la star-

...BIORITM SAU 
HOROSCOPUL EFICIENTEI

Nottingham — F. C. Argeș 2-0 (2-0)

Fără a pretinde, ca astrologii, că pot prezice viitorul pe baza 
horoscopului, biologii, oamenii de știință care sint implicați in 
pregătirea marii performanțe sportive, au ajuns la concluzia ca 
bloritmurile — perioadele fasta și nefaste ale sportivilor, în 
funcție de pozițiile aștrilor raportate la data nașterii lor — 
nu pot fi neglijate în planurile de antrenament șl, mai ales, 
de concurs. îndeosebi — spun specialiștii — în sporturile unde 
victoria se decide la o sutime de secundă, la o tușă, lntr-o 
situație-limită. Astfel. Valentina Sapoșnikova, director adjunct 
ai institutului de cultură fizică din Leningrad, a făcut publică 
opinia sa conform căreia ora de desfășurare a competițiilor 
șl antrenamentelor capătă o mare importanță, cercetările de- 
monstrind că perioada optimă este între orele 15 și 19. Ace
leași cercetări, făcute pe cîteva mii de cazuri, au ajuns la con
cluzia că in atletism cele mal bune performanțe se obțin ta 
perioada care coincide cu prima lună de după data nașterii 
sportivului, și că 70 la sută dintre performerii mondiali ai 
sporturilor de iarnă în sezonul trecut sint născuțl între lunile 
noiembrie-aprilie (sezonul alb 1), ta timp ce la caiac-canoe 
cei mai buni s-au dovedit a fi cel ce au venit pe lume pri
măvara sau vara (cînd ambarcațiunile stat pe apă !)...

„Aceste observații — a precizat cercetătoarea — nu ne permit 
să pronosticăm rezultatele, ci doar să stabilim sportivilor un 
antrenament cit mai rațional, științific, pentru a atinge vlrful 
de formă cînd e nevoie-. Lucru cu care — se pare — nu este 
de acord ziarul francez „V.S.D.", care nu de mult a șl găsit 
o sursă de senzațional anunțtad, înaintea meciului de cam
pionat dintre Lens și Saint-Elienne, că victoria nu poate scăpa 
fotbaliștilor de la Lens Întrifcît ta ziua meciului doar trei ju
cători adverși vor fi in faza pozitivă pe plan emoțional, piesele 
de rezistență ale celor de la Saint-Etienne, Platini și Ciurkovlci, 
aflindu-se în faza negativă a ciclului fizic, emoțional și inte
lectual. Și Lens a cîștigat... a

Ceea ce, pe bună dreptate, l-a și determinat pe confrații 
de la parizianul „L’Equipe* să întrebe, cu ironie, dacă nu 
cumva institutul francez de bloritmuri va deveni îndrumătorul

Paul slAVEScu

...DAR CALIFICAREA SE VA DECIDE LA PITEȘTI
NOTTINGHAM, 24 (prin tele

fon). Pe stadionul „City Ground- 
din localitate, in fața a peste 
25 000 de spectatori, s-a disputat, 
tn nocturnă, meciul din cadrul 
Cupei campionilor europeni dintre 
cunoscuta formație engleză Not
tingham Forest și F.C. Argeș. 
Așa cum era de așteptat, chiar 
din startul partidei, fotbaliștii en
glezi au atacat in valuri, obllglnd 
formația noastră la o permanentă 
defensivă. Superioritatea netă a 
gazdelor a fost repede fructificată. 
Astfel, In mln. 14 scorul a fost 
deschis de WOODCOCK care a re
luat din apropiere mingea centra
tă de Robertson, dar după opinia 
noastră Înaintea golului Stanca a 
fost faultat, ceea ce l-a Înlesnit 
atacantului lui Forest să mar
cheze fără dificultate. După nu
mai 4 minute, tabela de marcaj 
arăta 2—0 : BIRTLES a profitat 
de tnvălmășala produsă tn careul 
plteștenilor și a trimis mingea tn 
plasă. Conduși. Jucătorii noștri 
sint preocupați numai de apărare.

el acționează timid și trec rare
ori in jumătatea de teren ad
versă. Linia de mijloc nu reu
șește deloc să păstreze balonul, 
virtuțile noastre de atac Dobrin 
și D. Nlcolae rămînlnd undeva 
Izolate tn fața masiv! or fundași 
englezi. Cu toate acestea, F.C. 
Argeș reușește — cu mari efor
turi — să facă ptnă la pauză 
iureșului echlp— locale, astfel 
că prima parte a tatîlnlrU se în
cheie cu scorul de 2—0.

