
SÂU ce lktika

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTEEUI 
REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC, 
SAMORA MOISES MACHEL

;r Ea Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat, miercuri, 17 
septembrie, convorbirile oficia
le intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, șl tovarășul Samo
ra Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mo
zambic.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înminat tovarășu
lui Samora Moises Machel Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" Clasa I, în 
semn de deosebită prețuire șl 
ca expresie a prieteniei dintre 
poporul român și poporul mo- 
zambican.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au avut apoi un 
schimb de păreri, în cadrul că
ruia și-au exprimat satisfacția 
față de caracterul rodnic al 
convorbirilor purtate, manifes- 
tîndu-și convingerea că, pe ba
za înțelegerilor convenite, se 
va întări și mai mult conlu
crarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul 
FRELIMO, se va dezvolta și 
mai intens colaborarea dintre 
România și Mozambic, pe plan 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, se va adinei 
continuu prietenia și solidari
tatea dintre popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic, au 
semnat, in cadrul unei ceremo
nii care a avut loc, miercuri, 
17 septembrie. Ia Palatul Con-

de Stat, Declarația co-

semnare, tovarășii 
Ceaușescu și Samora 
Machel și-au 

eu căldură, s-eu
strins 

îmbră-

siliului 
mună.

După 
Nicolae 
Molsea 
miinile
țișat prietenește.

3-a încheiat 
prietenie intreprin- 

noastră, Ia invitația 
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului

vizitaMiercuri 
oficială de 
să în țara 
tovarășului 
secretar _ 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
de tovarășul Samora Moises 
Machel. președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut ioc la aeropor
tul Otopeni, pavoazat sărbăto
rește.

Președinții Nicolae Ceafișescu 
și Samora Moises Machel au 
sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Populare Mozambic și Republi
cii Socialiste România, în timp 
ce au fost trase 21 salve de ar
tilerie.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Samora Moises Machel și-au 
strîns miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat.

Numeroși locuitori ai Capi
talei, prezenți pe aeroport, au 
salutat cu entuziasm pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Sa
mora Moises Machel, expri- 
mindu-și astfel deplina satis
facție față de rezultatele rod
nice ale dialogului la nivel înalt 
româno-mozambioan de la 
București, menit să dezvolte și • 
să întărească și mai mult con
lucrarea dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

La ora 10,30 aeronava prezi
dențială a decolat.
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Meciurile-tur ale Cupelor europene la fotbal

3 ECHIPE ROMANEȘTI AU OBȚINUT
IN DEPLASARE PERSPECTIVA CALIFICĂRII

s-a disputat prima 
a turului I în Cupele

Ieri
manșă _______ _ — - .
europene de fotbal. în cele 
patru meciuri la care au 
participat echipele noastre 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

CUPA CAMPIONILOR

După palpitantele situații din 
de cele

INTER MILANO
UNIV. CRAIOVA

CUPA CUPELOR

CELTIC GLASGOW
POLI TIMISOARA»

CUPA UEFA

STANDARD LIEGE
STEAUA

F. C
F. C.

2
0

2
1

1
1

ARGEȘ»

UTRECHT

Turneul final al campionatelor de box

DANIEL RADU NU

Pentru mulți iubitori ai spor
tului cu mănuși din Capitală, 
după-amiaza fotbalistică promi
să ieri de radio și televiziune 
nu a constituit o tentație chiar 
atît de mare incit să lipsească 
de Ia box. Șl nu au avut ce

In pag. 2-3

Reprezentarea

olimpică la înalt nivel,

obiectivul principal

al sportului românesc

de periormantă

Azi pentatlon
modern

0
0

VA URCA PE PODIUM
• DISPUTE DIRZE, DAR FĂRĂ STRĂLUCIRE 

TEHNICĂ

• ASTA-SEARĂ LA ORA 18,30, PRIMA 
GALA SEMIFINALA

Programul semifinalelor de azi,

Muscă : Gh. Govicl — N. Șeitan ; T. Ghtnea —- C. 
Gheorghișor. Pană : I. Sandu — V. Zbughin ; T. 
Tudor — T. Cercel. Ușoară : M. Glogojanu — i. Dra- 

Comeanu ; Mijlocie 
Gh. Plăeșu ; M. . Ouatu 
Văleanu — I. Ctrlan ;

I.

gomir ; P. Căpriceanu — 
mică : D. Petnopavlovschi 
— I. Andqne. Semigrea : 
N. Rădan — I. Captari.

Daniel
(dreapta) 
încă unul din pu
ținele sale atacuri, 
permițîndu-i 
verineanului 
colae Mîțoi 
contraatace

Radu 
ratează

se- 
Ni- 

să

I.

D.

Foto :
Ion MIHĂICĂ

din 
ai 

în

regreta. Ultimele meciuri 
„sferturile" turneului final 
campionatelor naționale au 
semnat un bun spectacol pugi
listic din scenariul căruia nu 
au lipsit disputele echilibrate 
cu spectaculoase răsturnări de 
situație, si nici surprizele, une
le de proporții. Una dintre a- 
cestea a avut loc la categoria

cocos și ne-a fost oferită de 
fostul campion european de 
tineret Daniel Radu, învins cu 
o decizie de 4—1 de către Ni
colae Mîțoi (Metalul Drobeta 
Tr. Severin). După comporta
rea 
me, 
Pic.
du o... reabilitare 
plan intern, la 
naționale- Aceasta cu atît mai 
mult cu cit promovarea sa la 
categoria cocoș a fost însoțită 
de, multe promisiuni. Dar iată 
că boxerul stelisț a debutat in 
noua, categorie cu o înfrîneere. 
Luptînd fără nici un orizont,

Mihai TRANCĂ 
Petre HENȚ

modestă din ultima vre- 
subliniată de eșecul olim- 
asteptam de la Daniel Ra- 

măcar pe 
campionatele

(Continuare in pag a 4-a)

Astăzi, In sala Fioreasca UN
din Capitală

Divizionarele A de handbal 
se vor afla astăzi din nou la 
start. Etapa a IlI-a, programa
tă în mijloc de săptămână, ofe
ră — în disputa băieților — 
un derby de mare atracție: Di
namo București intilnește per
formera ultimelor sezoane, for
mația maramureșeană H.C. Mi- 
naur Baia Mare, iar in cea a 
fetelor partide de ambiție: Ști
ința Bacău — Progresul Bucu
rești și Constructorul Baia Ma
re — Mureșul Tg. Mureș.

Programul complet al etapei 
de astăzi arată astfel :

jocurile de aseară, susținute
L2 de cele trei echipe românești peste hotare, 

că... de ceea ce ne-a fost frică am scăpat, 
ruri nerecuperabile în meciurile retur de acasă.

lată pe STEAUA, de pe locul 13 în campionat, 
portarea 
Liege în 
a uimit 
ȘOARA, 
Glasgow 
pe terenul acesteia, 
erori de arbitraj la început de joc, cu un pasiv de două goluri, 
care poate fi, totuși, recuperabil.

Echipele care au jucat în deplasare ne dau-speranțe îndrep
tățite de calificare, în timp ce F. C. ARGEȘ, deși a evoluat 
acasă și a avut ocazii de gol, chiar un penalty, nu a reușit o 
victorie pe care ar fi meritat-o, față de eforturi, situații de gol 
și compoziția echipei întinerită.

UN REZULTAT REMARCABIL 
AL JUCĂTORILOR DE LA STEAUA

putem afirma 
Adică de sco-

repetind coru
pe Standard 

care
de anul trecut de la Nantes, egalînd 
ultimul minut de joc, prin același M. Râducanu

Franța la precedenta ediție, lată și pe POLITEHNICA TIMI- 
o echipă a îndoielilor în acest campionat, mareînd la 
și fiind la un pas de egalare cu celebra echipă Celtic, 

Iar UNIVERSITATEA CRAIOVA victima unei

LlEGE. 17 (prin telefon). Cei 
40 000 de spectatori hrezenti pa 

. stadionul Sclessin din localitate 
au. asistat la un joc viu dispu
tat, echilibrat, dar în minutul 
90 al întîlnirii au trăit decepția 
semieșecului echipei lor favori
te. în ultimul minut < e joc, 
cînd Steaua era condusă cu 1—0 
prin golul marcat do fundașul 
DARDENNE. în min. 27, cu un 
șut pe jos de la 16 m M. RĂ- 
DUCANU ne-a adus marea, sa
tisfacție de a restabili egalitatea 
pe tabelă. A fost un gol foarte 
frumos, prețios, internaționalul 
nostru driblînd trei adversari și 
pe portarul Preudhomme si în
scriind în poarta goală.

Deși mihniti după acest semi- 
eșec, spectatorii au găsit resur
se de un remarcabil fair-play. 
aplaudînd la scenă deschisă for
mația română pentru iocul ei 
bine orientat tactic în cele două

faze fundamentale, de apărare 
și de atac, curajos în dese por
țiuni ale jocului. Intr-adevăr 
„U“-le bucureștean a fost astă- 
seară (n.r. — ieri seară) o echi
pă echilibrată, care si-a depășit 
precara stare de spirit afișată 
în partidele de campionat, cu 
cițiva soliști remarcabili, în 
frunte cu Marcel Răducv.u șl 
Iordache.

