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loc...Vă mai amintiți acel 
viran de pe strada Caporal 
Ruică, din sectorul 4 al Capi
talei ? Acolo unde se aflau de
pozitate grămezi de moloz, gu
noaie, acolo unde creșteau în. 
voie buruienile... Cei mai vîrst- 
nici îl știu cu siguranță ; cei 
mai mici, nu. Explicația este 
simplă. Cei mai mari, adică 
oameni ai muncii de la Poli- 
color. Flacăra roșie, I.P.A.U.S., 
I.M.B., I.O.R., LCD. — intr-un 
cuvînt, părinții „șoimilor" și ai 
pionierilor — și-1 amintesc. Xși 
amintesc, desigur, și munca 
depusă cu rîvnă și spor pentru 
a transforma acest loc al ni
mănui intr-o minunată bază 
sportivă. Cei mai mici nu știu 
ce a fost înainte, ei cunosc 
doar terenurile de fotbal, de 
handbal, de tenis, leagănele și 
balansoarele. Ei, cei mici, vaj
nici sportivi acum, știu că în 
august 1974 au intrat pe poarta 
complexului „Voinicelul". De 
atunci, terenurile au atras, ca 
un veritabil magnet, sute și 
sute de copii. Sub supraveghe
rea unor cadre competente, ac
tivitățile s-au amplificat zi de 
zi, au crescut în atractivitate, 
iar echipele purtînd ecusonul 
„Voinicelul" pot fi văzute per
manent în întrecerile municipa
le rezervate copiilor.

...Vă mai amintiți acel loc 
viran de pe bd. Leontin Sălă- 
jan, situat în apropierea poli
clinicii Titan ? Acolo erau atot- 
stăpinitoare buruienile. Dar n-au 
lipsit nici inițiativele, nici do
rința de a transforma acel spa
țiu intr-un loc unde copiii — 
mici și mari — să poată petre
ce timpul liber in compania 
sportului, a exercițiilor fizice în 
aer liber. Și, astfel, tot intr-un 
august, la complexul „Titanii" 
au sosit primii... sportivi. Au 
găsit aici nu numai terenuri de 
handbal, volei, fotbal, ci și un 
canal navigabil pentru pasio- 

.. nații de navomodele și o estra
dă pentru acțiunile culturale și 
două spații de joacă pentru 
preșcolari. Intre „Voinicelul" și 
„Titanii" nu sînt multe deose
biri. dar realizarea celei din 
urmă a insemnat un pas înain
te. Un pas mare, care dovedeș-

Emanuel FANTÂNEANU

ANUL XXXV - Nr. 9306

TITANII"

(Continuare in pag. 2-3)

MOtETAti PIN TOATE TAtllE, UNTR-VA 1

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Baza sportviă a pionierilor și școlarilor „Cireșarii“ este întot
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VIZITA DELEGAȚIEI UNIUNII BULGARE 
DE CULTURĂ FIZICĂ SI SPORT 

Primire la C. C. al P. C. R.

în întreaga țară continuă să 
se desfășoare competiții 
giale în cinstea celui 
XII-lea Congres al P.C.R. 
eîteva dintre relatările corespon
denților noștri :
• In 

resort 
rești, 
lui republican de pregătire a fost 
organizat un reușit concurs de te
nis, rezervat juniorilor, dotat cu 
„Cupa Congresul al XII-lea al 
Partidului". La întreceri au fost 
prezenți peste 140 de juniori și 
junioare. Rezultatele finalelor. 
Cat. 11—12 ani î Teodora Tache 
(Dinamo) — Aurelia Gheorghe 
(Progresul) 6—2, 6—1 ; A. Po- 
povici (T.C.B.) — M. Ionescu
(Steaua) 6—3, 6—3 ; 13—14 ani ; 
Monica Radu (Dinamo) — Flo
rența Ionascu (Pionierul) 6—3,
3—6, 6—4 ; M. Vanță (Dinamo) — 
M. Nistor (T.C.B.) 6—3, 6—1 ;
15—16 ani : Carmen Cazacliu 
(Steaua) — Mihaela Testiban 
(Steaua) 6—4, 6—2 ; D. Ciucă

oma- 
de-aJ 
iată

organizarea comisiei de 
a Municipiului Bucu- 
pe terenurile Centru-

sinibâiă sc reiau întrecerile Diviziei de lupte

(Dinamo) — F. Nicolae (Politeh
nica) 6—4, 6—2. (Marieta PO
PESCU — coresp.)
• La Slobozia, in inima mâ- 

, noasei cimpii a Bărăganului, s-a
desfășurat zilele trecute „Crosul 
muncitorilor-4, au participat ti
neri, oameni ai muncii din între
prinderile T.C.M. Ialomița, I.T.A., 
Combinatul chimic Slobozia, 
C.C.H. Călărași etc. Iată primii 
trei clasați : Costel Cos tea 
(T.C.M.), ion Neacșu (T.C.M.) 
și Gudu Tușa (I.T.A.). (Gh. 
HOȘU — coresp.)
• Cupa „Congresul al xn-lea 

al P.C.R." la tenis de masă și 
șah se desfășoară la Arad, în 
organizarea asociației sportive 
IRIS, de pe lingă Cercul terito
rial de calcul electronic. Peste 
150 de concurențl îșl dispută în
tâietatea, pe parcursul a cîtorva 
zile de întreceri. (Pavel ȘO- 
DINCA — coresp.)
• In Tara de Sus, duminica 

trecută s-au desfășurat ample în
treceri dedicate marelui eveni
ment care va avea loc în cu- 
rînd: al XII-lea Congres al parti
dului. La Suceava, peste 4 000 
de tineri s-au întrecut, pe opt

Joi la amiază, tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
pe Trendafil Martinski, președintele Uniunii Bulgare de Cultură 
Fizică și Sport, care a efectuat o vizită pentru schimb de expe
riență in țară noastră, la invitația C.N.E.F.S.

Cu acest prilej, a avut loc o discuție care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, evocîndu-se bunele relații 
româno-bulgare care se dezvoltă pe toate planurile, în spiritul 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov. A fost exprimată dorința comună de a se acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor de colaborare șl 
prietenie în domeniul educației fizice și sportului.

La primire a luat parte tovarășul Emil Drăgănescu, membru 
ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul turis
mului și sportului, președintele C.N.E.F.S.

A fost de față Petăr Danailov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

★ ★
In perioada 22—25 octombrie 

a.c., o delegație a Uniunii Bul
gare de Cultură Fizică și Sport 
condusă de tovarășul Trendafil 
Martinski, președinte, a efec
tuat o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
Oaspeții au purtat discuții cu 
o delegație a C.N.E.F.S. îm
preună cu conducerea C.N.E.F.S. 
a fost trecut în revistă stadiul 
colaborării româno-bulgare în 
domeniul educației fizice și spor
tului. S-a constatat cu deplină 
satisfacție realizarea planului

★
de colaborare existent și s-a 
convenit asupra intensificării 
schimburilor de delegații spor
tive, antrenori, specialiști.

Delegația bulgară a vizitat 
unități și baze sportive din 
București și Timișoara. De ase
menea, oaspeții au avut o întîl- 
nire cu reprezentanți ai presei 
sportive din Capitală.

Joi după-amiazâ, delegația 
Uniunii Bulgare de Cultură 
Fizică și Sport și-a încheiat vi
zita în țara noastră, înapoin.- 
du-se la Sofia.
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ÎNCEPE „CUPA ROMÂNIEI- LA VOLEI
Divizionarele A de volei în

cep, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, activitatea internă. Con
form hotăririi Biroului federal, 
cele 
și tot 
pută 
retur 
intermediare), după care se vor 
desfășura campionatele națio-

12 echipe masculine 
atîtea feminine vor dis- 
„Cupa României" (tur- 
cu etape săptămînale și

nale. Startul în „Cupa Româ
niei" seva da astăzi, cînd este 
programat meciul masculin 
Dinamo — Tractorul Brașov 
(sala Dinamo, ora 16) contînd 
pentru etapa a 2-a, Dinamo ur- 
mind să plece sâptămîna viitoa
re în R. D. Germană, la Di- 
namoviadă.

AȘTEPTAM UN PLUS DE CALITATE!
La sfîrșitul acestei săptămîni 

se reiau întrecerile campionate
lor republicane pe echipe la 
lupte greco-romane și libere, la 
ambele stiluri disputîndu-se 
partidele din etapa a IV-a.

in urma măsurilor luate după 
campionatele mondiale de la 
San Diego, unde, după cum se 
știe, rezultatele reprezentanți
lor noștri s-au situat mult sub 
nivelul posibilităților, se, așteap
tă un plus de calitate în evo
luțiile din competițiile interne. 
Cea mai importantă întrecere 
pe echipe a țării trebuie să se 
bucure de mult mai mult in
teres din partea antrenorilor si 
a sportivilor, dar și din partea 
celor chemați să organizeze 
competițiile, astfel ca la relua
rea întrecerilor Diviziei de lupte 
să se poată constata 
calitativ superior sub 
pectele.

Concursurile din 
IV-a se vor disputa 
temui turneelor 
(fiecare cu 
acumulate de sportivi fiind a-

un nivel 
toate as-

etapa a 
după sis- 

individuale 
fiecare), punctele

tribuite echipelor. Toate parti
dele se vor organiza in zilele 
de sîmbătă (toată ziua) și du
minică (pînă la încheiere), așa 
cum prevede regulamentul, de
rogările (acceptate anterior de 
către unii arbitri principali) 
fiind interzise.