Repriza a doua Începe mai e- 
chlltbrat. Plteștenii ies ceva mai 
curajos din defensivă și tn min. 
69 notăm prima ocazie favorabilă 
argeșeană, irosită de D. Nlcoiae. 
Jucătorii echipei locale revin în 
atac și tn minutul S9 Ivan are 
o intervenție salvatoare, respin- 
gtad balonul de pe linia porții, 
iar tn mln. 5S Cristian res
pinge, cu un reflex de ul
tim moment, șutul bombă 
expediat de Woodcock. Ulti
mele 19 minute stat extrem de 
dificile pentru F.C. Argeș, pentru

că ta min. 80 Zamfir (care pri
mise ta prealabil un cartonaș 
galben) este eliminat pentru faul
turi repetate. Deși în inferioritate 
numerică, piteștenil se apără or
ganizat, astfel că experimen tatii 
jucători ai lui Forest nu mat pot 
să-și mărească avantajul. O in- 
fHngere la două goluri diferență 
care reflectă just aspectul jocului, 
dar care oferă speranțe pentru 
F.C. Argeș ta meciul retur de la 
Pitești.

Arbitrul Sven Bjornestad din 
Norvegia a condus bine următoa
rele formații : NOTTINGHAM t 
Shilton — ANDERSON. LLOYD, 
Bums, Grey — McGovern, Bow
yer — MILLS, Birtles, WOOD
COCK. ROBERTSON. F.C. AR
GEȘ ; CRISTIAN — STÂNCI) — 
MOISESCU. Zamfir (eliminat în 
min. 80), Cirstea, Ivan — Toma. 
Chtvescu, lovănescu — D. NICO- 
LAE. Dobrin.

Radu URZICEANU

F. C. Nantes Steaua 3-2 (0-0)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX DOUĂ GOLURI ÎN DEPLASARE CARE POT CÎNTĂRI MULT
BASCHET • După 7 etape în 

campionatul masculin al Franței, 
pe primul loc se află Le Mans 
cu 19 p, urmată de Villeurbanne 
și Mulhouse, fiecare cu 17 p.

CICLISM • Tradiționala com
petiție internațională desfășurată 
în apropiere de Barcelona, pe 
un traseu în exclusivitate mun
tos, a revenit rutierului belgian 
Ren<5 Criquelion care a parcurs 
distanța de 28.500 km în 53:12. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Vilardcbo (Spania) — 53:36
șl Zoetemelk (Olanda) 53:52. 
Francezul Hinault a ocupat locul 
12 cu 54:48.

FOTBAL a 2 000 de spectatori 
au urmărit in localitatea Esch-sur- 
Alzette meciul de fotbal dintre e- 
chlpele Luxemburgului și Suediei 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului european (grupa a 
5-a». Intîlnirea s-a încheiat cu 
un surprinzător rezultat de ega
litate : 1—1 (1-0).

GIMNASTICA • Cea de-a 11-a 
ediție a competiției internațio
nale masculine ..Memorialul 
Joaquin Blume- va avea loc 
sîmbătă la Barcelona. La acest 
concurs și-au anunțat participa
rea peste 40 de sportivi în frun
te cu Baranov (U.R.S.S.), Ta- 
bak (Cehoslovacia). Lafleur 
(S.U.A.), Davis (Anglia), Pasztor 
(Ungaria), Jensch (R.F. Germa
nia) și alții.

HOCHEI • în campionatul 
Cehoslovaciei pe primul loc în

clasament se află acum Dukla 
Trencin cu 15 p, urmată de Du
kla Jihlava cu 14 p. Locul trei 
este ocupat de echipa VSZK 
Kosice cu 13 p, însă cu un Joc 
mal puțin. Cîteva rezultate teh
nice înregistrate *“ ** J“
marți : --- --
Jihlava 4—5 ; Slovan Bratislava — 
Poldi 
Plsen
Sparta Praga
1—4.

în etapa de
VSZK Kosice — Dukla

Kladno 1—4 ; Skoda 
Tesla Pardubice 7—3 ; 

Dukla Trencln

NANTES, 24 (prin telefon). 
Stadionul „Marcel Saupln-, ta 
tribunele căruia au luat loc 
25 000 de spectatori. a găzduit 
astă-seară (n.r. Ieri) meciul din
tre F. C. Nantes și Steaua din 
cadrul „Cupei cupelor-, manșa 
întîi a turului doi. Spre surprin
derea publicului, echipa care a 
deținut mal mult inițiativa și ca
re și-a creat mal multe ocazii de 
gol în prima repriză a fost aceea 
a Stelei. A. Ionescu (mln. 17 șt 
23, ultima oară singur cu porta
rul), M. Răducanu (min. 18),

Iordănescu (mln, 27) au risipit, 
însă, dta interiorul careului, fa
zele ingenios construite. In repli
că, F. C. Nantes a avut și ea cî
teva situații periculoase (min. 8. 
Amisse și 28 Rambillon, min. *0. 
V. Trossero) în careul stelist, dar 
Iordache are Intervenții salutare.