Steaua a început bine parti
da. a acționat bine tactic, cu
rajos în ofensivă și ca urmare, 
în primele 7 minute, a benefi
ciat de trei bune situații favo
rabile. dar șuturile expediate de 
M. Răducanu (min- 1 și 7) și 
Iordănescu (min. 4) nu au ni
merit ținta. Și în continuare 
aspectul partidei este echilibrat.

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Citiți celelalte cronici in pag 3 Si 4.

Azi, start în Divizia A la hochei

UN CAMPIONAT PUTERNIC, PENTRU 
0 ECHIPA NAȚIONALĂ VALOROASĂ!

Iama este încă departe (n-a 
sosit nici măcar echinoctiul de 
toamnă) dar, iată, azi hocheiul 
nostru își începe activitatea !

Si nu e vorba doar de pre
gătiri (startul acestora s-a dat 
mai demult.-.) ci de 
turneu 
pentru 
lierul 
Galati 
devreme decit în alti ani iubi
torii acestui sport — atît de 
dinamic, spectaculos și bărbă
tesc — se vor reîntîlni cu Tu- 
reanu. Costea, Axinte, Netedu, 
Nistor. Cazacu. Gali. Antal, cu 
ceilalți mînuitori abili ai crose: 
și pucului, din cele 6 
fruntașe (componente 
mei grupe valorice a 
lui românesc) care se 
într-o lungă cursă pentru cu
cerirea unui nou „set" de tri
couri de campioni.

primul 
din cadrul Diviziei A 

care modernul și os; ita- 
patinoar artificial din 
își deschide porțile. Mai

formatii 
ale pri- 
hocheiu- 
lansează

DERBY DE AIDACJIE, DINAMO — H. C. MIN/
in campionatul de handbal, Divizia A

BÂIEȚI: Steaua — CJS.M
Borzești (sala Fioreasca. de la 
ora 16,45) ; Dinamo București — 
H.C. Minaur Baia Mare (sala 
Fioreasca, de la ora 18); Ști
ința Bacău — Dinamo Brașov; 
Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Craiova; Relonul Să- 
vinești — Gloria Arad.

FETE: Universitatea Cluj-Na- 
poca — Constructorul Timișoa
ra; Știinta Bacău — Progresul 
București; TEROM Iași — Uni
versitatea Timișoara; Rulmen-

tul Brașov — Textila Buhuși; 
Constructorul Baia Mare — Mu
reșul Tg. Mureș-

Așadar, cuplaje în Capitală 
și la Bacău, meciuri de mare 
dificultate pentru unele echipe 
(Universitatea Timișoara face, 
între meciurile de duminica 
trecută și de duminica care vi
ne, un voiaj de aproape 2 000 
km...), partide care vor crista
liza impresiile din debutul ac
tualei ediții a campionatului 
national.

greu de spus cine va 
cine va urca pe cea 

podlumu- 
exact, in 
după ul-

Este 
cîștiga, 
mai înaltă treaptă a 
lui peste 4 luni (mai 
seara lui 22 ianuarie)
tima etapă a turneului de în
chidere de la București. Și a- 
ceasta, pentru că. în actuala 
ediție, în afară de Steaua șl 
Dinamo (de ani de zile, con
curente. aproape „din oficiu".

Programul de azi. Ora 
11: Sport Club Miercu
rea Ciuc — Metalul Sf. 
Gheorghe, ora 14,45: 
Steaua — Avintul Gheor- 
gheni, ora 17: Dinamo — 
Dunărea Galați-

dată aceasta se in- 
pretendentă autori-

la titlu), de 
scrie ca o .
zată la șefie si formația Sport 
Club din Miercurea Ciuc. Așa
dar, o pasionantă „cursă in trei" 
pe parcursul a 35 de etape, o 
cursă de la care așteptăm — 
in afara unor meciuri viu dis
putate, spectaculoase, cu mare 
angajament fizic — o contribu
ție la creșterea — atît de nece
sară — a nivelului tehnic ge
neral al hocheiului nostru. la 
construcția unei echipe repre
zentative care să poată aborda 
cu succes bogatul sezon inter
national care-i stă în fată Du
pă cum se știe. în rezonul an
terior, hocheiul nostru a ab
solvit onorabil marele examen 
olimpic de la Lake ^Placid, 
unde România s-a clasat ne 
locul 7—8 într-o competiti" la

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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PENTATLON: REZULTATE DEPARTE DE PRETENȚII,
ÎNTR-UN SPORT AL PREA MULTOR... SPERANȚE!

Ion Drăcea, medalie de argint, Pavel Babeu, mede

_ , ® Ultimii ?ase ani nicI SUCCeS notahil mar'Ie lntrfiCEri CU CaraCtEr °fiCial

® Cu numai un pentatlonist de valoare se obțin greu medalii... • Rezultatul de la Jocurile 
Olimpice - foarte slab ® Preocuparea pentru schimbul de mline - problemă prioritară

Alcătuirea, la finele dece
niului trecut, a unei echipe de 
juniori de real talent, cu care 
s-a cîștigat, în anul 1970, me
dalia de bronz la Campiona
tele mondiale de juniori de la 
Upsala, din Suedia, și care s-a 
impus ulterior, cîțiva ani, și în 
întrecerile de anvergură ale 
seniorilor, a constituit un pu
ternic stimulent pentru penta
tlonul modern din țara noastră, 
disciplină sportivă extrem de 
grea care cere o pregătire com- 
petitională propriti-zisă la cel 
mai ridicat nivel și o bază ma
terială corespunzătoare. în anul 
1973, la campionatele mondiale 
de la Londra, echipa noastră 
reprezentativă își face loc în 
elita internațională, cucerind 
un meritoriu loc 5, urmat peste 
un an de .o performanță real
mente notabilă — medalia de 
bronz la campionatele (mondia
le de la Moscova, cucerită Ia 
mare luptă cu selecționata R.F. 
Germania.

Aceste rezultate au determi
nat o stare de mulțumire, au 
dus la concluzia că problema 
pentatlonului modern este ca 
șl rezolvată, că nu mai e ne
voie să se întreprindă acțiuni 
de formare și perfecționare a 
altor tineri sportivi care să fie 
gata în orice moment să com
pleteze eventualele „goluri" 
din echipa națională. în plus, 
socotindu-se că în pentatlonul 
modern vîrsta optimă pentru 
obținerea marilor rezultate este 
în jur de 25—28 de ani și-a 
făcut loc și mai mult tendința 
de neglijare a muncii în pers
pectivă. de vreme ce dispu
neam atunci de o echipă tî- 
nără, capabilă să înfrunte, cu 
succes, cele mai bune repre
zentative din lume. Această 
mentalitate a produs urmări 
negative, astfel că nici rezul
tatele nu au întîrziat : de mai 
bine de 6 ani echipa de pen
tatlon modern a României nu 
a mai înregistrat nici un suc
ces notabil Ia marile întreceri 
cu caracter internațional, cam
pionate mondiale sau Jocuri 
Olimpice, în primul rînd. dacă 
exceptăm, desigur, campiona
tele internaționale ale Româ
niei. Este adevărat, în campio
natele internaționale ale Fran
ței, Italiei sau chiar în unele 
concursuri puternice organiza
te în Uniunea Sovietică, Du
mitru Spîrlea a obținut rezul
tate remarcabile, apreciate de 
specialiști și socotite ca o bună 
platformă pentru abordarea cu 
succes a celor mai mari com
petiții. Din păcate, în nici o 
situație în care ar fi trebuit 
să confirme bunele aprecieri 
și să valorifice șansele care i 
se acordau, multiplul nostru 
campion nu a evoluat Ia nive
lul anticipat de rezultate an
terioare, astfel că la 30 de ani 
și după o îndelungată activi
tate competițională, Dumitru 
Spîrlea nu a realizat încă „re
zultatul vieții sale" și nu și-a 
înscris în palmares performan
ța pe care numeroși specialiști 
declarau că el este capabil s-o 
obțină

Speram că la Jocurile Olim
pice de la Moscova pentatloniș- 
tii noștri își vor găsi cadența, 
își vor mobiliza întreaga Capa
citate tehnică și de voință, vor 
fi stimulați de faptul că aici 
au realizat, cu ani în urmă, 
cel mai buri rezultat și că, în 
consecință, comportarea și per
formanța pe care o vor obține 
se vor situa deasupra tuturor 
prestațiilor lor anterioare. Dar, 
pînă la urmă, totul n-a fost 
decît... speranță, pentru că e- 
chipa noastră reprezentativă de 
pentatlon modern ne-a oferit o 
nouă mostră de lipsă de com
bativitate, de lipsă de ambiție, 
a concurat fără nerv, fără dîr- 
zenia și mobilizarea cerute In 
marile întreceri, înregistrînd, 
fără îndoială, unul din cele 
mai slabe rezultate ale sale 
din ultimii ani.