Iată programul etapei. GRE
CO-ROMANE, seria I : S.C. Ba
cău, Dunărea Galați, C.S.M. 
Suceava, C.S. Botoșani, Nicoti
nă Iași, Mobila Rădăuți, A.S.A. 
Bacău (la SUCEAVA) ; seria a 
n-a : Steaua. Progresul Bucu
rești, Farul. Dinamo. Metalul 
București. Delta Tulcea, Pro
gresul Brăila (la TULCEA) ; 
seria a III-a : L.C. Dacia Pi
tești, Chimia Rm. Vilcea, Alu
miniu Slatina, Electroputere 
Craiova, C.S.U. Pitești. Rapid 
București, Carpați Sinaia (la 
SLATINA) i seria a IV-a : 
A.S.A. Cluj-Napoca, C.S. Arad, 
C.F.R. Timișoara, SIMARED 
Baia Mare, Steagul roșu Bra-
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După meciurile de miercuri ale echipelor noastre in cupele europene la fotbal

CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ, ANGAJARE TOTÂEĂ Șl FĂRĂ 
COMPLEXE. SE POATE FACE FAȚĂ CONFRUNTĂRILOR DIFICILE

Puse de sorți în fața unor 
adversari redutabili, repre- 
zentînd școli fotbalistice de 
primă mărime pe continentul 
nostru și pe plan mondial — 
echipele românești participan
te la cupele europene au in
firmat temerile și prejudecățile 
care n-au lipsit nici de această 
dată in cintărirea șanselor lor. 
realizând miercuri un bilanț 
bun. care — fără să ne arătăm 
acum, „după luptă", prea pre
tențioși — trebuie să recu
noaștem că putea fi și mai bun. 
Această apreciere are in ve
dere nu numai victoriile obți
nute — pe propriile terenuri — 
de Dinamo și Universitatea 
Craiova in „Cupa U.E.F.A.", ci 
și înfrîngerile suferite — in

deplasare — de Steaua. în 
„Cupa cupelor", și F.C. Argeș, 
in Cupa campionilor europeni. 
Aparent paradoxal, eșecul la 
limită al echipei bucureștene 
la Nantes este — prin compa
rație cu celelalte trei rezulta
te — cel mai promițător in 
perspectiva manșei a doua, de 
la 7 noiembrie. Pentru a eli
mina din competiție pe ciști- 
gâtoarea „Cupei Franței", îi 
va fi suficient formației lui 
Constantin un scor de I—0, pe

Radu II și Bărbulescu — este 
și scorul cu care campioana 
noastră a pierdut meciul de 
miercuri seară. Să nu uităm 
că tot cu 0—2 a cedat echipa 
argeșeană și Ia Atena, în fața 
unui adversar evident mai mo
dest decît cîștigătoarea Cupei 
campionilor europeni, jar două 
goluri diferență nu constituie, 
totuși, un handicap irecupera
bil în meciul retur, chiar dacă 
pe gazonul din Pitești va e- 
volua una dintre cele mai pu-

NADIA COMÂNECI - din nou nota maximă la paralele
OSLO, 25 (prin telefon). A 

doua zi a meciului internațio
nal dintre echipele feminine 
de gimnastică ale României și 
Norvegiei s-a desfășurat în o- 
rășelul Drammen, nu departe 
de capitală, sub semnul ace
luiași mare interes pe care pu
blicul iubitor de sport de aici 
l-a manifestat față de echipa 
reprezentativă a țării noastre, 
în frunte cu Nadia Comăneci 
și Emilia Eberle, două gim
naste de renume internațional. 
Dealtfel, ele au confirmat pe 
deplin cărțile de vizită, repur
tând frumoase succese în a- 
ceastă Intîlnire amicală, de ve
rificare. în ziua a doua a con
cursului, Nadia Comăneci a

evoluat eu aceeași impecabilă 
măiestrie și deplină siguranță, 
obținînd din nou un mult a- 
plaudat „10“ la paralele, pre
cum și trei note identice foar
te ridicate la celelalte aparate: 
9,90. Cu mult succes a concurat 
miercuri noapte Anca Kiss, 
care de data aceasta a obținut 
un punctaj mult mai bun 
comparație cu cel din 
zi : 38,95, cu care s-a

în 
prima 
situat 

pe locul II, dar nereușitele din 
prima zi au făcut ca ea să se 
situeze pe locul IV la indivi
dual compus, după Nadia Co- 
măneci, Emilia Eberle și Meli- 
ta Ruhn. Pe locurile urmă
toare — Marilena Vlădărău gt 
Dumitrița Turner, aceasta din

urmă cu prestații mai bune 
in ziua a doua.

Presa de specialitate, rubri
cile de sport ale marilor coti
diene, televiziunea și radioul 
din Norvegia au acordat spații 
largi prezenței gimnastelor 
noastre aici, publicînd ample 
reportaje și cronici ale acestei 
întîlniri.
• Evoîuînd in Polonia, tn 

compania formației G.T.S. 
Wisla Cracovia, formația fe
minină a C.S.Ș. Oradea a ob
ținut un frumos succes, cîști- 
gind atlt pe echipe (181,60 — 
181,05), cit și la individual 
compus, prin Luminița Olani, 
cu 37,85 p.

incă un reflex salvator, in fața ofen- 
Foto : Ion MIIIĂICA

Porțarul Lukic (Leeds) are 
sivei craiovene

care avem toate motivele 
credem că-1 va realiza, 
moment ce și miercuri, în 
plasare, a depins mai mult de 

ratînd o 
la Inde-

să 
din 
de-

ea soarta partidei, 
victorie ce-i stătea 
mină.

Nesperat de strins 
dițiile în care F.C. 
comportat în ultima 
campionat și în care s-a pre
zentat la Nottingham, fără 
doi dintre jucătorii de basă:

— în con- 
Argeș s-a 
vreme in

temice formații de club din 
lume.

Foarte prețioase, victoriile 
dinamoviștilor și ale craiove- 
nilor deși — trebuie să o spu
nem — ele nu sînt atît de 
consistente pe cît ar fi fost 
posibil și — mai ales — ne
cesar pentru diminuarea griji-

Constontin FIRÂNESCU

(Continuare în pag. 2—3)



COPIII NOȘTRI - PUTERNICI CA „TITANII
(Urmare din pa o. 1)

te grija celor mari, a comuniș
tilor, față de viitorul țării.

...Vă mai amintiți acel parc, 
aflat lingă terenurile de rugby 
ale Griviței Roșii ? Oare se 
putea numi chiar așa ? Situat 
intr-un vechi cartier muncito
resc, al ceferiștilor, el nu ofe
rea nici o posibilitate de re
creare. 1 Nici pentru cei mici, 
nici pentru adulți. Dar oamenii 
muncii de la întreprinderile din 
sector, in special de la Grivita 
Roșie, locuitorii cartierului 
și-au unit forțele și l-au trans
format intr-un veritabil parc al 
sportului. Au apărut terenuri 
de handbal, tenis, volei, bas
chet. fotbal, pistă de popice, o 
pistă aplicativă, un spațiu dc 
joacă pentru preșcolari, mese 
de ping-pong și șah, o sală 
pentru tenis de masă. Și, astfel, 
E fost deschis complexul pio
nierilor și școlarilor „Cireșarii". 
Și aici, ca la toate celelalte, 
profesori de educație fizică asi

COMPETIȚII
(Urmare din paq. I)

baze sportive, la handbal, șah, 
volei, tenis de cîmp, fotbal și 
cros. Competiții omagiale au 
avut loc și Ia Vatra Domei, Făl
ticeni, Gura Humorului, Cîmpu- 
lung, Rădăuți, Șiret și Solea. 
Printre animatorii întrecerilor 
s-au numărat elevii liceelor 
„Ștefan cel Mare44 și Lie. indus-

DIVIZIA DE LUPTE
(Urmare din paq. I)

șov. Vulturii Lugoj, C.S.M. Re
șița (la LUGOJ).

LUPTE LIBERE. seria I : 
U. M. Timișoara, Constructorul 
Hunedoara. Vulturii Lugoj. 
C.F.R. Timișoara, Jiul Petrila, 
C.S.M. Reșița, Rapid Arad (la 
REȘIȚA) ; seria a II-a : C.S.M. 
Cluj-Napoca, Comerțul Tg. Mu
reș, C.S. Satu Mare. Lemnarul 
Odorhei. Mureșul Tg. Mureș. 
A.S.A. Oradea. înfrățirea Ora
dea (la SATU MARE) ; seria a 
in-a : Steaua, Progresul Bucu
rești, Vulcan București. C.S. 
Tirgoviște, Steagul roșu Brașov, 
C.S.M. Craiova. I.O.B. Bals (la 
CRAIOVA) ; seria a IV-a : Hi
drotehnica Constanța. Dunărea 
Galați, Progresul Brăila. C.S.M. 
Iași, Dunărea Canal Medgidia, 
Dinamo Brasov, Rapid Bucu
rești Ca BUCUREȘTI).

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 27 OCTOM

BRIE, ora 14 ; Gimnastică 
feminină, Norvegia ■— 
România (selecțiunl înre
gistrate de la Drammen ; 
comentator — Cristian 
Topescu) ; ora 15 : Fotbal, 
F.C. Argeș — Steaua 
(transmisie directă de la 
Pitești ; comentator 
Radu Urziceanu).

DUMINICA 28 OCTOM
BRIE, ora 16,20 : „Fotbal 
magazin", rezumatele me
ciurilor C.S.M. Suceava 
—■ F.C. Constanta (co
mentator — comei Pum- 
nea), F.C. Rapid — Auto
buzul (comentator — So
rin Satmari), Spania — 
Iugoslavia, Ungaria — 
Finlanda, Olanda __ Polo
nia și Scoția — Austria 
(comentator — Cristian 
Topescu) ; ora 19.15 (pro
gramul ii) : „Telcrama
sport" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).

MARȚI 30 OCTOMBRIE, 
ora 18,15 : Baschet mas
culin; Steaua — Eczaci- 
basl Istanbul, în „Cupa 
cupelor" (transmisiune di
rectă de la sala Floreas- 
ca a reprizei a doua ; co
mentator — Sorin Sat
in ari).

MIERCURI 31 OCTOM
BRIE. ora 15 : Fotbal,
Iugoslavia — România, in 
preliminariile C.E. (trans
misiune directă de la Ko- 
sovska Mitrovica ; comen
tator — Eftimie Ionescu).

JOI 1 NOIEMBRIE, ora 
18,15 : Baschet masculin, 
Dinamo — Efes Istanbul, 
în C.C.E. (transmisiune 
directă de la sala Flo- 
reasca a reprizei a doua; 
comentator — Sorin Sat
mari).

LOTS PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LOZ ÎN PLIC OFERĂ ZILNIC, 

MARI SATISFACȚII LA 1NDE- 
MINA TUTUROR • Autoturis
me „Dacia 1300“, „Skoda 120 L“, 
„Skoda 105 L44, Trabant 001“
• Lozuri de 20.000, 10.000, 5.000

lei etc. Agențiile Loto-Prono- 
sport, vinzătorii volanți, unitățile 
din comerț, cooperația de con
sum și oficiile poștale din în
treaga țară vă oferă în perma
nență posibilitatea de a vă nu

gură desfășurarea unui pro
gram sportiv-educativ, la care 
participă sute și sute de copii 
de la toate școlile din zonă. 
Profesorul V. Ștefănescu, res
ponsabilul bazei, ne spunea : 
„Asemenea eomplexe oferă 
largi posibilități de practicare a 
sportului pentru numeroși co
pii, pentru că, pe lingă acțiu
nile care se organizează cu re
gularitate. cadrele didactice de 
la școlile limitrofe pot să-și 
desfășoare pe terenurile exis
tente — și o fac cu multă plă
cere — lecțiile în condiții opti
me. intr-un decor care, prin el 
însuși, are o influență favora
bilă asupra dezvoltării armo
nioase a copiilor".

Desigur, „Voinicelul". „Tita
nii", „Cireșarii" sînt doar trei 
din bazele sportive puse la dis
poziția copiilor Capitalei în a- 
cești ani. baze care si ele do
vedesc marea si permanenta 
grijă 'a partidului și statului 
față de tânăra generație, fată 
de cei care vor și trebuie să 
crească puternici ca „titanii" și 
cutezători ca „cireșarii"...