Imediat după pauză, F. C. 
Nantes forțează deschiderea sco
rului, pe care o reușește în min. 
59, prin PECOUT (singur în 
colțul din dreapta al careului 
mic, unde era Agiu 7), care reia 
cu capul ta colțul scurt. Un ml-

M. RÂDUCANU 
ocazie („cap-. ală- 
la o centrare de 
tot el va înscrie 
goi spectaculos : 
la circa 8 m îd 

driblase

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile primei manșe 

din cea de a doua etapă a cupelor europene la 
fotbal, iată rezultatele care ne-au sosit pînă la în
chiderea ediției (celelalte le vom publica tn ziarul 
de miine):

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
3—1
3-2 
0—3

10—0
2—1
1—0
2—0

— Dinamo Tbilisi
— Dundalk (Irl.)
— Hajduk Split
— Omonia Nicosia
— Servette Geneva
— Strasbourg

Hamburger S.V. 
Celtic Glasgow 
Vejle B.K. 
Ajax Amsterdam 
Dynamo Berlin 
Dukla Praga 
Nottingham Forest — F.C. Argeș Pitești

CUPA CUPELOR

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

Arsenal — F.C. Magdeburg 2-1 (1-1)
Arls Bonneweg — C.F. Barcelona 1—4 (0—0)
Panionlos Atena — I.F.K. Goteborg 1—0 (1—0)
Lokomotiv Kosice — Rijeka 2—0 (2—0)
F.C. Nantes — Steaua București 3—2 (0—0)

Dinamo Moscova — Boavista Porto 
Beroe Stara Zagora — Juventus Torino

CUPA U.E.F.A.
Dundee United — Diosgybr
Borussia Monchengl. — Internazionale 
F.C. Aarhus 
Steaua Roșie 
Grasshoppers Zii rich 
Zbrojovka Brno 
P.S.V. Eindhoven 
Aris Salonic 
Univ. Craiova 
Dynamo Dresda 
Banik Ostrava 
Dinamo București 
Lokomotiv Sofia 
Standard Ltege 
Feyenoord Rot.
Returul partidelor

— Bayern Miinchen
— Carl Zelss Jena
— Ipswich Town
— Keflavlk (Isl.)
— St. Etienne
— Perugia
— Leeds United
— V.f.B. Stuttgart
— Dinamo Kiev
— Eintracht Frankfurt
— Monaco
— Napoli
— Malmd F.F.

este programat pentru 7

0-0
1—9 Cl—01

0—1 (0-0)
1-1 (1—0)
1—2 (0—I)
3—2 <3—0)
0-0
3—1 (1—1)
2—0 (1-0)
1-1 (0-1)
2—0 (l—0)
1—1 (1-1)
1—0 (0—0)
2—0 (1-0)
4—2 (2—0)
2—1 (0-1)
4—0 (3-0)
noiembrie

nut mal tîrziu, 
ratează o mare 
turi de poartă, 
la Zahiu), dar 
ta min. 63 un 
șut puternic de
colțul scurt, după ce-1 
pe Bossis. încurajată de egalare, 
Steaua se menține în ofensivă și 
în min. 68 A. Ionescu, scăpat in 
careu, este oprit prin fault de 
portarul B. Demanes : 11 m clar, 
transformat impecabil de M. RA- 
DUCANU, care a trimis cu fen
tă în stingă portarului. Steaua 
î.și permite însă momente de re
laxare. de care profită adversa
rul : în min. 73. PECOUT, la un 
luft al lui Agiu (care are scuza 
de a fi alunecat), plasează cu 
latul din colțul careului mic, in 
poarta părăsită de Iordache : 
2—2. In min. 77, M. Răducanu 
scapă singur, dar este „placat- la 
18 m de poarta adversă de 
Bossis, care primește cartonaș 
galben. Cu 6 minute înainte de 
final, TOURE înscrie cu capul, 
din mijlocul careului mic. la o 
centrare a lui Amisse.

Arbitrul galez Ronald Bridges a 
condus bine formațiile : F. C. 
NANTES : B. Demanes — Bossis, 
Rio, MICHEL, Tusseau — Miiller, 
E. Trossero (min. 78 TOURfi), 
Rambillon — V. TROSSERO. PE
COUT. AMISSE.

STEAUA : IORDACHE — An
gelini, Agiu, Sameș, NITU — 
Dumitru. Stoica, Iordănescu — 
zahiu, A. IONESCU, M. RADU- 
CA NU

A.

Mircea TUDORAN
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