Este momentul s-o spunem 
deschis : nu ne-au satisfăcut 
nici alte rezultate anterioare 
ale echipei noastre de penta

tlon modern. Dar cel înregis
trat Ia Jocurile Olimpice de Ia 
Moscova nemulțumește pro
fund, stîrnește nedumerire șl 
pune sub semnul întrebării în
tregul proces de pregătire a 
pentatloniștilor noștri fruntași, 
seriozitatea cu care sportivi in
vestiți cu înalta calitate de 
membri ai echipei naționale 
luptă pentru obținerea celor 
mai bune rezultate de care 
sînt capabili. Căci, orice s-ar 
spune, cum poate fi oare cali
ficat locul 11 pe care l-a ocu
pat reprezentativa noastră (din 
12 echipe participante), cu un 
total inferior cu cel puțin 1000 
de puncte față de posibilitățile 
ei reale ? Putem oare fi de a- 
cord sau putem trece cu ve
derea că un sportiv de reală 
forță competițională ca Dumi
tru Spîrlea ocupă abia locul 22 
în clasamentul final (în care 
figurează 43 de sportivi), la 500 
de puncte distanță de învingă
tor ? Bineînțeles că nu.

Dealtfel, o retrospectivă a 
celor cinci zile de concurs de 
pe bazele sportive moscovite 
ne arată că pentatloniștii noș
tri nu s-au „împotmolit" în 
proba de care le era teamă 
cel mai mult, călăria, ci în al
tele, oare fie că au fost tra
tate cu superficialitate în pro
cesul de pregătire anterior con
cursului de la Moscova, cum 
ar fi, de pildă, tirul, fie că ve
chile neajunsuri, evidente de 
atltea ori și în alte întreceri 
de anvergură, nu au fost luate 
în serios șl nu s-au căutat so
luții pentru remedierea lipsuri
lor, ca în cazul scrimei. Astfel, 
la călărie echipa României a 
realizat un punctaj (3064) care 
poate fi considerat mulțumitor 
(Spîrlea — 1100, Răducanu — 
1010, Galovici — 954), mai aleă 
dacă îl raportăm la realizările 
unor formații situate în final 
pe locuri fruntașe : Ungaria 
3086, Suedia 3022. După aceste 
rezultate, prima probă părea 
să valideze și formula de echi
pă aleasă, pentru că temerile 
ce se manifestau față de evolu
ția lui Cezar Răducanu la că
lărie păreau să nu fi fost pe 
de-a-ntregul justificate și încă 
nu se putea spune dacă lăsarea 
pe tușă a lui Eugen Pop fu
sese cea mai bună soluție. Ceea 
ce a urmat este însă inexpli
cabil. pentru că la scrimă, tir, 
natație și chiar cros, compo- 
nenții reprezentativei au fost 
pur și simplu de nerecunoscut, 
într-atît de neconvingătoare, de 
slabă a fost evoluția lui Dumi
tru Spîrlea, Iuliu Galovici și, 
mai ales, Cezar Răducanu. Dacă 
la călărie, punctajul formației 
noastre era aproape egal cu 
cel al selecționatei Ungariei, 
iată că la scrimă diferența 
dintre cele două echipe ajunge 
la aproape 800 de puncte ! Du
mitru Spîrlea (844 p), Iuliu Ga
lovici (766 p) și Cezar Rădu
canu (652 p) realizează punc
taje individuale extrem de mo
deste, iar consecința este că 
atât echipa cît și componenții 
ei coboară vertiginos în clasa
mente, pe poziții deloc onora
bile, de pe care nu vor mai

putea urca decît foarte greu și 
foarte puțin. Dar dacă scrima 
era cunoscută ca un posibil 
„punct nevralgic" al pentatlo
niștilor noștri (nu ne aștep
tam, totuși, la proporțiile eșe
cului), ceea ce a urmat la tir 
a întrecut, fără îndoială, și cele 
mai pesimiste prevederi, în
tr-atît de proaste au fost rezul
tatele obținute de doi dintre 
cei trei membri ai echipei. (Doar 
Iuliu Galovici a tras în nota 
obișnuită : 195 de puncte pe
ținte) Dumitru Spîrlea, în 
schimb, și. cu deosebire, Cezar 
Răducanu s-au comportat ca 
niște începători, obținînd — 
probabil — cele mai slabe re
zultate pe care le-au înregis
trat vreodată în concursuri o- 
ficiale. Dacă acceptăm că ne
reușita lui Dumitru Spîrlea la 
campionatele mondiale de anul 
trecut, de la Budapesta, a fost 
pur și simplu un accident — 
și așa trebuie socotită, de vre
me ce el a obținut tot acolo 
cel mai bun rezultat : 200 din 
200 posibile — trebuie să spu
nem că cele 190 de puncte rea
lizate la Moscova reprezintă o 
surpriză de mari proporții, de 
nimeni și de nimic explicată. 
Cezar Răducanu a fost de-a 
dreptul penibil cu cele 172 de 
puncte ale sale (după ce anul 
trecut la „mondiale" trăsese 
193 p), cu care a rămas fără 
contracandidat la... ultimul 
loc, sportivul român aflîndu-se 
la 12 puncte (! ?) de concu
rentul situat pe locul 42 (cu 
184 p). Cum să calificăm oare 
comportarea acestui sportiv 7 
Lipsă de pregătire în perioada 
precompetițională, lipsă de mo
bilizare și de concentrare pe 
standul de tragere, sau pur și 
simplu indolență, lipsă de se
riozitate față de misiunea de 
mare încredere de a reprezen
ta mișcarea noastră sportivă 
intr-o competiție de o atît de 
mare răspundere ?

Din păcate, nici în următoa
rele două probe, natația și 
crosul. echipa noastră nu a 
obținut rezultatele așteptate, 
astfel că bilanțul său general 
Ia cea de a XXII-a Olimpiadă 
este foarte slab : locul 11 din 
12 reprezentative de țări, cu 
14 390 p, față de 16126 p cît a 
realizat învingătoarea, selecțio
nata Uniunii Sovietice, și la 
1500 de puncte distanță de ce
lelalte două medaliate, echipele 
Ungariei și Suediei !

înaintea plecării la Jocurile 
Olimpice de la Moscova se con
ta pe o evoluție bună, pe o 
mobilizare exemplară a sporti
vilor noștri, astfel îneît echipa 
să se poată situa pe una din 
pozițiile fruntașe. în preajma 
reprezentativelor Suediei, Fran
ței sau Cehoslovaciei, oricum 
undeva în zona primelor șase 
locuri ale clasamentului. Iată 
însă că realitatea a fost alta, 
echipa de pentatlon modern a 
țării noastre n-a confirmat nici 
pe departe speranțele pnse in 
ea, a concurat lamentabil, ră- 
minind mult In urma unor re
prezentative cărora se conside
ra că le este egală.

în pădurile Cetniewo din 
apropierea Gdanskului (Polo
nia), pe un teren cu multe 
obstacole și denivelări, s-au 
desfășurat întrecerile primului 
Campionat mondial de radio
goniometrie operativă (așa- 
zisa „vînătoare de vulpi"), dis
ciplină în care radioamatoris
mul se împletește strîns cu 
mișcarea în aer liber. Compe
tiția a fost așteptată cu mult 
interes și popularizată pe lun
gimile de undă ale radioama
torilor, astfel că la start s-au 
prezentat constructori (de apa
ratură radio) și sportivi în a- 
celași timp din 11 țări. Radio
amatorismul românesc, tot mai 
cunoscut în eter, a fost repre
zentat în ambele probe — pe 
lungimile de undă de 3,5 
MHz și 144 MHz, atît la bă
ieți, cît și la fete.

Cea mai disputată probă a 
fost, cum era de așteptat, cea 
pe lungimea de undă de 3,5 
MHz, Ia care a participat și 
cel mai mare număr de con- 
curenți. Sportivii noștri au 
avut o splendidă evoluție, atît 

• în ce privește cunoștințele 
tehnice, cit și pregătirea spor-

ION PAVEL
DRACEA BABEU

tivă. La băieți, studentul bucu- 
reștean Ion Drăcea (Y09BTR), 
campion național la „vînătoare 
de vulpi", a ocupat locul 2. 
la cîteva puncte față de cam
pion (sovieticul Vladimir Kis- 
tikov), cucerind medalia de 
argint, iar la fete studenta Ve
ronica Proteasa (Y02-1862/Hd), 
debutantă în competiții inter
naționale, a ocupat un merito
riu loc 5 (campioană fiind 
Galina Petracikova — Uniunea 
Sovietică).
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în turul campionatului masculin de volei

Nereușita de la Jocurile Olimpice aduce din nou în dis
cuție, cu mai multă acuitate, problema atit de serioasă și 
de majoră a BAZEI DE MASA a acestei discipline spor
tive, pentru că — după cum s-a văzut cu atîta claritate — 
cu numai două secții de performanță de valoare accepta
bilă în întreaga țară nu se poate asigura formarea unei 
echipe naționale puternice, competitivă pe plan mondial și 
cu pretenții la locuri fruntașe în marile competiții. Cu ace
eași seriozitate trebuie privită problema SCHIMBULUI DE 
MIINE, care nu mai poate fi lăsată la voia spartei, ci se 
impune să facă obiectul preocupării permanente a federa
ției de specialitate, cu analize periodice care să stabilească 
măsuri și acțiuni eficiente. Nu poate fi neglijată, desigur, 
nici grija care trebuie manifestată față de BÂZA MATE
RIALA a acestei discipline, după cum nu pe ultimul plan 
trebuie lăsată problema, de stringentă actualitate, a înfiin
țării de NOI SECȚII DE PERFORMANȚA în centre unde 
ie manifestă realmente interes pentru pentatlonul modern.