OMAGIALE
trial 4, ccl ai școlilor generale 1, 
3 și 8 din Suceava, tinerii dc la 
I.U.P.S. și C.C.H., Liceul indus
trial „Nicu Gane“ din Fălticeni, 
Liceul minier de la Vatra Dor- 
nei. Liceul silvic din Cîmpulung 
Moldovenesc, Grupul școlar mi
nier din Gura Humorului și Li
ceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Rădăuți. (I. MlNDRESCU — 
coresp.)
• „Cupa Congresului4* la fot

bal, competiție care a avut loc 
recent in județul Alba, s-a bucu
rat de participarea a opt echipe. 
Câștigătoarea trofeului : Metalur
gistul Cugir, care a dispus în 
finală cu 4—2 de Soda Ocna 
Mureș. Tot în cinstea Congre
sului. cooperația meșteșugăreas
că din orașul Alba Iulia a or
ganizat o frumoasă duminică 
sportivă, la care au luat parte 
sute de cooperatori.

© în cinstea celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., duminica tre
cută s-au desfășurat in județul 
Dîmbovița numeroase competiții 
sportive omagiale. Notăm două 
dintre acestea : la Potlogi, în or
ganizarea școlii generale de aici, 
s-a desfășurat o duminică spor
tivă, la care au participat invi
tați din opt școli din județ. Au 
cîștigat : la volei, Șc. gen. 3 Mo- 
reni (fete) și Șc. gen. Glodeni 
(băieți) ; Ia handbal, Șc. gen. 
Titu (f) și Șc. gen. Potlogi (b) 
iar la fotbal — Sc. gen nr. 1 Tîr- 
goviște. (M. AVANU — coresp.)

< în Sala sporturilor din Foc
șani s-a desfășurat „Cupa Con
gresului, la handbal. Locul întîi 
a fost ocupat de Filatura Foc
șani, urmată de C.S.Ș. Bacău si 
Secuiana — Tg. Secuiesc. (V. 
MANOLIU — coresp.)

SELECȚIE 
PENTRU ȘAH 

LA UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI

în secția de șah a clu
bului sportiv Universita
tea București vor lua fi
ință, în curînd, două gru
pe de copii. Copiii de 
8—12 ani, care doresc să 
practice șahul, se vor pre
zenta pentru selecție la 
sala de șah a Universită
ții, clădirea Facultății de 
istorie-filozofie (bd. Re
publicii nr. 13), lunea, 
miercurea și vinerea, in
tre orele 16 și 18, marțea 
și joia între orele 
9.30—11.30.

SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI A LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 25 (prin 

telefon). — Cea de a treia 
etapă a primului tur din cadrul 
seriei secunde a Diviziei A la 
hochei, care se dispută pe pati
noarul artificial din localitate, a 
furnizat trei meciuri echilibrate, 
dintre care unul s-a încheiat cu 
o mare surpriză : tînăra forma
ție a Liceului de matematică- 
fizică din localitate reușind să 
învingă pe Sportul studențesc 
A.S.E. București ! Dar iată cîte
va amănunte de la aceste par
tide :

Timava Odorhei — Agronomia 
CIuj-Napoca 6—3 (1—1, 3—2,
2—0). Jocul a fost frumos, echi
pa din Odorhei detașându-se în 

măra și dv. printre marii cîș- 
tigători. MAI MUUTE LOZURI — 
MAI MULTE ȘANSE DE SUC
CES !

Tragerea Loto de astăzi, 26 
octombrie 1979, se televizează în 
direct, începînd de la ora 18,25.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 19 OCTOMBRIE 1979. Cat. 
2: 4,25 variante a 19.341 lei; cat. 
3: 10,50 a 7.828 lei; cat. 4: 25.50 
a 3.223 Iei; cat. 5: 117,75 a 698 lei; 
cat. 6 : 255,50 a 322 lei; cat. X: 
1.256.25 a 100 Iei. Report la cat. 
1: 163,387 Ici.

„VACANȚA" ATLEȚILOR A FOST 
REZULTATUL? PERFORMANȚE SUB 

discuție cu antrenorul emerit ION SOTER
Intr-un comentariu pe margi

nea întrecerilor ultimei etape a 
competiției atletice dotată cu 
„Cupa României44, în ziarul nos
tru se critica, între altele, faptul 
că marea majoritate a atleților 
s-au prezentat necorespunzător 
pe stadionul din Constanța, a- 
tunci, spre sfîrșitul lunii septem
brie. în legătură cu aceasta, an
trenorul emerit Ion Soter, antre
nor principal al secției clubului 
Steaua, câștigătoarea competiției, 
ne spunea deunăzi că subscrie 
integral Ia criticile formulate, în 
mod special la aceea că „atleții 
s-au considerat deja în vacanță*. 
Observația aceasta, ne spunea 
reputatul tehnician, este corectă 
dar... incompletă, deoarece pen
tru cei mai mulți dintre atleții 
bucureșteni participanți la com
petiția republicană pe echipe, va
canța a început, de fapt, de la 
13 iulie (I !). De la această dată, 
în Capitală nu a mai fost or
ganizat nici un singur concurs 
pentru atleții seniori, adică pen
tru acea categorie numeroasă de 
sportivi de la care se așteaptă, 
în primul rînd, rezultate de va
loare.

Intr-adevăr, de ia 13 iulie, ulti
ma zi a campionatelor naționale 
ale seniorilor și pînă la 22 sep
tembrie, la etapa a IlI-a (ultima) 
a „Cupei României44, n-a mai 
existat activitate atletică bucu- 
reșteană, ceea ce înseamnă că, 
în mod practic, atleții au intrat 
de atunci în vacanță, adică de 
la jumătatea ’unii iulie

Este adevărat că în acest răs
timp au fost programate o serie 
de competiții cu caracter națio
nal sau internațional, dar aces

Adnotări Ia campionatul 
dc motocros

DE CE SE... PIERD
TAEENlEEt PE DRUM?

De aproape un deceniu, în pro
gramul campionatului republican 
de motocrcs a fost introdusă o 
clasă rezervată posesorilor de moto
rete „Mobra44, cu scopul de a pro
mova un produs al industriei și de 
a putea depista tinere elemente 
și a le forma la școala curajului 
și îndemînării. în aceste întreceri 
s-a remarcat tînărul și. valorosul 
motocrosist Ernest Mulner (la e- 
tapa de la Samukov a campio
natului mondial a ocupat locul 
14 din 42 de concurenți din 13 
țări). în 1973, el cîștiga, la numai 
14 ani, primul său titlu de cam
pion cu motoreta Mobra44. Ală
turi de el, alți băieți dotați și 
dornici de afirmare se anunțau 
ca motocicliști de nădejde. Tim
pul zbura și, spre deosebire de 
adversari, Ernest Mulner — su
pus de tatăl și antrenorul său 
Paul Miilner la atente pregătiri 
— progresa văzînd cu ochii de 
la un sezon la altul, reușind în 
ultimii 5 ani o performanță de 
invidiat: a cucerit consecutiv 5 
tricouri de campion, dintre care’ 
unul la tineret și 4 la seniori.

Ce s-a întîmplat cu alergătorii 
din generația t mărului nostru 
campion ? Cițiva mai concurează 
și astăzi, însă la un nivel infe
rior, dar cei mai mulți... s-au 
pierdut pe drum. Răzvan Bîrzu, 
Petre Oprea, Marian Aldea, Cor
nel Băjan, ca să dăm numai cîte
va exemple, care la vîrsta juniora
tului înregistrau rezultate promi
țătoare, au devenit simpli spec
tatori la curse, urmărind cu pă
rere de rău disputele foștilor lor 
parteneri. De ce au abandonat 
atît de timpuriu arena competi- 
țională ? Explicația, pe cît de 
simplă, pe atît de regretabilă, se 
circumscrie în jurul următoarelor

• cauze:

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
învingătoare abia în ultima re
priză. Au marcat : Szallai 2,
Ban, Baier, Peter și Szilagy
pentru învingători, respectiv
Szalla, La jos și Miklos.

Liceul Miercurea Ciuc — Sp. 
studențesc A.S.E. 7—3 (3—2, 2—0, 
2—1). Victorie surprinzătoare, dar 
pe deplin meritată a tinerilor 
hocheiști din Miercurea Ciuc. Ei 
au avut o evoluție constant 
bună de-a lungul întregului 
meci, dovedind și o bună pre
gătire fizică. Au marcat : Csata 
3, Corpoș, Nagy, Bariț, Becze — 
pentru Liceul M. Ciuc, respectiv 
Gh. Florian, Gyurgypall, Con- 
stantinescu.

Avintul Gheorgheni — Progre
sul Miercurea Ciuc 3—1 (0—0, 
0—1, 3—0). Abia în ultima repri
ză și intr-un interval de timp 
foarte scurt (între minutele 43 
și 51) Avintul a reușit să întoar
că rezultatul în favoarea sa. Deși 
a stat mult timp sub semnul in
certitudinii, considerăm victoria 
echipei din Gheorgheni pe deplin 
meritată. Cele trei puncte ale în
vingătorilor au fost înscrise de 
Lengyel, KercsS și Gyorgy, golul 
echipei Progresul fiind realizat 
de Pavel.

In clasament conduce Avintul 
Gheorgheni cu 6 p (golaveraj 
27—7), urmată de Progresul 4 p 
(14—1) și Liceul 4 p (13—20), am
bele din M. Ciuc. (Vaier PAȘ- 
CANU — coresp.) 

tea au fost deschise doar pentru 
unii dintre atleți, numai pentru 
fruntași și nici măcar pentru toți 
aceștia. Avem în vedere „Cupa 
Europei44, Jocurile balcanice, 
Campionatele de atletism ale ar
matelor prietene, Dinamoviada 
ș.a. la care au luat parte atleți 
fruntași din Capitală, cîte unul- 
doi de probă. Dar cei care n-au 
făcut parte din aceste echipe ? 
Ion Soter spunea, de pildă, că 
atleții, chiar și cei de la Steaua, 
au beneficiat de lungi etape de 
pregătire în toiul sezonului com- 
petițional, totalizînd mai bine de 
zece săptămîni, dar cînd a fost 
să și-o valorifice n-au mai avut 
cînd și unde căci, ca și altă dată, 
în plin sezon le-au lipsit con
cursurile ! „Situația a fost cu 
atit mai neplăcută cu cît în 1979 
nu s-a putut vorbi despre un se
zon indoor, știut fiind faptul că 
nu au fost organizate nici cam
pionate naționale de sală și nici 
concursul internațional „Cupa de 
cristal44. De aceea este de neac
ceptat ca, în absența unui sezon 
de sală, să mai apară, tot la 
pasiv în activitatea noastră, și o 
jumătate din sezonul de con
cursuri estivale, fapt puternic 
resimțit în munca antrenorilor și 
a atleților bucureșteni. (n.n. Ob
servația este perfect valabilă și 
pentru multe alte centre de at
letism din țara noastră !). Fără 
să-i scuz pe atleți pentru com
portarea din „divizie44, de la Con
stanța, am ținut să arăt, totuși, 
că de vacanța în care s-au aflat 
atîta timp nu au fost ei vino- 
vați !« Și cum bine s-a văzut, 
consecințele au fost nefavorabile 
pe planul general al performan-
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MAT
Cei patru laureați ai campionatului de motocros, ediția 1979 (de 
la stingă la dreapta) : Ernest Mulner la seniori, Alexandru Ilieș 
la tineret, Toma Dulea la juniori mari și Eugen Moașa la ju
niori mici. Foto : Eugen ENOIU — Cîmpina

TRE

1) O serie de antrenori, supuși 
prejudecăților în procesul de in
struire, au rămas închistați în- 
tr-un program de pregătire em
piric, elevii lor continuînd să 
bată pasul pe loc.