Iar acestea nu sînt decît cîteva dintre cele mai impor
tante și mai urgente măsuri care se impun, pentru ca pen
tatlonul modern românesc să redobîndească poziția fruntașă 
pe care a deținut-o cîndva pe plan mondial, pentru ca 
această disciplină să redevină competitivă, la nivel de 
vîrf, în marile întreceri internaționale.

Constantin MACOVEI

PATRU ECHIPE S-AU
Turul campionatelor Diviziei 

A de volei, ediția 1979—1980 
s-a încheiat. întrecerile echi
pelor masculine s-au desfășurat 
în două serii, la Focșani și 
la Deva, iar rezultatele parti
delor și clasamentului în se
rii se cunosc.

Dinamo și Steaua au termi
nat neînvinse, cu cîte 10 punc
te, pierzînd fiecare doar cîte 
un set, la Politehnica Timișoara 
și, respectiv. Explorări B. Mare, 
clasate pe locurile secunde. în 
grupa de la Deva, Tractorul 
Brașov a reușit trei victorii, 
ceea ce îi conferă o relativă 
siguranță pentru jocurile din 
retur (24—28 septembrie) în 
vreme ce toate celelalte sex
tete — Viitorul Bacău și 
C.S.M. Delta Tulcea (cu cîte 7 

puncte), „U“ Craiova, C.S.M. Su
ceava și Calculatorul Buc. (cu 
cîte 6 p) și mai ales Petrolul 
și Silvania Șimleu Silvaniei, 
ambele fără nici o victorie — 
trebuie să s> mobilizeze serios 
în turneul returului pentru a 
scăpa de „turneul codașelor".

Steaua a jucat la nivelul cu
noscut. constant, arătînd o bună 
pregătire în toate compartimen
tele, în vreme ce Dinamo — 
după părerea antrenorului eme
rit N. Sotir — a evoluat mai 
puțin convingător spre sfîrsitul 
turneului. Pentru specialiștii 
prezenti la Deva. Tractorul 
Brașov a constituit o plăcută 
surpriză, elevii antrenorului T. 
Tănase prestînd un joc modem, 
eficace, anunțîndu-se adversar 
redutabil. în viitor, pentru e- 
chipele din prima linie : Dina
mo, Steaua. Explorări B. Mare 
și „Poli" Timișoara. O evoluție 
frumoasă a avut-o și C.S.M. 
Delta Tulcea. echipă cu o bună 
pregătire fizică. O surpriză, de 
data asta... neplăcută, au pro
dus-o sucevenii, care în „Cupa 
României" au fost mereu prin
tre protagoniști, dar la Deva 
s-au situat sub nivelul aștep
tat, cît și ,.U“ Craiova, care 
de regulă începea meciurile 
bine, dar scădea vizibil pe 
parcurs. Echipa din Șimleu a 
deziluzionat chiar pe aprigii săi 
susținători • are individualități 
bune, dar nu și un sextet le
gat.

Jocurile au fost de bună ca
litate. a existat preocupare pen
tru sporirea vitezei în execu
ții. pentru combinații eficace.

DESPRINS DE PLDTON
adueîndu-se repede și precis 
mingea din spate către fileu, 
pe baza unei bune preluări. în 
unele partide însă s-a jucat 
lent (exemplu : Viitorul Ba
cău — C.S.M. Suceava), cu 
combinații simple, cu atacuri 
lipsite de vigoare si forță — 
ca să nu mai vorbim de atacuri 
„după", care s-au văzut rar 
chiar la Dinamo, Steaua si Ex
plorări B. Mare. Pînă si la 
aceste echipe s-au înregistrat 
multe preluări și servicii gre
șite !

Unul dintre scopurile „Cupei 
României" a fost de a crea 
condiții ca echipele să desco
pere și să -folosească elemen
tele tinere, talentate. La jocu
rile de la Focșani și Deva. însă, 
doar puține echipe au venit 
..întinerite". Dinamo i-a între
buințat doar pe Zamfir și 
Ghizdavu, „U“ Craiova pe Du
mitru, C.S.M. Delta Tulcea pe 
Radu, Calculatorul pe Nicolae, / 
Tractorul Brașov pe Strauff, 
Silvania Șimleu S. pe Ciontoș, 
Steaua pe Spînu șî Mina. Sînt 
însă echipe (C.S.M. Suceava. 
Viitorul Bacău etc.) care au 
jucat cu aceiași veterani ca în 
campionatele trecute. T x-mai 
de aceea, pe lista evidențiati- 
ior. la cronicile meciurilor, au 
apărut mai ales numele lui 
Oros. Dumănoiu, Tutovan, Ma- 
cavei, N. Pop. N. Stoian, C. Pă- 
duraru, Mocuța. Vînătu, Braun, 
Arbuzov, Bălaș, T. Chiș, Băroiu 
etc. care, e drept, sînt oamenii 
de bază ai echipelor, dar pe 
lingă ei trebuiau să apară mai 
multe tinere elemente.

Pregătirea psihică pentru con
curs a fost bună, iar spiritul 
fair-play-ului a fost prezent la 
toate meciurile, foarte puținele 
cartonașe galbene fiind date 
mai degrabă pentru a tempera 
spiritele, decît pentru a pe
depsi efectiv acte de Indisci
plină. Arbitrajul a fost la înăl
țime. Printre cei mal buni ca
valeri ai fluierului s-au situat 
C. Arhire, I. Niculescu, C. Pi
tarii, M Zelînschî. Dar și cei
lalți arbitri au condus cu com
petență. Un ultim , cuvînt, 
de felicitare, pentru pu
blicul din Focșani și mai ales 
pentru cel din Deva, care „a 
făcut săli pline", deși voleiul era 
la concurentă. în unele zile, cu 
fotbalul.

Sever NORAN
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DE LA I.D.M.S.

Magazinele auto IDMS livrează autoturisme DACIA 1300, după 
cum urmează :

Mag. București —- celor înscriși pînă la nr. 600/1981
Pitești nr. 14.800/1980
Timișoara nr. 5.800/1980
Bacău nr. 4.200/1980
Brașov nr. 4.589/1980
Cluj-Napoca nr. 3.200/1981
Iași nr. 1.100/1981
Reșița nr. 1.400/1981
Baia Mare nr. 2.581/1981

pentru cumpărătorii transferați de la Magazinul IDMS Cluj-Na-
poca și celor înscriși pînă la nr. 400/1981 pentru cumpărătorii 
înscriși la Magazinul IDMS Baia Mare.

Vînzările zilnice se efectuează în funcție de stocul de autotu
risme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

Totodată informăm cumpărătorii că duminică 21 și 28 sept. 
a.c. magazinele auto IDMS vor fi deschise între orele 8-13.
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Turneul in Irlanda șl Anglia - tot mai aproape

RUGBYȘTII NOȘTRI SUSȚIN
ULTIMELE

Peste exact o lună, vom des
chide cartea rugbyului româ
nesc spre a consemna un nou 
moment: partida cu Irlanda, 
una dintre forțele europene 
de prim rang ale sportului cu 
balonul oval. „Momentul Du
blin" va fi precedat, după cum 
se știe, de patru jocuri ale tri
colorilor în compania puterni
celor selecționate provinciale 81 
urmat de un altul, cu echipa- 
fanion a rugbyului englez, 
centenara Leicester. Pînă in 
ziua plecării (1 octombrie) în 
turneul de dincolo de Canalul 
Mînecii, cei 33 de rugbyști ră
mași în vederile antrenorului 
federal Valeriu Irimescu si ale 
secundului său. Theodor Rădu- 
lescu, susțin cîteva jocuri-școa- 
lă (unul a avut loc chiar ieri) 
si de verificare — cum e ca
zul acelora de sîmbătă si de 
miercurea viitoare. Acesta d'n 
urmă are o însemnătate apar
te: In finele ’ui vor fi stabiliți 
cei 25 de rugbyști care vor face 
deplasarea în Irlanda.

Ce probleme există, la aceas
tă oră. pentru conducerea teh 
nică a lotului reprezentativ? 
Mai întîi. recuperarea deplină 
a jucătorilor nu întru totul va-
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Târîță) 3:44,8 ; lungime : Liud
mila Haustova 6,56 in, Gabriela 
Ionescu 6,50 m, Vali Ionescu 6,45 
m, Irina Timofeeva 6,46 m ; înăl
țime : Tamara Bikova 1,93 m, 
Maria Preda 1,84 m. Olga Bari
nova 1,78 m, Niculina Vasilo 1,70 
m ; greutate : Nina Isaeva 19,29 
m, Mihaela Logliin 17,80 m, Na
talia Zubehina 17,56 m, Mioara 
Boroș 15,79 m ; disc : Valentina 
Harcenko 65,08 m, Argentina Me
nis 62,94 m, Florența Tacu 62,62 
m, Svetlana Melnikova 59,52 m ; 
suliță : Natalia Graceva 57,08 m, 
Cristina Dobrinoiu 54,50 m. Cori
na Girbea 47.80 m.

H. GROGER - PE PRIMUL 
LOC IN „CUPA CIBO", 

LA CICLISM
BRAȘOV, 17 (prin telefon). Ci

cliștii participant! ta tradiționala 
competiție internațională pe eta
pe „Cupa CIBOW au parcurs 

' miercuri ruta celei de a doua eta
pe: Brașov— Codlea — Vulcan — 
Rîșnov — Pîrîul Rece — Predea] 
— Brașov, 67 km. Timpul fru
mos și traseul deosebit de intere
sant au invitat plutonul la o în
trecere animată. Am asistat la 
o cursă plină de acțiuni ofensive, 
încheiată — în ciuda unui urcuș 
lung și deosebit de greu, cel de 
la Pîriull Rece — cu o medie o- 
rară de 40,640 km. Distanțarea s-a 
realizat pe Valea Rîșnoavei, iar a- 
tacu.1 decisiv s-a produs la Ti
miș. Iată clasamentul etapei : 1. 
A. Kluge (Vorwărts Berlin) 
lh38:55 ; 2. J. Pozak (Polonia) ; 
3. Cornel Nicolae (Dinamo) 
lh38:56 ; 4. Andrei Antal (CIBO 
Brașov) lh39:06 ; 5. V. Radu (O- 
limpia) lh39:30 (în același timp 
cu el au sosit încă 20 de rutieri).

ăila 5—4, 
T.C.F.I.
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LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE
Loturile echipelor participante 

la prima serie valorică a cam
pionatului Diviziei A î

STEAUA (antrenori Zoltan 
Czaka și Nicolae Zografi) : Vale
rian Netedu. Laszlo Varodi — 
portari ; Ion Loniță, George Jus
tinian, Mihai Popescu, Alexandru 
Hălăucă, Zoltan Balogh, Traiar 
Cazacu, Adrian Olenici, Constan
tin Nistor, Ion Gheorghiu, Vasile 
Huțanu. Cornel Chiriță, Zoltan 
Kemenessy. Istvan Pal, Tibor To
dor, Ferenc Miklos, Daszlo De
meter, Cristian Udrea, Stelian 
Neagu ; juniori cu dublă legi
timare : Norocel Cîndescu, Octa
vian Ruse. Oliver Kubic, Ion Ia- 
cob.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenoi 
Eduard Pană) ; Gheorghe Huțan, 
Vasile Morar — portari ; Doru

VERIFICĂRI
lizi (ca Zafiescu I, Marghescu, 
Caragea, Fostolacbi, Aldea), o- 
biectiv pe care doctorul Nico- 
lae Ghcracopol speră să-l în
deplinească cît mai curînd. 
Apoi, antrenorii urmăresc în 
mod deosebit evoluția unor 
rugbyști rămași.., datori după 
seria trialurilor: „Așteptăm 
spre pildă, ca Vasile, ceilalți 
centri reținuți să confirme în
crederea arătată. Ei trebuie să 
știe că, dacă noi i-am preferai 
tehnicului Leșan, am făcut-o 
datorită bunelor lor evoluții 
în cîtcva partide internaționa
le, neuitind nici de tinerețea 
lor. Dacă ei nu vor da tot ce 
pot în testele care vin. 11 vom 
rechema pe titularul Sportului 
studențesc" — ne spunea Va
leriu Irimescu. Reintegrarea în 
lot a lui Dumitru, Murariu si I. 
Constantin, după reîntoarcerea 
din Tara Galilor, ca si verifi
carea completă a jucătorilor 
capabili să acopere mai mul
te posturi (Vărzaru, Cornelia 
V. Ion. Zafiescu n, Codoi etc.) 
constituie alte preocupări la 
ordinea zilei în colectivul tri
colorilor, de la care așteptăm o 
toamnă rodnică.

Ceo RAEȚCHl

In clasamentul general după două 
etape situația este următoarea : 
L H. Groger CY-B.) 4h39:50 ; 2.
J. Bicnek (Polonia) la 5 • ; L 
A. Kluge (V.B.) la 16 S ; 4. J. 
Pozak (Polonia) la 30 s ; 5. N. 
Aldulca (CIBO Brașov) la 1:00 ; 
«, B. Kaiser (V.B.) la 1:00.

Joi (n.r. astăzi) se dispută e- 
tapa Brașov — Făgăraș — Bra
șov, pe o variantă nouă, prin 
Zărnești și Poiana Mărului.

Carol GRUIA — coresp.

„CUPA PRIETENIA" 
LA MOTOCROS

Etapa finală (a 8-a) a compe
tiției internaționale de motocros 
dotată cu trofeul „Cupa Prietenia* 
i-a desfășurat pe un traseu din 
orașul Poltava (UJt.S.S.),

Evolutnd în compania unor ad
versari valoroși, tinerii noștri a- 
Jergători au reușit să se claseze 
pe un loc meritoriu : L U.R.S.S. 
21 p, 2. Bulgaria 31 p, 3. R. D. 
Germană 52 p, 4. România 84 p. 
Urmează, In ordine, reprezentati
vele Poloniei, Cehoslovaciei și 
Cubei. Cele mal multe puncte au 
realizat pentru echipa noastră 
Toma Dulea, Alexandru Ilieș la 
125 cmc, Ernest Mulner și Petrișor 
Titilencu La 250 cmc.

Clasamentul general pe națiuni 
după 8 etape : i. Cehoslovacia 75 
p, 2. U.R.S.S. 53 p, 3. R. D. Ger
mană 51 p, 4. România 42 p, 5. 
Bulgaria 40 p, 8. Polonia 34 p. 
7. Cuba 0 p.

„ZONELE" DE LUPTE 
GRECO-ROMANE 
ALE SENIORILOR

La Oradea, Tulcea, Hm. VDcea și 
Re,ița vor avea loc, sîmbătă șl du
minică, întrecerile etapei de nonă a 
Campionatelor republicane Indivi
duale de lupte greco-romane ale 
seniorilor.

B a întrecerii supreme (20—29 
martie, în Italia, la Val Gar
dena) să ne aducă satisfacțiile 
dorite-

Pentru aceasta Insă, pregăti
rea temeinică a meciurilor din 
campionatul național, disputa
rea acestora cu gîndul Ia nive
lul general al competiției si al 
hocheiului nostru sînt condiții 
de prim ordin.

Un campionat național pu
ternic, o echipă națională pu
ternică! Acesta este gîndul cu 
care echipele divizionare A de 
hochei trebuie să înceapă azi 
turneul inaugural de la Galați. 
Le dorim succes!

Moro-șan, Ga.briel Nuțescu, Mir
cea Teodoriu, Alexandru Malî- 
hin, Attila Gall, Marian Costea, 
Doru Tureanu, Marian Pisăru. 
Dumitru Axinte. Lorincz Toke, 
Gheorghe Herghelegiu, Istvan La
katos, Bela Nagy, Zoltan Nagy, 
Laszlo Solyom, Tamas Petres, 
Constantin . Dumitru, Dan Ielciu ; 
junior cu dublă legitimare : Ma
rian Constantinescu — portar.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC (antrenor Ion Bașa) : Al
bert Fekete, Csaba Bartha — 
portari ; Elod Antal, Sandor Gall, 
Denes Csiszer, Istvan Antal, San
dor Bogoș, Laszlo Szenteș, Ti- 
botr Mikloș, Tibor Peter, Vilmoș 
Eros, Lajos Bartalis, Istvan Ge- 
reb, Ferenc Sandor. Gabor Pra- 
kab, Gabor Daniel, Iosif Bartalis, 
Zoltan Baricz ; juniori cu dublă 
legitimare : Csaba Buzaș, Attila

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

Cupa U. E. F. A.

f.C. ARGEȘ-LC. UTRECHT 0-0, DAR GAZDELE PUTEAU CÎȘTIGA!
PITEȘTI, 17 (prin telefon). 