2) Fără o tehnică corespunză
toare în pilotarea mașinilor șl cu 
deprinderi greșite, tinerii moto- 
crosiștl forțează motocicletele, 
pentru că nu știu să aleagă tra
sa ideală, uzîndu-le înainte de 
termen. Astfel, pînă la procura
rea motoarelor de rezervă și a 
pieselor de schimb, mulți juniori 
talentațl rămîn în afara activității 
competiționale.

3) Majoritatea motocrosiștilor 
care au ajuns Ia vîrsta seniora- 
tului nu au înțeles, ia timpul cu
venit, că drumul spre perfor
manțe trece mai întîi prin mun
ca de atelier. In consecință, nu 
știu nici astăzi cum să-și pregă
tească temeinic mașinile pentru 
concurs, oprindu-li-se motoarele 
cînd le este lumea mai dragă.

4) Deși s-a preocupat de asigu

CAMPIONATUL DE 
HANDBAL TINERET 

CATEG. B - ETAPA A IX-o
MASCULIN. Seria I : Tracto

rul Brașov — C.S.M. Suceava 
26—20 (14—8) ; Universitatea
Iași — Petrolul Teleajen 18—20 
(9—11) ; Nitramonia Făgăraș — 
Comerțul Constanța 20—15 (9—8);
C. S.U. Galați — Universitatea
București 17—15 (10—7) ; Celuloza 
Brăila — Relonui Săvinești 12—18 
(4—7). Seria a II-a : C.S.M. Re
șița — Minerul Cavnic 24—19
(11—8) ; H.C. Minaur II Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș 31—17 
(14—9), Utilajul Știința Petro
șani — Universitatea Craiova 
13—17 (6—10). FEMININ. Seria I: 
Textila Buhuși — Voința Galați 
20—8 (8—1); Vulturul Ploiești 
Universitatea București 8—7 
(3—3) ; Oltul Sf. Gheorghe — 
Confecția Vaslui 11—16 (7—10).
Seria a II-a : Avintul Craiova — 
Textila Zalău 15—6 (6—6) ; C.S.M. 
Sibiu — Confecția Drobeta-Tr. 
Severin 21—8 (12—4) ; Construc
torul Hunedoara — Sparta Me
diaș 28—9 (14—5) ; Voința Sighi
șoara — Constructorul Timișoara 
7—15 (5—8). (Corespondenți :
T. Enache, I. Cornea, D. Glăvan, 
A. Crișan, I. Vieru, I. Ionescu,
D. Diaconescu. Gh. Brio+ă. T. 
Siriopol, I. Vlad, S. Băloi, D. 
Udubășceanu, v. Lazăr, P. Du- 
mitresccu. I. Turjan).

PREA LUNGĂ. 
NIVELUL DORIT!
ței, al creșterii și competitivității 
acesteia.

Antrenorul Ton Soter are însă, 
după cum veți vedea, cîteva idei 
care ni se par foarte interesante 
pentru activitatea noastră atletică: 
„A venit momentul pentru a face 
o cotitură însemnată în ceea ce 
privește organizarea reuniunilor. 
Sîntem, încă, din păcate, tribu
tari unor concepții demodate pri
vind competițiile de atletism, ur
mărind exclusiv organizarea unor 
concursuri pentru toate probele 
oficiale, ceea ce se rezolvă greu, 
cu eforturi însemnate și cu chel
tuieli destul de mari. De aceea, 
propun ca, de pildă, F.R.A., o 
comisie municipală sau județea
nă de atletism, în colaborare cu 
diferite cluburi cu secții puter
nice, să organizeze săptămtnal 
reuniuni restrinse, al căror pro
gram să cuprindă maximum 8—10 
probe, care să se desfășoare în 
circa 2 ore și jumătate și Ia care, 
eventual, să fie invitați cițiva 
atleți de marcă din țară sau din 
străinătate. Dacă atletismul nos
tru și-a pierdut spectatorii de 
acum cițiva ani aceasta se dato- 
rește, cred eu, și felului în care 
activitatea a fost tratată de fo
rurile sale teritoriale diriguitoare, 
de secțiile din marile sale clu
buri, deoarece prea se Iasă totul 
pe seama federației ’*...

Romeo VILARA
P.S. Am supus atenției gene

rale această problemă stringentă 
deoarece acum se alcătuiește ca
lendarul de concursuri pentru 
anul ce vine și ar fi de dorit 
să nu se mai repete o asemenea 
situație, cu efecte negative asu
pra activității generale a atletis
mului nostru.
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rarea unui calendar competițional 
ritmic și de la an la an tot mai 
stimulativ, federația de resort nu 
a îndrumat și nu a controlat cu 
exigență modul cum îndeplinesc 
secțiile moto sarcinile trasate, 
prelungindu-se astfel starea pre
cară în care se află de atîta vre
me sportul cu motor.

De anul acesta, în programul 
campionatului figurează două cla
se deschise posesorilor de moto
rete „Mobra44 (la care au deve
nit campioni Eugen Moașa în 
vîrstă de 12 ani și Toma Dulea 
de 16 ani, elevi ai cunoscutului 
antrenor brașovean Traian Moa
șa) care au fost cele mai popu
late la fiecare etapă. Văzîndu-i 
pe acești copil, care și-au pus 
în gînd să meargă pe urmele tî- 
năruiul nostru campion la seni
ori, am constatat, încă o dată, 
că avem elemente dotate, dar 
lipsesc cadre tehnice capabile să 
valorifice posibilitățile existente.

Troian IOANIȚESCU
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ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATUL!.
PE CIRCUIT LA AUTOMOB

Sâmbătă, începînd de la ora 
10,30, pe străzile municipiului 
Hunedoara se desfășoară cea de 
a cincea etapă, ultima, a cam-

VASILE AVRAM A 
CÎȘTIGAT „CUPA TINERE
TULUI" LA DIRT-TRACK

Prima ediție a „Cupei tinere
tului44 la dirt-track s-a încheiat 
la Brăila, unde a avut loc etapa 
a 16-a. Liderul clasamentului ge
neral, localnicul Vasile Avram 
și-a adjudecat victoria, totalizînd 
6 puncte,- la mare luptă cu sibia- 
nul Daniel Stoica cu 5 p.

CLASAMENTUL FINAL : 1. V. 
Avram (C.S. Brăila) 75 p, 2. D. 
Stoica (I.P.A. Sibiu) 64 p, 3. S. 
Halagian (Metalul București) 
62 p, 4. H. Endorfer (Voința Si
biu) 47 p, 5. i. Sînmărtinean 
(I.P.A. Sibiu) 30 p, 6. V. iaco- 
boaie (Rapid Arad) 14 p.
• Pe pista stadionului Metalul 

din Capitală va avea loc la în
ceputul lunii viitoare ultimul 
concurs al anului — „Criteriul 
de toamnă* rezervat seniorilor 
șl juniorilor.
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lor și emoțiilor în partidele 
retur. Ambele noastre echipe 
au ratat multe ocazii de gol 
— unele, cum a fost aceea a 
lui Beldeanu la penalty, inad
misibil de ușor — șl, în con
secință, vor trebui să depună 
eforturi suplimentare in me
ciurile din deplasare.

Pe lingă perspectiva favora
bilă pe care o creează pentru 
partidele retur, rezultatele de 
miercuri impun — nu prima 
oară — un mare adevăr : acela

I Portul Con- 
1—0), C.s.u. 
ba 1—2 (0—0), 
Metalul Oțe-

frlRI...
KntA In di- 
Idisputat la 
I restantă din 
piei B dintre 
lea și F.C.M. 
I încheiat cu 
1—0). Au mar
in. 57) pentru 
In. 52) pentru 
I coresp.).
Ia a v-a A 
leat următoa- 
E pentru eta- 
pdiară: Auto? 
Viscozîj^Bucu- 
bșie București 

3—‘0, Electro- 
k Danubiana 
torul Bucu- 
București 2—3 
pucurești 3—0.

F.C. ARGEȘ LA NOTTINGHAM, BINE 
ÎN APĂRARE, FOARTE ȘTERS ÎN ATAC

Antrenorul Florin Halagian 
a pregătit prudent și... avizat 
meciul de la Nottingham. Por
nind de la ideea că F.C. Argeș 
are în față o echipă puternică 
și care — din dorința de a-și 
asigura, acasă, un avantaj ho- 
tărîtor — va ataca continuu 
(ceea ce s-a și întîmplat), teh
nicianul piteștean s-a preocu
pat în primul rînd de faza de 
apărare. Jocul cu Stanca li
bero și doi fundași centrali 
(Zamfir la Woodcock și Cirs- 
tea la Birtles), introducerea 
ca fundaș dreapta a lui Moi- 
sescu, jucător rapid și mobil, 
pentru a-1 ține pe „spărgă
torul de flancuri" Robertson, 
întărirea liniei de mijloc, toa
te acestea au contribuit, pe 
ansamblul partidei, la reali
zarea unei relativ bune secu
rități a porții lui Cristian. Es
te drept, Forest a dominat 
mult, uneori foarte net, dar 
măsurile luate de argeșeni în 
apărare, buna îmbinare a zo
nei cu „om la om", au împie
dicat pe gazde să realizeze un 
scor mai mare. Și, poate, dacă 
echipa noastră campioană n-ar 
fi avut un început ezitant și 
cam dezordonat, ea ar fi putut 
evita măcar unul din cele două 
goluri. (Dealtfel, este de reți
nut că și în returul cu A.E.K., 
de la Atena, piteștenii au pri
mit golurile tot in primele 20 
de minute!).

REA ECHIPEI CRAIOVENE 
CONFIRMATĂ LA LEEDS!

leads, realizat 
L Craiova, 
Jtralul" din 
PRIMA victo- 
Iromânești de 
I similare din 
I deceniu. Ne 
I victoria Pe- 
[Liverpooi, în 
Ipid și U.T.A. 
b terenul lor, 
Iferență, me- 
Iși, respectiv, 
hei, cu sigu- 
Lai ușor sem- 
E craiovean. 
citeva intre- 
fără de care 
pe esența și, 
kva. In /Pri- 
cat IxitR^șle 
lalorică a ce- 
I și a lui Tot- 
r Am văzut 
r.e referim și 
eds *79 nu a 

torța

VITEZĂ

lan de viteză 
pobilism.
I majoritatea 
I vor disputa 
bele : „Dacia

șl 5), „pînă 
pste 1300 cmc". 

Întreceri, atît 
etapei cit șl a 
Ioni puse în 
k’icu Grlgoraș, 
Andrei, Bellu, 
u Gîndu, Lau
ri Mihai Ale-

celorlalte adversare ale echi
pelor românești, formația lui 
J. Adamson aflîndu-se în evi
dent proces de reconstrucție. 
Afirmația nu caută, nicidecum, 
să submineze meritele craiovc- 
nilor, ci tocmai să Ie fortifice 
moralul pentru partida retur. 
Dar, atenție 1 Pentru că 
miercuri, după pauză, a exis
tat un „sfert de oră Leeds", 
de veritabil fotbal englezesc 
peste care am trecut și da
torită șansei. Iar la 7 noiem
brie, la Leeds, se va juca cu to
tul altfel, masivii Hankin, Hart 
și Curtis anunțînd de la Cra
iova că vor asalta în forță 
reduta doljeană, din care va 
lipsi — datorită nesăbuinței 
sale — un jucător de luptă 
cum este Tilihoi.