Cînd F. C. Argeș a apărut pe 
teren în acest meci cu F. C. 
Utrecht reprezentanta fotbalu
lui olandez, majoritatea specta
torilor aveau cu siguranță în 
gînd frumoasele zile cînd în 
competițiile europene piteștenii 
învingeau la ei acasă echipe cu 
nume ca Real Madrid, F. C. 
Valencia. F. C. Sevilla, F. C. 
Toulouse și Panathinaikos A- 
tena. într-adevăr, frumoase zi
le, dar alb-violețiî erau și o 
altă echipă. Acum, formația pi- 
teșteană, în mod obiectiv, fără 
triunghiul de forță Dobrin — 
Iovănescu — Doru Nicolae și 
numai cu cîțiva din vechea gar
dă, a avut în teren jucători fără 
acea experiență necesară, fără 
un veritabil conducător de joc. 
în astfel de condiții. echipa 
antrenată de Florin Halagian 
a fost marcată, precipitată, în 
fața unui adversar atletic ve
nit aici să realizeze mult do
ritul meci nul pe care antreno
rul Van Berger ni-1 mărturisi
se la cabine. Dealtfel, jocul oas
peților, aglomerat peste măsu
ră, cu multe obstrucții și chiar

I AZI, ETAPA INTERMEDIARA
IN SERIA A II-a A DIVIZIEI BI

I în seria a n-a a Diviziei B se 
va disputa astăzi o etapă inter
mediară. Iată programul șl ar
bitrii : Chimica Tîrnăvenl — Rul
mentul Alexandria : C. A ian as iu 
(Alba Iuiia), Rova Roșiori — 
Petrolul Ploiești : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), Luceafă
rul București — Sirena Bucu
rești : Șt. Dinu (București) — 
Stadionul Republicii, C.S. Tîrgo- 
viște — Nitramonia Făgăraș : N. 
Capră (Simeria), Metalul Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu : FI. Ce- 
nea (Caracal), Tractorul Brașov ' 
— Poiana Cimplna : V. Burmtu 
(Vaslui) — de la ora 16, Meta- 

Plopeni — Rapid București ; 
Ispas (Constanța) — de La 
16, Mecanică fină București

I
I
I
I
I

lul 
Gb. 
ora

I ȘTIRI • ȘTIRI

I
I
I
I

• La Baia Mare se desfășoară 
„Cupa metalurgistul*, competiție 
organizată de A. S. CUPROM din 
localitate. Iată și rezultatele din 
prima etapă : Minerul Baia 
Sprie — Minerul Cavnlc 3—1 
(2—0). Au marcat : lord ache (3), 
respectiv Cristea. CUPROM Baia 
Mare — F. C. Baia Mare (tine
ret) 4—2 (2—2). Au înscris :
Bucur (3). Rusu, respectiv Ter- 
heș (2). (V. SASARANU, coresp.).

I
I

• „Cupa României" progra
mează o nouă etapă (joi 25 sep
tembrie) la care vor participa, 
pe lingă echipele din campiona
tul Diviziei C șl Județ", și di
vizionarele B. în program figu
rează 56 de meciuri.

I
I

• C.S.M. Suceava — Dinamo 
București 0—J (0—2). Au marcat: 
Augustin (min. 4 și 75) șl Drag- 
ne* (min. 44). (I. MÎNDRESCU,
coresp.).

LA HOCHEI

Mircea 
Marian 
Nicolae
Amor-

Lakatos, Vilmos Sandor, Tibor 
Torjoc, Jano6 Kunz.

METALUL SF. GHEORGHE (an
trenori Mihai Flamaropol și Du
mitru iordan) : Emeric Kelemen, 
Vlad Va silesc u — portari ; Wil
helm Sarosi, Iosif Todor. Attila 
Szabo, Endre Ugron, Alexandru 
Tamaș, Balaș Kemenessy, Stefan 
Ungur eanu, Mircea Vlad, Peter 
Csege, Dumitru Niță, Andrei To
dor, Octavian Bandaș, Vasile 
Popa, Gabor Csata, Csaba Lukacs, 
Andrei Baka ; juniori cu dublă 
legitimare : Andras Szabo, Janos 
Jano, Sandor Kocsis, Sandor Mi- 
haly.

C. S. DUNĂREA GALAȚI (an
trenor Ion Tiron) : Marian Ena- 
che, Alexandru Rădulescu — 
portari ; Ion Berdilă, 
Raica. Daniel Chiriță. 
Antohi, Ciprian Nistor. 
Vișan, Ionel Dinu, Florin 
țilă, Viorel Liga, Mihai Branda- 
bur, Tonei Marcu, Aurelian Bi- 
neață. Teodor Mocanu. Leonard 
Bujoreanu, Gione Ion, leremia 
Gherghișan, Mirel Dumitrache. 
Ion Bălăn-ețanu ; juniori cu dublă 
legitimare : Jan Stanciu — por
tar, Dumitru Dima. Adrian Liga, 
Marian Io-na, Dumitru Frangulea.

AVINTUL GHEORGHENI 
trenor Csaba Bazilides) ; ! 
Gergely. Lajos ^5zabo 
Zoltan Antal. “ 
Veres, 
Kercsd, 
Gydrgy, 
Lengyel. 
Binder, 
Borsoș,

(an- 
Zoltan 

portari ; 
Imre 

Csaba 
Laszlo 
Arpad 
Lstvan 

Pongrat 
Laszlo 

Gergely ; Juniori cu dublă legi
timare : Imre Zsigmond. Lauren- 
țiu Bege, Laszlo Bede, Dezst) 
Bartalis, Sandor Ambrus.

Antal,Ernâ
Alpar Barabas, 
Andras Daniel. 
Istvan Tamas, 
Matias Sfiket. 

Attila Barabas.
Tibor Andrei,

unele trageri de timp (rareori 
ne-a fost dat să vedem un meci 
atît de distructiv) a dus la în
treruperea acțiunilor ofensive 
piteștene. Din acest motiv, pri
ma repriză a întâlnirii. a fost 
săracă în faze de fotbal clare 
de poartă. Singurele reușite 
le-am notat în min. 20 — cînd 
la o degajare a lui Breukelen 
și a unui rateu al lui Stancu, 
Carbo a fost la un pas de a 
deschide scorul ; în min. 29 și 
31 — cînd s-au petrecut două 
faze fierbinți, dar nici Radu II 
nici Moiceanu n-au reușit să ... 
rupă echilibrul' de pe tabela de 
marcaj

în partea a doua a partidei, 
dominarea echipei gazdă a fost 
aproape totală, cornerele au a- 
bundat (10 la număr) și acți
unile ofensive au avut un mai 
mare grad de periculozitate. 
Am putea spune că în acest 
joc, la slăbiciunile de concepție 
ale argeșenilor s-a mai adău
gat și lipsa lor de șansă de a 
înscrie. Rețineți, șase situații 
de a marca și niciodată balo
nul nu a poposit în poartă : 
min. 46 — M. Zamfir, lovitură

— Flacăra Morenl : D. Dumitres
cu (Mărășești). Șoimii Sibiu — 
Autobuzul București : Z. Czavar 
(Odorhel). Cu excepția partidelor 
de la Brașov și Plopeni, celelalte 
meciuri vor începe la ora 17.

REPROȘURILE DE... DUPĂ VICTORIE,
SAU DtSPRf UflNSIVA CA STARE DE SPIBIT

...Cîteva minute după în
cheierea meciului Corvinul 
— Progresul. în cabina echi
pei hunedorene, care termi
nase. învingătoare, cu cele 
trei goluri înscrise în noar- 
ta lui Giron, detașîndu-se 
net în clasamentul celor 
mai eficace compartimente 
ofensive. Doar Mircea Lu
cescu vorbea, singurul aflat 
în picioare, în mijlocul ca
binei, în timp ce toți cei
lalți ședeau, în tăcere, 
capetele plecate de 
parcă se întorsese
ră din teren în
vinși... Ascultau 
fără replică re
proșurile aduse
cătorul-antrenor mai tineri
lor săi coechipieri din com
partimentul ofensiv. care 
irosiseră multele ocazii cre
ate de echipă. ,,Ne-am pro
pus pentru acest campionat 
o cifră record de roluri 
marcate nu pentru a epato 
pur și simplu, ci pentru a 
măsura exact creșterea și 
maturizarea echipei noastre 
prin practicarea fotbalului 
modern. Fotbal care înseam
nă, in primul rind, o expri
mare colectivă, materializa
tă la un moment dat de un 
golgeter. Acest jucător-m ur
cător se impune însă prin 
desfășurarea fazei de atac 
și nu prin intervenții indi
vidualiste menite să-l scoa
tă la rampă în fața tribu
nelor, dar care adeseori a- 
nulează șansele mai bun» 
ale coechipierilor. Stimulez 
și apreciez pofta de gol a 
tinerilor noștri jucători, dar 
egoismul și vedetismul sub
minează eforturile întregii

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 11 
SEPTEMBRIE 1980

EXTRAGEREA I : 32 41 13 16
28 17.

EXTRAGEREA a n-a : 3 15 12 9 
37 30.

Fond total de câștiguri : 1.235.354 
lei din care : 437.776 lei report la 
categoria 1.

CÂȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRE9 

DIN 7 SEPTEMBRIE 1980

FAZA I. Categoria 1 : 1 va
riantă 100% — Autoturism Dacia 
1300 sau Skoda 120 L. și dife
rența pînă la 70.000 lei în obiecte 
existente in magazinele comercia
le și 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
categoria 2 : 3,75 variante a 15.000 
lei sau la alegere o excursie de 
'două locuri în R.P. Polonă sau 
R.D Germană și diferența în 
numerar ; categoria 3 : 11,75 va
riante a 2.994 lei ; categoria 4 : 
63,50 a 554 lei ; categoria 5 : 147 

liberă. Ignat propulsează balo
nul, milimetric, cu capul a'cră ; 
min. 56 — Radu II, lovitură li
beră, Breukelen scoate însă 
mingea de la vinclu ; min. 60 
— Kallo centrează, Băluță reia 
din plonjon cu capul și Breu
kelen salvează uluitor : min. 
61 — M. Zamfir șutează nă- 
praznic de la 18 m, „olandezul 
zburător" respinge în corner ; 
min. 72 — Sigmircan, la 5 m 
de poartă, șutează, Breukelen 
blochează, mai exact spus se 
trezește cu mingea în brațe ; 
min. 90 — Radu II execută un 
penalty (în urma unui fault al 
lui Vlag) cu mult peste „trans
versală", risipind astfel ultima 
mare ocazie de a învinge pe 
F. C. Utrecht.

Așa s-a scris istoria acestui 
meci fără prea multă... istorie. 
Evoluînd fără acel calm, fără 
acea concentrare în fazele de
cisive, F. C. Argeș este nevoită 
acum să abordeze returul întîl- 
nirii cu șanse diminuate de ca
lificare. Păcat, căci F. C. U- 
trecht putea fi învinsă !

Arbitrul austriac Heintz Fahn- 
ler a condus bine următoarele 
formații :

F. C. ARGEȘ : Ariciu — M. 
Zamfir, Stancu, Pană, Tulpan

— Ignat, Kallo, Badea — Nica 
(min. 60 Băluță), Radu II, Moi
ceanu (min. 67 Sigmircan).

F. C. UTRECHT : Breukelen
— Chatinier, Vlag, Wildbret, 
Flight — Tervoort. Kruijk, A- 
delaar, Lem — Rietveld (min. 

80 Staa), Carbo.
Stelian TRANDAFIRESCU

echipe pentru practicarea 
unui fotbal ofensiv și efica
ce. Nu trebuie să uităm 
nici un moment că fotbalul 
ofensiv este, in primul rind, 
o stare de spirit, care ex
primă. la ■ ■ - •”
VIGOARE 
ZENIE SI 
CULUI, 
Lucescu.

Vrem să credem că Văe- 
tuș, Gabor, Petcu, Klein și 
ceilalți 

nivelul ECHIPEI, 
MORALA, D1R- 
PLACEREA JO- 
spunea Mircea

tineri jucători hu- 
nedoreni, care au 
contribuit în acest 
sezon la lansarea 
echipei lor pe 
o promițătoare or- 

vor înțelege exact 
timp cele spuse de in- 

cel
bită, 
și la . 
ternaționalul Lucescu, 
care, cu finețe psihologică, 
a sesizat din teren mutațiile 
(nedorite) din angrenajul e- 
chipei, încercind să le gă
sească in afara lui rezolva
rea. cu tactul si luciditatea 
antrenorului.

între vorbele antrenorului 
Lucescu și faptele jucătoru
lui Lucescu nu este nici o 
discordanță, altruismul cu 
care acesta din urmă se sub
ordonează echipei fiind pil
duitor. Iar fotbalul modem, 
fotbalul total, este la urma 
urmei cum frumos spunea 
un confrate, „fotbalul din 
tot sufletul'4, iar jocul o- 
fensiv corolarul acestuia, o 
stare de spirit. Să nu uităm, 
deci, că pe lingă latura teh
nică tactică si fizică, aceas
tă stiinfă a fotbalului man 
are si o LATURA MORALA.

Educativă prin jocul in- 
suși !

Paul SLĂVESCU

a 239 lei ; categoria 6 : 4.899,25 a 
40 lei.

FAZA a n-a. Categoria B : 
25,75 variante a 3.218 iei ; cate
goria C : 52,75 a 1.571 lei șl ca
tegoria D : 2.704,50 a 60 lei.

Cîștigul de categoria 1 (100%) a 
fost obținut de NECULAI ROMILA 
din Brașov.

PRONOSTICURI...

Pentru participant! la con
cursul Pronosport de duminică 21 
septembrie 1980. redăm pronosticu
rile cunoscutului actor Nucu 
Păunescu : 1. Ascoli — Napoli
1, X ; 2. Avellino — Fiorentina 
2 ; 3. Catanzaro — Torino 1. X ; 
4. Inter — Cagliari 15. Juven
tus — Como 1 ; 6. Perugia —
Bologna 1 ; 7. Pistolese — Udi- 
nese X ; 8. Roma — Brescia 1 ; 
9. C.S.M. Borzești — Gloria Bz. 
1, X, 2 ; 10. Poiana Cimplna — 
Petrolul X. 2 ; 11. C.I.L. Sighet 
— Olimpia X. 2 ; 12. înfrățirea 
Oradea — F. C. Bihor X : 13. 
C.F.R. Tim. — U. M. Tim. L



SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

CONCURS ATLETIC
LA TOKIO

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
INTER MILANO - UNIV. CRAIOVA 2-0 (1-0)

VIRGINIA RUZIC1 
DEBUTEAZĂ CU O VICTORIE 

LA LAS VEGAS

în primul tur al concursu
lui internațional feminin de 
tenis care a început la Las 
Vegas (Nevada), jucătoare® 
româncă Virginia Ruzid a în
vins-o cu 6—0. 6—3 pe ameri
cana Peanut Louie.

Alte rezultate : Mandiikova— 
Stoll 6—0, 6—0; Jordan — 
Latham 6—2, 6—2; Duvall — 
Dupont 5—7, 6—4, 6—2; Rus
sel — Desfor 6—3, 6—3; Na
vratilova — Stove 6—1, 6—0, 
Tumlbull — Wade 7—6, 6—3; 
Potter — Casals 6—2, 6—3.

competiție), unde a fost prezent 
șl tînărul sportiv român Mihnea 
Năstase. El a terminat victorios 
în ambele întreceri. La Waiblin
gen a învins in semifinală pa 
Ange, iar în finală pe Krauss 
(ambii din R.F.G.), cu același 
scor : 6-4, 6-4. Tot la acest 
concurs a ajuns, alături de ita
lianul Marzonel, in finala de du
blu, pierdută cu 7—S, 6—4 1A 
Bnandaiu-Kupferschmklt. în tur
neul de la Plaltling, jucătorul ro
mân a dispus, în ultimele două 
partide, de vest-germanll Peters 
șl Schmidt cu 7-5, 6—1 și, res
pectiv, 6—2, 6—2.

TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE 
LA SMEDEREVSKA PALANKA

- In 
de la 
Urmă-

TOKIO, 17 (Agerpres). 
concursul de atletism 
Tokio s-au înregistrat 
toarele rezultate : masculin ; 
1 500 m — Hillardt (Australia) 
3:48,2 ; 400 m garduri — New
house (Canada) 50,59 ; 3 000 m 
obstacole — Tuwei (Kenya) 
8:32,5; 5 000 m —- Kenji Ide 
(Japonia) 13:48,1; suliță — Ne* 
meth (Ungaria) 82,72 m; triplu 
salt — Zhenxian (R.P. Chine
ză) 16,60 m; 800 m — Zivo 
tid (Iugoslavia) 1:48,8; femi
nin : 100 m — Chantal Rega 
(Franța) 11,64; înălțime - 
Zheng Dazhen (R.P. Chineză) 
1,85 m ; lungime — Wallin (El
veția) 6,07 m.

FLORIN SEGĂRCEANU 
ÎNVINGĂTOR LA C.E. DE TENIS 

PENTRU AMATORI

deCampionatele europene
, tenis pentru amatori au conti
nuat la Belgrad. In proba de 
simplu masculin, tenismanul 
român Florin Segărceanu l-a 
învins cu 7—6, 6—1 pe iugosla
vul Uekovici. Alte rezultate : 
Pugaiev (U.R.S.S.) — Granat 
(Cehoslovacia) 5—7, 7—5, 6—3 ; 
Ballcret (Monaco) — Lazar (Un
garia) 7—5. 6—3 ; Zvcrou
(U.R.S.S.) — Ilorvat (Iugoslavia) 
6—4. 6—4 ; Borisov (U.R.S.S-) — 
Bedan (Cehoslovacia) 7—6, 6—3; 
Ricibatti (Italia) — Anaslapou- 
los (Grecia) 6—2, 6—4.