A doua întrebare vizează 
formația antrenată de Valentin 
Stănescu și Ion Oblemcnco. A 
reușit ea, miercuri, un meci 
care să o exprime fidel ? Do
minarea sa, concretizată în ca
seta tehnică (16—7 raport de 
cornere ; 17—5 raportul șutu
rilor la poartă, dintre care 
10—1 pe poartă!), seria de 
uriașe ratări (8—3 ar fi rapor
tul!) în urma căreia căpitanul 
echipei engleze Trevor Cherry 
declara după meci „Am scăpat 
ușor, astăzi !“, toate acestea ar 
putea crea impresia că jocul 
craiovenilor a atins cea mai 
înaltă cotă valorică. Adevărul 
este însă că angrenajul valo
roasei noastre reprezentante a 
fost „gripat" de cauze mai 
Vechi (individualismul unor 
jucători) și de altele nebănui
te (jocul submediocru al lui 
Cirțu, lipsa de curaj a lui 
Cămăiaru în „asedierea" ca
reului advers, străjuit, e drept, 
de doi uriași — „centralul"

TEAUA” 
OCROS

plocros pentru 
Lslășurat, Ieri, 
st cîștlgat de 

de la clubul 
Teodor Drăgan 
lae Savu (Dl-

I pe locul tn- 
rian Androne 
at de Traian 
r la Juniori n 
ngător Florin 
tiv școlar I).

DE MIERCURI III
că echipele noastre de club 
pot fi competitive in confrun
tările internaționale — indife
rent de valoarea adversarilor 
— dacă, pe fondul unei pregă
tiri temeinice, superioare can
titativ și calitativ, lăsînd de
oparte complexele de inferio
ritate pe care uneori și le cre
ează singure, abordează aceste 
confruntări cu încredere în po
sibilitățile lor și curaj, cu dă
ruire și spirit pronunțat de 
luptă, cu luciditate in joc. Așa 
cum, de altfel, toate cele patru 
reprezentante ale fotbalului

Dar, dacă prin tactica-adop
tată s-a rezolvat unul din mo
mentele jocului — apărarea — 
nu același lucru se poate spu
ne despre latura ofensivă. Nu
mai cu Dobrin și Doru Nicolaa 
(uneori a apărut în atac și To
ma, pe aripa dreaptă) ofen
siva noastră n-a constituit un 
pericol pentru portarul națio
nalei Angliei, care n-a primit 
in 90 de minute nici un șut 
pe spațiul porții. Semnificativ 
amănuntul că și cele trei șu
turi afară, toate de la distanță, 
au aparținut lui Zamfir. Ivan 
și Toma. deci unor jucători 
din liniile din spate. Cu toa
te acestea, în repriza secundă, 
cînd F.C. Argeș a jucat mai 
bine, au existat și două posi
bilități ca scorul să fie redus 
(ocaziile lui Dobrin și Doru 
Nicoiae, în care, deși ajunși 
în poziții bune, ei n-au putut 
șuta).

Reintrarea lui Radu II și 
a lui Bărbulescu in meciul re
tur, ca și starea de spirit spe
cifică jocului acasă, promit 
însă un cu totul alt meci. Este, 
poate, greu să vorbim despre 
calificare (am fi făcut-o cu 
încredere dacă la Nottizigbam 
se obținea, un 1—2, de exem
plu), dar, oricum, așteptăm 
din partea campionilor noștri, 
la 7 noiembrie, un rezultat 
mai bun decît cel de miercuri 
seara. Chiar dacă — așa cum

Hart și portarul Lukie), eraio- 
venii complicînd cîteva .faze 
simple și sigure. Universitatea 
Craiova a reușit un meci bun 
și un rezultat valoros, dar va
loarea ci adevărată nu a fost 
demonstrată în întregime, semn 
că așteptăm acest lucru la 
Leeds. Miercuri, cele mai grele 
clipe ni le-au creat atacanții 
și mijlocașii, prin ratările lor. 
printre care și penaltyul lui Bel
deanu. Să nu omitem insă nici 
„momentele defensivei" (bine 
ajutată de... Cămătaru !), apă
rare care a muncit, dar a avut 
și șansa în fața unui atac care 
„nu s-a exprimat încă", așa 
cum mărturisea Handkin, a- 
vertizîndu-ne într-un fel, pen
tru returul de la Leeds, unde 
fiecare corner trebuie cîntărit.

Acest 2—0 cu Leeds repre
zintă și o victorie a Universității 
Craiova asupra ei însăși. Pen
tru că, pînă acjim, formația 
din Bănie a pierdut mai toate 
„marile bătălii" acasă. Să ne 
amintim, in acest sens, de în- 
frîngerile cu Steaua Roșie Bel
grad, Dinamo Moscova și, anul 
trecut, Fortuna Dusseldorf. A- 
ceste antecedente, la care se 
adaugă firma adversarului, de 
marcă continentală, păreau să 
toarne plumb în picioare, mai 
ales că startul optimist, cu gol 
in min. 13, părea anulat de 
ratarea penaltyului. Numai că 
Universitatea Craiova, probind 
o bună pregătire fizică și voli
tivă, S luptat cu adversarul și 
eu ea însăși, și a reușit — în 
fînal .— să se desprindă prin- 
tr-un goi cum demult „nu s-a 
văzut nici Ia Leeds", cum 
mărturisea confratele englez 
care â transmis partida Ia ra
dio. Trecerea acestor handi
capuri psihice de mare impor
tanță reprezintă, credem, ex
presia maturizării reale a va
loroasei echipe eraiovene. 
Ceea ce trebuie confirmat 1» 
Leeds !...

Mircea M. IONESCU

Incercați-vă și dv. sansele !
DUMINICA 23 OCTOMBRIE 

1979, ORICINE JOACA POATE 
CÎȘTIGA :
• Autoturisme „Dacia 1300".
• Importante sume de bani de 

valori variabile și fixe.
FORMULA TEHNICA SIMPLA 

ȘI AVANTAJOASĂ : 3 extrageri, 
fii continuare, a cite 4 numere ; 
In total se extrag 12 numere din 
75.

ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR : simbătă
27 octombrie. Agențiile Loto- 
Pronosport oferă și bilete gata 
completate.

CUPELE EUROPENE
nostru în cupele europene vor 
trebui să abordeze — fie aca
să, fie în deplasare — și parti
dele retur, de la 7 noiembrie. 
Numai așa va fi posibil ca Di
namo și Universitatea Craiova 
să-și apere cu succes avantajul 
dobîndit miercuri, iar F.C. Ar
geș și Steaua să recupereze 
terenul pierdut și toate la un 
loc să obțină, astfel, califi
carea în turul următor al cu
pelor europene, ceea ce ar con
stitui o performanță fără pre
cedent a fotbalului românesc. 
Le dorim deplin succes !

e probabil — ei vor juca fără 
Zamfir. Acesta a făcut un 
meci foarte bun contra titula
rului echipei Angliei, Wood
cock, păcat insă că n-a jucat 
mai prudent după cartonașul 
galben primit, ceea ce l-ar fi 
ferit de eliminare. Interesantă, 
in acest context, declarația lui 
Brian Clough, publicată in zia
rele engleze, care spunea că 
el n-a văzut motive serioase 
pentru eliminarea fundașului 
nostru.

$i pentru că sintem la acest 
capitol, al declarațiilor, să 
menționăm că meciul a fost 
urmărit și de antrenorul echi
pei Angliei, Ron Greenwood. 
„Am venit să-i văd pe români
— ne spune el — gindindu-mă 
că sintem in aceeași grupă 
pentru C.M. Mi-a placat pu
terea lor de luptă, ca și faptul 
că știu să-și organizeze jocul 
in raport de adversar. I-am 
reținut pe Dobrin pentru teh
nica sa și pe Toma pentru ma
rele său travaliu".

Cit despre Forest, ii asigurăm 
pe cei care vor urmări returul 
că vor vedea o echipă comple
tă, într-adevăr de talie euro
peană. $i care — în condițiile 
de la Pitești, unde va ataca 
probabil pe spații mai puțin a- 
glomerate — poate fi cel puțin 
la fel de periculoasă ca pe 
„City Ground", unde vigoarea, 
jocul atletic, viteza, atacurile 
simple și direct pe poartă, pre
cum și multilateralitatea jucă
torilor săi au fost principalele 
atuuri ale „pădurarilor", din 
rindul cărora se detașează 
Woodcock, Robertson, Anderson 
și Lloyd, cărora — pînă atunci
— li se va alătura probabil și 
internaționalul scoțian O’Neil.

Radu URZICEANU

Imrt minunii 91 ac pc Dinamo și minutul 1 ac la franhiurt
RAUSCH: „SORTII NE-AU DESEMNAT

UN ADVERSAR
...Meciul se terminase de 

mult. Prin ferestrele aburite 
ale vestiarelor, însă, mai pă
trundeau glasurile suporterilor 
echipei bucureștene : ,JJi-na- 
mo ! Di-na-mo P* Antrenorul 
Angelo Niculescu rămăsese 
printre ultimii în vestiar. L-am 
găsit așa cum îl știm dintot- 
deauna, gînditor, sobru. I-am 
solicitat declarația promisă 
încă din avancronica meciului. 
Ce părere aveți ? „Iată, echi
pele noastre se pot compara 
eu formații valoroase. Cînd 
pregătirile corespund cerințe
lor, jucătorii noștri pot avea 
și momente de superioritate și, 
fapt îmbucurător, pe planul 
tehnico-tactic, cum ne-a de
monstrat acum Dinamo. Cu 
un pic de șansă, puteam rea
liza o diferență mai consisten
tă. Ne vom pregăti cu toată 
atenția și vom aborda returul 
cu mai mult curaj, cu o tacti
că de joc care să ne aducă sa
tisfacțiile dorite. Apreciez ar
bitrajul".

...în vestiarul lui Eintracht 
era liniște. Oaspeții, care gin- 
deau că vor reuși la București 
un „x“ sau că vor pierde doar 
cu 1—0, erau afectați. își fă
ceau bagajele în grabă, pentru 
că plecau acasă, imediat după 
joc. Antrenorul Friedel Rausch, 
amabil, și-a făcut, însă, timp 
pentru a ne spune cîteva cu
vinte : „Sorții ne-au desemnat 
un adversar de valoare, cu ju
cători tehnici și combativi. în 
prima repriză, Dinamo ne-a 
fost cu mult superioară, mai 
ales ca ritm de joc, și putea 
înscrie mai multe goluri. Un 
timp, după pauză, însă, ea a 
scăzut tempoul și echipa noas
tră a avut o prestație mai bu
nă. Returul, deloc ușor, cred 
că va fi favorabil echipei mele. 
Sperăm să cîștigăm. Cu cit, 
vom vedea".

...Ultimii care au părăsit 
vestiarele au fost arbitrii. 
Au zăbovit mai mult sub apa 
caldă a dușurilor, pentru a 
învinge oboseala, deoarece, 
din motive obiective, din cau
za întîrzierii avioanelor la

s.

Presa franceză apreciază pe Jucătorii români

„STEAUA A PRACTICAT UN EXCELENT 
FOTBAL DE CONTRAATAC"

Steaua a plecat cu fruntea 
sus, miercuri seara, de pe sta
dionul din Nantes. Ea a reușit 
un joc de înaltă valoare tehni- 
co-tactică, și, in ciuda faptului 
că nu s-a întors acasă cu o 
victorie, comportarea echipei 
poate fi considerată totuși ca 
foarte bună.

Sint infringeri și înfrîngeri. 
Cea de miercuri seara s-a 
transformat pînă la urmă in
tr-un frumos succes de presă 
pentru Steaua și, implicit, pen
tru fotbalul românesc. Echipa 
noastră este socotită o adevă
rată revelație, una dintre cele 
mai bune formații de peste 
hotare care a evoluat, in ulti
mii ani, in Franța. De pildă, 
după meci. Juan Grandona, 
președintele federației de fotbal 
din Argentina, ne spunea : „Am 
asistat la tragerea la sorți pen
tru viitorul campionat mondial 
și, apoi, am venit la Nantes 
pentru a-i vedea pe cei doi 
Trossero. argentinieni ca și mi
ne, dar am avut surpriza să 
descopăr o echipă românească 
în care joacă mai mulți... ar
gentinieni decît la Nantes. Fe
licit Steaua pentru capacitatea 
de joc arătată". Cuvinte măgu
litoare a avut și arbitrul parti
dei, galezul R. Bridges, care 
ne-a declarat : ,.Am descoperit, 
la Nantes, că România are nu 
numai foarte buni rugbyști, pe 
care i-am admirat recent la 
Cardiff, ci și foarte buni fot
baliști. Pentru prima dată am 
arbitrat o echipă din România, 
dar, judecind după cele arătate 
de Steaua, înseamnă că fotbalul 
românesc are foarte frumoase 
resurse". Mai circumspect a 
fost Al. Florescu, șeful secției 
de fotbal a clubului Steaua : 
„Calificarea nu este încă asigu
rată. Să ne felicităm pentru 
jocul prestat, dar nu și pentru 
rezultat, care putea fi măcar 
2—2“. Iată și cîteva cuvinte ale 
antrenorului Gheorghe Constan
tin ; „Sint bucuros că am lăsat 
o impresie bună în Franța, dar 
nu sint bucuros de rezultat. Și 
aceasta pentru că am primit

DE VALOARE0
Paris, ei au ajuns la Bucu
rești marți noaptea, la ora 3. 
Dar arbitrajul a fost foarte 
bun și I.M.D. Foote era zîmbi- 
tor și dispus să ne spună pă
rerea sa despre partidă : „A 
fost un meci atractiv, sportiv. 
Echipele au jucat un fotbal 
bun, au realizat faze de gol 

Apărătorii echipei Eintracht Frankfurt 
lovitura de cap a lui Augustin. Dar, o 
intilni „transversala".

privesc fără replică la 
nouă ratare, balonul ca 
Foto : Dragoș NEAGU

pasionante. Victoria fotbaliști
lor români e meritată. Dacă 
ar fi avut și un pic de șansă..."

Iată sinteza partidei Dinamo 
— Eintracht Frankfurt, văzută 
din trei unghiuri, dar a căror 
concluzie generală poate fi 
consemnată astfel : Dinamo și 
Eintracht Frankfurt, prin jocul 
realizat, și-au onorat cărțile 
de vizită. Echipa noastră — în 
prima repriză, cea oaspete, 
după pauză (ne referim la pe
rioadele în care au avut iniți
ativa) au oferit un joc care i-a 
ținut pe spectatori (și telespec
tatori) cu atenția încordată 
pînă în minutul 90. Să subli
niem, din nou, dăruirea for
mației dinamoviste. într-un 
moment cînd indisponibilitățile 
au fost atît de multe (Ion 
Marin, Dragnea, Dudu Geor

goluri în urma unor greșeli in
dividuale foarte mari. Steaua a 
făcut una din partidele sale b«-' 
ne, socotind linia de mijloc șt 
cea de atae. A reapărut însă 
vechea noastră carență — nu 
marcăm nici jumătate din oca
ziile pe care ni le creăm. Echi
pa noastră și întregul lot tre
buie să-și continue pregătirile 
cu mai multă atenție. Și mă 
refer la „viața invizibilă" a 
jucătorilor, care are un rol ha- 
tărîtor în pregătirea fizică. Tre
buie- să Privim cu foarte multă 
seriozitate partida retur de la 
București. Jocul va fi greu. F.C. 
Nantes este o echipă care tre
buie luată in serios".

Presa franceză, apărută joi 
dimineață, relevă calitatea deo
sebită a partidei de la Nantes. 
Sub titlul „Fotbal jucat cu o 
sută de kilometri la oră", zia
rul „Ouest France" scrie : „Am 
văzut un fotbal de certă valoa
re, disputat cu o sută de kilo
metri la oră ; joc in care, la 
acest capitol, nantezii n-au fost 
primii. în aceste condiții, por
tarul Bertrand-Dcmanes a tre
buit să intervină strălucitor de 
mai multe ori de-a lungul celor 
90 de minute". Un alt ziar din 
Nantes. „Presse-Ocean", scrie : 
„Cu o linie de atac strălucitoa
re, animată de „maestrul" Du
mitru, și care a avut o extremă 
de o tehnicitate rar văzută, eum 
a fost Marcel Răducanu, com
pletat de Iordănescu, Ioneseu si 
Zahitl, Steaua a apărut ea un 
tot foarte dificil de manevrat 
și a demonstrat dreptul foarte 
legitim de a pretinde un meci 
egal". „Le Figaro" îsi intitulea
ză cronica : „Victorie trasă de 
Păr",. subliniind : ..Michel și 
coechipierii săi au fost departe 
de a-șî impune ei legea pe 
teren în fața unei echșpe care 
a practicat un excelent fotbal 
de contraatac".

Așadar, pentru 7 noiembrie,' 
un meci foarie așteptat, in care 
sperăm că Steaua va reuși să 
obțină calificarea...

Mircea TUDORAH

gescu, Custov). printr-o mobili
are exemplară, printr-o bună 
pregătire (merite deosebite 
revin, desigur, antrenorilor A. 
Niculescu și A. Dima, precum 
șl medicului M. Ciori ea), echi
pa aliniată și-a apărat șansa, 
cu dîrzenie. precum și ou des
tule realizări pe planul tehnieni 
tactic. Desigur, nu totul a fwl 
mulțumitor. Ne gindim la 
derea fizică de după pauzaf 
cînd oaspeții au dominat, pe*; 
alocuri, autoritar. Apoi au maîț 
fost defecțiunile de la marcaj. 
Să nu uităm că Pez.zey (de 
două ori), Karger și Cha s-au

aflat . singuri cu portarul șl 
doar ratările lor sau interven
țiile excelente ale lui Ștefan 
au făcut ca Dinamo să nu pri
mească gol. după cum pro
priile ratări pot costa mult în 
meciul retur. Cind Vrînceanu 
a șutat in bară, de la 6 m, de 
pildă, n-a mai fost vorba de 
neșansă, ci de o mare ratare. 
Pe terenul ci, unde' Eintracht 
are o altă forță de atac, de
monstrată dealtfel și pe tere
nul din șos. Ștefan cet Mare, 
cînd a fost prezentă de atitea 
ori, chiar cu 6—7 jucători, in 
preajma careului dinamovist. 
Victoria obținută este prețioa
să. dar ea ..trebuie .corelată eu 
manșa a II-a, de la Frank
furt.

Constantin ALEXE



IERI, IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A 
DE HOCHEI, VICTORII SCONTATE
Ieri, la Miercurea Ciuc și 

Galați, s-au disputat două din 
cele trei jocuri ale etapei a 
8-a a primei serii valorice din 
campionatul Diviziei A la ho
chei. Una dintre partide (Stea
ua — Metalul Rădăuți) a fost 
devansată cu o zi. Cu aceste 
jocuri primul tur al acestei în
treceri s-a apropiat de sfîrșit, 
urmînd ca șăptămîna viitoare să 
aibă loc etapele a 9-a și a 10-a, 
în care sînt programate și me- 
ciurile-derby Dinamo — Steaua. 
Acum, iată amănunte de la 
jocurile de ieri.

Dunărea Galați — Dinamo 
București 2—10 (1—3, 0—1,
1—S). Un public numeros a a- 
sistat la partida dintre cele 
două echipe, așteptînd să ur
mărească evoluția formației 
campioane a țării în componen
ța căreia 
naționali, 
planurile, 
pus pînă 
ușurință, 
ultima parte a jocului și ob- 
ținînd astfel o victorie conclu
dentă. Primele două reprize ale 
întîlnirii au fost mai echili
brate și acest echilibru de for
țe s-ar fi putut înscrie și pe 
tabela de marcaj, dacă gălățe- 
nii nu ar fi ratat atît de mult, 
în această perioadă echipa bu- 
cureșteană s-a apărat precis, 
cu calm, declanșînd, atunci 
cînd a fost cazul, contraatacuri 
periculoase, majoritatea dintre 
ele încheiate cu goluri specta-

culcase. Cum spuneam, în ul
tima repriză, echilibrul de pină 
atunci s-a... rupt, hocheiștii gă- 
lățeni, deficitari la capitolul 
pregătire fizică, opunînd o re
zistență din ce în ce mai slabă 
și permițînd echipei bucurește- 
ne să se detașeze net-

Punctele au fost înscrise de 
Liga și Brandabur pentru gaz
de, Soiyom 2, Bandaș 2, Costea 
2, Tureanu, Z. Nagy, B. Nagy 
și Gali pentru Dinamo. A con
dus G. Tașnadi (Miercurea 
Ciuc), ajutat la cele două linii 
de N. Enache și N. Georgică, 
ambii din Galați. (T. Siripol — 
coresp.)

intră numeroși inter- 
Superiori pe toate 

dinamoviștii s-au im- 
la urmă cu destulă 
dominînd categoric

TURNEE DE ȘAH

S. C. Miercurea Ciuc — Uni
rea Sf. Gheorghe 9—3 (1—0, 
4—1, 4—2). După o primă re
priză modestă ca valoare, cu 
foarte multe ratări, „recordul" 
deținîndu-1 și de această dată 
formația locală, care a reușit 
să deschidă scorul abia în min. 
19, a urmat o altă repriză în care 
s-a marcat mai mult, dar s-a ju
cat mai nervos, cele două echipe 
oferind, în continuare, un ho
chei lipsit de spectaculozitate. 
Abia în ultima parte a întîl
nirii s-a acționat ceva mai „cu
rat", realizîndu-se combinații 
frumoase la ambele porți. In 
această parte a jocului am no
tat citeva goluri frumoase. Cele 
12 goluri ale meciului au fost 
realizate de E. Antal 2, Barta- 
lis 2, Gabrieli 2, Csicser, Szen- 
teș, Csiki pentru S.C. Miercu
rea Ciuc, Dumitru, Niță, Gher
man pentru Unirea. Au arbi
trat “St. Enciu (București), la 
centru, ajutat de A. Dibernar- 
do (Cluj-Napoca) și I. Becze 
(București). (V. Pașcanu — co
resp.).

14 ECHIPE IN C.E. DE RUGBY, AL CĂRUI TITLU 
SE DECIDE, DE OBICEI, LA ÎNCEPUTUL COMPETIȚIEI

land asupra Noii Zeelande ! !
— nu pot rămîne insensibili la 
ecoul rezultatelor turneului 
românesc în Țara Galilor, 
știu că jocul cu rugbyștii 
tri se constituie intr-un 
în măsură să-i edifice pe 
plin asupra potențialului 
priu, în perspectiva participă
rii lor din iarnă în Turneul 
celor 5 națiuni, mal ales că e 
vorba despre un XV care a 
fost, recent, egalul celei mai 
puternice echipe britanice. Re
prezentativa României abordea
ză întilnirea convinsă de NECE
SITATEA unui rezultat bun 
și, îndeosebi, a unui joc și 
mai bun. Acum cînd rugbyștii 
noștri sînt — pur și simplu — 
în anticamera Turneului celor 
5 națiuni, devenit, după opiniile 
generale, o chestiune de timp. 
Dincolo de rezultat, credem că 
la Montauban va fi o încleșta
re aprigă, intr-un „meci al 
prestigiului"...

Pe planul al doilea în aceas
tă , competiție va sta duelul 
dintre formațiile Italiei și U- 
niunii Sovietice. Va fi el decis
— și... decisiv pentru locul al 
treilea — de întilnirea directă 
de duminică ? Să așteptăm re
zultatul, mai ales că toate a- 
ceste calcule exclud un posi
bil „accident" 
protagoniste ; 
mânia se va i 
iar Franța i 
U.R.S.S.

Dacă, în ceea ce privește 
rugbyul, anul debutează 
reu — în ianuarie — 
semnele bune ale celei mai im
portante competiții (Turneul 
celor 5 națiuni), în toamnă 
punctul de vîrf îl constituie 
disputarea primelor partide din 
campionatul continental ce se 
desfășoară sub egida F.I.R.A. 
Afirmația are acoperire, înainte 
de toate, prin prezența printre 
competitoare a două mari forțe 
ale rugbyului european, Fran
ța și România. Apoi se cere 
remarcată deosebita aderență

me- 
cu...

grupa valorică A. 5 
3 în „C“, două din- 
(Maroc și Tunisia) 
afara bătrînului con

la această tînără întrecere : 6 
echipe în 
în „B“ și 
tre ele 
fiind din 
tinent.

Ediția 1979—80 a debutat, la 
finele lunii trecute, cu meciul 
Polonia — Italia (3—13), ur
mînd ca duminică să aibă loc 
întilnirea U.R.S.S. — Italia. 
Reprezentativa 
porni 
un al 
la 18 
primi 
—. în

Ei 
noș- 
test 
de- 

pro-

ACȚIUNI ENERGICE
ÎMPOTRIVA

APARTHEIDULUI
NEW YORK, 25 (Agerpres).
Președintele Comitetului special 

O.N.U. împotriva apartheidului, 
B. Clark (Nigeria) a înaintat 
un protest împotriva disputării 
în Republica Sud-Africană a me
ciului pentru titlul mondial de 
box la categoria grea (versiunea 
„WBA"). Insistînd pentru desfă
șurarea la Pretoria a meciului 
între sud-africanul Koetze și 
negrul american Tate, aceasta
în ciuda numeroaselor proteste
ale opiniei publice mondiale, or
ganizatorii . întîlnirii au Ignorat 
problemele apartheidului în 
R.S.A., au sfidat 
populației majoritare 
Africii.

sentimentele 
din sudul

U.R.S.S.
României 

la drum, cu gindul 
patrulea titlu european, 
noiembrie — cînd va 

vizita formației Poloniei 
vreme ce XV-le Franței 

va susține cel dinții joc la 2 
decembrie, cu formația noas
tră, în veritabilul derby de fie
care an al competiției. Noua 
promovată, selecționata Maro
cului, va încerca să-și apere 
locul în grupă incepind de la 
23 decembrie, dată la care se 
deplasează în Italia.

Grupa B reunește echipele 
Olandei, Spaniei, Iugoslaviei, 
Suediei și R.F.G., pentru ca 
ultima serie valorică să cu
prindă doar 3 formații: Belgia, 
Danemarca și Tunisia (primul 
meci s-a încheiat cu victoria 
Belgiei, care a întrecut clar 
Danemarca, cu 50—8).

Desigur, meciul cel mare al 
întregului campionat se joacă 
Ia 2 decembrie. Tricolorii noș
tri și cei francezi se vor în- 
tîlni la Montauban într-o par
tidă cu semnificații 
Pentru ambele echipe... 
coșii" — învingători la Auck-

va
la

aparte. 
„Co-

‘ al principalelor 
anul viitor. Ro- 
deplasa în Italia, 
în Polonia și

• In turneul de la Nov! Sad, 
după 9 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, în fruntea 
clasamentului se află Florin 
Gheorghiu (România), Gheller și 
Sveșnikov (U.R.S.S.) toți cu cîte 
7 puncte, urmați de iugoslavii 
Gligorici și Kurajița 5‘/a puncte, 
Knaak (RDG) 5 puncte. Browne 
(S.U.A.) 41/, puncte.
(URSȘ). Rajkovici, 
(Iugoslavia) 4 puncte.

(Ungaria) 3*/2 puncte etc. Florin 
Gheorghiu a ciștigat ambele par
tide întrerupte cu Buljovdcl și 
respectiv Popovici.

Beliavski 
Popovici 

Farago

• Turneul interzonal feminin 
de la Alicante a programat 
citeva din partidele aminate sau 
Întrerupte în 
între care și 
de (SUA) si 
nia), cîștigată 
ricană. * 
Gurieli
— cite 
maciko 
garia)
(SUAJ

primele trei runde 
cea dintre Saverei- 
Baumstark (Româ- 
de jucătoarea ame- 
clasamcnt conducTn

și Ahmilovskaia (URSS)
3 puncte, urmate de Le- 
(Bulgaria). Ivanka (Un- 

2>/2 puncte, Savereide 
2 puncte. Baumstark 

(România) !•/, puncte etc.

★
Disputat 

de hochei 
de juniori 
gariei s-a 
6—6 (1—2, 
și Neagu __ ___ ____ _____ ______
jucători ai formației noastre.

Tot Ia Sofia, într-un meci in
ternațional Slavia a învins for
mația Partizan Belgrad cu scorul 
de 8—1 (3—1, 1—0. 4—0).

la Sofia, meciul amical 
dintre selecționatele 
ale României și Bul- 
termlnat la egalitate: 
4—3, 1—1). Ene, Dinu, 
au fost cel mai buni

VEDETELE TENISULUI
LA MILANO

Tradiționalul turneu internațio
nal de tenis pe teren acoperit de 
la Milano se va desfășura tn 
acest an intre 26 și 29 noiembrie 
șl va reuni, printre alții, pe cu- 
noscuțil jucători Bjdrn Borg (Su
edia), John McEnroe, Vitas Ge- 
rulaltls Roscoe Tanner (S.U.A.), 
Guillermo Vilas (Argentina) 
Adriano Panatta (Italia).

și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL • Meciurile preli

minarii din grupe ale campiona
tului mondial pentru juniori au 
continuat în orașul danez Co
penhaga și în localitățile sue
deze Sinrishamn șl Kaevlinge. 
Rezultate tehnice : R.F. Germa
nia — Olanda 20—9 (8—4) ;
U.R.S.S. — Islanda 25—20 (10—10); 
Franța — Finlanda 32—18 (17—8) ; 
Danemarca — Japonia 37—13 
(19—6) ; Ungaria — Luxemburg 
37—15 (21—5) ; polonia — Norve
gia 20—17 (12—8) • A început 
turneul internațional masculin 
de la Toulouse. In primul meci, 
echipa Spaniei a învins cu 24—16 
(13—8) formația : 
turneu mal participă 
pe ale Franței.

HOCHEI • Intr-un meci 
cal la Sofia, echipa locală ___
via a Întrecut cu scorul de 5—3 
(1—0. 1—0, 3—2) formația Parti
zan Belgrad.

RUGBY S Selecționata Noii 
Zeelande și-a Început turneul în 
Marea Britanle, întîlnind la Lon-

Olandei, 
două

La 
echi-

aml- 
Sla-

dra o reprezentativă a orașului. 
Oaspeții au terminat învingători 
cu 21—18 (12—9). Rugbyștii din 
Noua Zeelandă urmează să mai 
susțină 9 partide în diferite o- 
rașe din Anglia, Irlanda, Scoția 
șl Tara Galilor.

ȘAH 0 înaintea ultimei runde, 
în turneul internațional care se 
desfășoară în orașul polonez 
Rzeszow lider ' 
se menține 
cu 7 p (1), 
(Polonia) și 
cu cîte 5'/,

TENIS • 
turneului internațional 
Viena, polonezul Fibak 
vlns cu 6—1, 6—4 pe 
Eriksson. Alte rezultate

orașul
al clasamentului 

Adamski (Polonia), 
urmat de Marszalek 
Danner (Austria) — 

P- 
In ziua a treia a 

de la 
1-a in- 
suedezul 
mal im

portante : Smith — Saviano 7—6, 
6—4 ; Dlbbs — Meiler 6—3, 6—1 ; 
Franulovici — Sanders 6—1, 6—I ; 
Moore — Gottfried 6—4, 4—6.
6—4 ; Portes — Slozll 6—6, 6—2, 
6—3 ; Mayer — Schneider 6—1.
6— 3 ; Ramirez — Stlegler 6—4,
7— 3 ; Kriek — Fillol 6—1, 6—3.

• ANCHETA ZIARIȘTILOR PREZENȚI 
LA C.E. DE VOLEI a stabilit cei mal buni 
jucători prezenți la turneul din Franța. 
Astfel, cel mai complet voleibalist a fost 
desemnat Vladimir Kondra (U.R.S.S.), cel 
mai bun trăgător — Tomasz Woytowicz 
(Polonia), iar cel mai bun ridicător — 
Viaceslav Zaltev (U.R.S.S.) • SEZONUL 
ALERGĂRILOR LUNGI. Carlos Lopes (Por
tugalia), animatorul cursei de 10 000 m la 
J.O. de la Montreal, care a pierdut pe ulti
mele sute de metri medalia de aur în fața 
incredibilului Lasse Viren, șj-a luat recent 
o spectaculoasă revanșă in cursa Paris — 
Versailles (16,5 km. 15 000 concurenți). O 
cifră mare de participanți (14 000) s-a în
registrat și la maratonul (devenit tradițio
nal) de la New York. Senzațională a fost 
performanța fondistei norvegiene Grete 
Waitz care a încheiat clasicul parcurs in 
timpul de 2h 27 : 33, în timp ce E- 
mli Zatopek a acoperit aceeași distanță 
la Olimpiada 1932, de la Helsinki, în 2h 23:03.2’ 
• 76 LA SUTA DIN CITITORII ZIARULUI 
„L’EQUIPE", care au răspuns la ancheta 
cotidianului parizian, s-au declarat de 
acord pentru un Tur al Franțeiacoro pentru un Tur al Franței „open", 
aceștia dorind să asiste la un Interesant 
duci Hinault (cîștigătorul Turului Franței

 "X

★
Federația mexicană 

suspendat pe viață pe 
internațional Ernesto 
care a plecat la Pretoria la pre
tinsul meci pentru titlul mondial 
dintre John Tate șl Jerry
Koetze (meci ciștigat de Tate), 
fără încuviințarea oficialităților 
sportive mexicane. După cum se 
știe, federația mexicană este 
membră a Consiliului mondial al 
boxului („WBC"), care contestă 
valabilitatea meciului de la Pre
toria.

Geo RAEȚCHI

de box l-a 
arbitrul 

Magana, ÎNTRECERI feminine de tenis
Au continuat meciurile tur

neului internațional feminin 
de tenis de la Oldsmar (Flo
rida). în turul doi, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a în
vins-o cu 6—1, 6—2 pe Lele 
Forood (S.U.A.). Alte rezulta-

te : Kerry Reid (Australia) — 
Betty Ann Stuart (S.U.A.) 
7—5, 6—3 ; Regina Marsikova 
(Cehoslovacia) —. Caroline Stoll 
(S.U.A.) 6—2, 6—4 ; Tracy
Austin (S.U.A.) — Anne Smiih 
(S.U.A.) 6—3, 6—4.

în turul al doilea al cupelor europene la fotbal

DIN 32 DE MECIURI, NUMAI 4 VICTORII IN DEPLASARE!
Etapa de miercuri din 

cupelor europene a ' 
rență calmă, fără 
proporții, dovadă 
toarele argumente :

a) din cele 32 de . 
gramate în trei competiții, 
număr de 21 s-au încheiat 
victoria gazdelor, 7 s-au terminat 
la egalitate și doar 4 cu succesul 
oaspeților ;

b) numai formațiile ciștlgăto’»-
re în deplasare (puține la nu
măr — 4 — după cum am arătat 
mai sus) se pot considera ca 
șl calificate pentru turul urmă
tor : Hajduk Split, care a dispus 
la Velje cu 3—0, în C.C.E. : C.F. 
Barcelona, victorioasă cu 4—1
cu Aris In Luxemburg în Cupa 
cupelor ; Diosgyăr, cîștlgătoare 
cu l—o la Dundee (gol __
de Fekete în min. 90 I) șl 
yern Munchen, învingătoare 
2—1 la Aarhus (ambele goluri 
învingătorilor fiind înscrise 
excelentul Rummenlgge) — 
Cupa U.E.F.A. :

c) marea majoritate a meciuri
lor au revenit gazdelor la sco
ruri minime (11), alte 9 s-au în
cheiat la 2 goluri diferență pen
tru echipele care au jucat pe te
ren propriu și. în fine, numai 
două au obținut victorii la sco
ruri categorice-; ‘ " 2
Omonla Nicosia în C.C.E. șl Fe- 
yennord 4—0 cu ...........................
C.C.E., MalmS 
U.E.F.A. ;

d) meciurile retur — progra
mate la 7 noiembrie, cînd vor fi

cadrul 
fost In apa- 

surprlze de 
fund urmă-

partide pro- 
un 
cu

marcat 
Ba- 

cu 
ale 
de 
in

Ajax 10—0 cu
fosta finalistă a

F.F.. în Cupa

decise calificările — rămîn des
chise, în majoritatea cazurilor, 
oricărui rezultat. Desigur, golu
rile marcate in deplasare vor 
cintări mult și de data aceasta.

Iată citeva amănunte de la 
unele partide mai importante.

C.C.E. : F.C. Porto — Real 
Madrid 2—1 (2—0). Au înscris : 
pentru gazde Gomez (2—1 din 
11 m), respectiv Cunningham ; 
Hamburger S.V„ — Dinamo Tbi
lisi 3—1 (1—1). Au marcat : Ki
piani pentru oaspeți, apoi Mud- 
tkorl a înscris în propria-i poar
tă, Keegan și Hartwig pentru 
gazde ; Velje B.K. — Hajduk 
Split 0—3 (0—2). Autorii goluri
lor : Surjak, Krlstevici și Salov; 
Dukla Praga — Strasbourg 1—0 
(1—0), prin golul Înscris de Vizek 
din penalty în mln. 9 : Dynamo 
Berlin — Servette Geneva 2—1 
(2—0) prin golurile lui Pelka. 
Netz în primele 10 minute, res
pectiv Cucinotta (mln. 66).

CUPA CUPELOR : Arsenal — 
F.C. Magdeburg 2—1 (1—1). Au
torii golurilor : Young și Sunder
land, respectiv Pommerenke ; 
Beroe Stars Zagora — Juventus 
Torino 1—0 (0—0) — gol marcat 
în mln. 80, de Stolanov. din 
nalty I; Panionlos — I.F.K. 
teborg 1—o (1—0) — autorul 
lului : Anastasopoulos (mln. 
C.F. Valencia ~
1—1 (1—1). Au înscris 
respectiv McLloyd.

CUPA U.E.F.A. : Banik Ostra
va — Dinamo Kiev 1—0 (0—0). A 
înscris Nemec (mln. 47) ; Aris

go—
42).

Glasgow Rangers 
Kempes,

’79) — Suhurucenko (învingător în Tour 
de l'Avenlr). O Interesantă paralelă prile
juită de recentele rezultate de la „mondi
alele" de juniori (probele de pistă) : 
U.R.S.S. — 5 medalii (3 aur, 2 argint). 
Franța — 5 medalii (2 argint, 3 bronz)

York, s-a soldat, după cum se pare, cu un 
eșec, datorită faptului că nu s-au confrun
tat, așa cum sperau Inițial organizatorii, 
cei mal buni boxeri amatori din lume 
afara boxerilor sovietici. Europa a 
sumar reprezentată, iar echipa Cubei 
absentat). Cifra spectatorilor a oscilat 
tre 80 șl 300 (!), doar la finalele de 
Madison Square Garden aslstînd

Salonic — Perugia 1—1 (0—1).
Paolo Rossi a deschis scorul 
pentru italieni, iar Senerzidis a 
egalat pentru gazde ; Steaua 
Roșie Belgrad — Carl Zeiss jena 
3—2 (2—0). Au marcat: Savlci din 
penalty, Muslin și Sestici, res
pectiv Raab (2) ; Dynamo Dres- 
da— V.f.B. Stuttgart 1—1 (1—i).
Autorii golurilor : Weber din
penalty (min. 33 și, respectiv, 
Forster (min. 45) ; Borussia 
Monchengladbach — Intern azio- 
nale 1—1 (1—0). Hannes a deschis 
scorul în min. 40, iar Altobclli 
a egalat în mln. 55 ; Lokomotiv 
Sofia 
In acest meci s-au înscris 
penaltyuri ! Toate golurile 
delor au....................................
Iov (2 
francezi, 
nalty)! ;
Napoli 2—1 (0—1). Oaspeții au 
deschis scorul prin Capone, după 
care gazdele au înscris de două 
ori, prin Riedel și Sigurjonson, 
din 11 m ; Feyenoord Rotterdam 
— Malmo F.F. 4—0 (3—0), prin 
golurile înscrise de Petursson 
(3—1 din penalty) și Van Dein- 
sen ; Sporting Lisabona — F. C. 
Kaiserslautern 1—1 (1—1).

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a menționa faptul că, 
după tragerea la sorti a meciu
rilor din preliminariile C.M. 
ciul România — Anglia a... 
put : Universitatea “ 
F.C. Argeș — Leeds 
Nottingham Forest ___
start promițător, care nu trebuie 
dezmințit în manșa a doua, și 
nici în viitorul meci oficial 
interțări...

Ion OCHSENFELD

A.S. Monaco 4—2 (2—0). 
trei 

gaz- 
fost Înscrise de Mihai- 
din 11 m), pentru

Onnis (2—1 tot din pe- 
Standard Lifcge

Oaspeții

Craiova 
United 
2_ 2 !

me- 
înce- 

+ 
-i- 

Un

• CA ȘI FLORIN GHEORGHIU, ELISABE- 
TA POLIHRONIADE a ratat calificarea ' 
turneul Interzonal doar la o jumătate 
punct, ambii plerzînd cîte o partidă 
șahiști fără firmă. Florin Gheorghiu, 
pildă, a pierdut partida cu brazilianul 
Trols, oferlndu-1 acestuia în „dar" un cal. 
Dar Trols n-a avut soarta... Troel. Ultima 
șansă a șahului nostru la „interzonale" o 
are, în aceste zile, Gertrude Baumstark, 
la Alicante • PRIMA EDIȚIE A CUPEI 
MONDIALE LA BOX, organizată la New
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Madison Square Garden aslstînd aproape 
3 000 de spectatori. • SEMNE DE ÎNTRE
BARE ȘI PENTRU „MINI-CUPA MON
DIALA" LA FOTBAL. La invitația federa
ției de fotbal din Uruguay de a participa 
la această competiție, programată în luna 

^decembrie, au răspuns favorabil Brazilia, 
Italia, Argentina șl R.F.G., în timp ce Spa
nia a refuzat, Iar Anglia tergiversează 
răspunsul. Probabil că pe lista învitaților 
se va adăuga șl Olanda, finalista ultime
lor două ediții ale C.M. • LA 31 OCTOM
BRIE, la Alger, în meciul pe care Bayern 
Milnchen îl va susține contra echipei re
prezentative a țării gazdă, va reintra, după 
toate probabilitățile, Sepp Maier, portarul 
echipei R.F.G., după gravul accident de 
mașină suferit în această vară.

Pau! SLĂVESCU

DE PRETUTINDENI
• La Asuncion, in semifinalele 

campionatului Americii de Sud, 
echipa Paraguayului a invins cu 
2—1 (2—0) formația Braziliei. Go
lurile au fost marcate de Morel 
și Talavera, respectiv Palinha. 
Jocul retur se va disputa, la 31 
octombrie, la Rio de Janeiro.
• La Santiago de Chile, în meci 

retur pentru semifinalele acestui 
campionat, selecționatele Chile 
și Peru au terminat la egalitate: 
0—0. învingători în ’ primul joc 
cu 2—1, fotbaliștii chilieni s-au 
calificat pentru finala competi
ției.
• Echipa „Cosmos" din New 

York și-a început turneul în 
Australia, jucînd la Sydney în 
compania selecționatei țăril-gaz- 
dă. Fotbaliștii australieni au ter
minat învingători cu scorul de 
2-1 (1—1).
• La Zenîca, în turul trei al 

„Cupei Europei centrale" Celik 
din localitate a dispus de Ruda 
Hvezda Bratislava cu 3—1 (1—0).