După consumarea a patru 
runde în turneul internațional 
feminin de șah de la Smede- 
revska Palanka (Iugoslavia) 
conduce marea maestră bulga
ră Tatiana Lemaciko cu 3 p, 
urmată de Elisabeta Polihro- 
niade (România) cu 2'/, punc
te (o partidă întreruptă și iu
goslava Prokopoviici cu 2 
puncte. Polihroniade a cîștigat- 
partida întreruptă cu Erenska 
și a întrerupt pentru a doua 
oară cu Gejici.

TOUR DE FAVLNIR“
PARIS, 17 (Agerpres). — E- 

tapa a 7-a a cursei cicliste 
de amatori „Tour de l'Avenir", 
disputată pe traseul Divonne 
Les Bains — Morzine (140 km), a 
revenit rutierului columbian 
Jose Jimenez, cronometrat pe 
distanța de 140 km cu timpul 
de 3h 32:05. în clasamentul ge
neral individual se menține li
der Alfonso Flores (Columbia).

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI

SCOR DESCHIS
MILANO, 17 (prin telefon). 

Pe stadionul G. Meazza, în 
fata a aproximativ 85 000 de 
spectatori, s-a disputat prima 
manșă a dublei întilnirl din 
cadrul Cupei campionilor euro
peni dintre formația milanezi 
Intemazionale și Universitatea 
Craiova. La capătul unei 
treceri disputate, in care 
mația noastră s-a aflat 
mult timp la cârma jocului, 
toria a revenit, totuși, gazdelor 
cu scorul de 2—0. Meciul a În
ceput sub semnul echilibrului, 
care s-a menținut pînă in mi
nutul 8 cfnd, la prima acțiune 
mai periculoasă a formației mi
laneze, arbitrul intîlnirii a a- 
cordat o lovitură de ia 11 me
tri împotriva echipei noastre 
pentru un henț imaginar la o 
intervenție a lui Ungureanu. Pe- 
nalty-ul a fost executat de ALTO- 
BELII care a înscris. în conti
nuare. studenții craioveni con
struiesc o serie de acțiuni de 
atac, dar Ștefănescu (în min. 
12), Țicleanu (în min. 19) și 
Beldeanu (în min. 20) greșesc 
cu puțin ținta. La rindul său 
formația gazdă ratează în min. 
30, prin Altobelli șl in min. 40 
prin Prohaska majorarea sco
rului. în min. 41, o excelentă 
acțiune a lui Geolgău este la

ta- 
for- 
mal 
vic-

D£... ARBITRU!
un pas de egalare. dar Bordon 
are o intervenție salutară. Uni
versitatea continuă să joace cu 
mult aplomb și după pauză, 
dar acțiunile sale ofensive su-, 
feri din cauza lipsei de efica
citate. Intemazionale acțio-l 
neazi mal mult pe contraatac 
SL tn plină dominare craioveaJ 
nă. reușește să Înscrie cel de-al 
doilea gol, prin același ALTO 
BELLI, In min. 60, care a reluat 
cu capul, in plasa porții lui 
Lung centrarea lui Muraro. Re-, 

plica jucătorilor 
promptă, dar, pe 
gerii timpului, 
oonsistență pentru 
modifica scorul pînă 
partidei.

Arbitrul 
(R.D.G.) a 
formații : 
Bordon —
— Paslnato, 
Caso. Prohaska, Becallossi, Mu
raro (min. 72 Pancheri), Alto- 
belli. UNIVERSITATEA : Lung
— Negrilă, Tilihoi, Ștefăneseu, 
Ungureanu — Țicleanu (min. 
70 Cîrțu), Beldcanu, Geolgău 
(min. 83 Donose), Bălăci — Cri- 
șan, Cămătaru.

noștri este 
măsura scur- 
insuficient de 
a mai putea 

în finalul

StumptBcrnd
condus următoarele

INTERNAZIONALE 3 
G. Baresi, Oriali 

Mozzini. Bini —

Constantin ALEXE

CELTIC GLASGOW - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (2-0)

DOUĂ VICTORII ALE LUI 
MIHNEA NĂSTASE

M
a-

Recent. în R. F. Germania, 
Waiblingen șl ia Plaltling, a«i 
vut loc două interesante turnee 
de tenis rezervate juniorilor mid 
(rite 300 de concurenți la flecare

<

TURNEUL FINAL
(Urmare din vag. 1)

fără nici o tactică. Daniel Ra
du a făcut un meci slab, per- 
mițîndu-i lui N. Mîțoi să-și pu
nă în valoare dîrzenla si vite
za de execuție. în mod cu to
tul surprinzător, la conducerea 
luptei a fost de cele mai multe 
ori severineanul, care l-a sur
prins pe Radu cu puternice di
recte 
evite 
fostul 
rități 
vertisment în ultimul rund, a- 
ceastă sancțiune (justă) fiind 
hotărîtoare în stabilirea ver
dictului.

Un meci care promitea un 
spectacol de calitate l-au oferii 
..semimuștele" Vasile Ciobanii 
(Ceahlăul) si Vasile Voicilă 
(Muscelul). Din păcate, după o 
repriză „curată", cu box teh
nic, cei doi au manifestat o 
preocupare excesivă pentru lo
viturile foarte dure, punînd 
tehnica si tactica pe planul doL 
în aceste condiții a primit de
cizia Voicilă, deși Ciobanu ne 
impresionase la ediția trecută a 
campionatelor cu stilul său teh
nic si spectaculos-

Tot la „scmimuscă". fostul 
component al echipei naționa
le Sall Adem (Farul) a evoluai 
neconvingător în disputa cu 
Marian Tismăncanu (Autobuzul 
București), care i-a. opus o re
zistentă cu totul neașteptată. 
Numai plusul de experiență l-a 
ajutat pe constăntean să se ca
lifice în semifinale.

Cei doi 
tegoriei 
Florian 
Cucu au 
așteptam.

de dreapta. încercînd să 
loviturile adversarului, 
campion a comis iregula- 
pentru care a primit a-

mari favoriți ai câ- 
semiușoară, 
Livadaru si 
încheat. așa 
victorioși

steliștil
Tiberiu 

cum na 
partidele

MOSCOVA, 17 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat co
respondentului agenției TASS, 
vicepreședintele clubului spor
tiv studențesc „Burevestnik", 
Leonid Dracevski, a declarat 
că studenții sportivi sovietici 
au început pregătirile pentru 
Jocurile mondiale universita-

re, ce vor avea loc anul viitor 
la București — Universiada de 
vară și în Spania — Univer
siada de iarnă. Selecția pentru 
Universiadă se va face prin 
tradiționalele concursuri pe fa
cultăți, ce vor culmina cu fi
nalele unionale ale Spartachia- 
dei studențești.

RATAREA EGALARII IN MIN. 87!

AL CAMPIONATELOR DE BOX
susținute. Dar evoluțiile lor 
nu au fost convingătoare, tră- 
dînd o pregătire superficială, 
în meciul cu Nicolae Brinzei 
(Nicolina), Fi. Livadaru a cîș- 
tigat primele două runduri, a- 
tacînd mal mult și lovind în 
serii cu ambele brațe. în run
dul 3 însă, cînd slaba sa pre
gătire fizică a început să-și 
spună cuvîntul, N. Brinzei, deși 
rănit la arcadă, l-a dominat 
dar, refăcînd o mare parte din. 
terenul pierdut. Tiberiu Cucu 
s-a străduit foarte mult si a 
fost obligat să facă apel la 
ultimele resurse pentru a-i.„ 
smulge victoria lui Vasile Dăn- 
ciulescu (I-A.E.M. Timișoara). 
Din păcate, nici „bronzul" o- 
limpic, Valentin Silaghi (Di
namo). nu a evoluat la valoa
rea sa, semn că întrecerile cam
pionatelor naționale au fost si 
de el privite cu ușurință. Așa 
se face că Silaghi a fost obli
gat să depună eforturi epui
zante pentru a primi decizia la 
puncte, în fata lui Marian 
lineac (URBIS), întîlnire 
care recentul medaliat 
de la Moscova pornea 
re favorit.

Din prima reuniune

al 
ca

Cu- 
în 

J.O. 
ma-
zileia

mai consemnăm frumoasa rein
trare a „semimijlociului" Ion 
Vladimir (Dinamo), învingătoi 
prin k.o. în primul rund în 
fata lui Ghcorghe Pavel (Car- 
pati Mîrșa) și promițătoarea 
evoluție a rapidistului Gheor- 
ghe Brumă, la categoria cocoș, 
și el învingător înainte de li
mită (ab. 2) în fața clujeanu
lui Aurel Alexandru.

în reuniunea secundă, meciu
rile s-au caracterizat printr-o 
dîrzenie deosebită dar, din pă
cate, în majoritatea partidelor 
tehnica a fost lăsată ne planai 
doi. Lăudabilă ambiția cu care

au luptat sportivii cu mai puți
ne șanse. Ne referim la meri
tuoșii învinși R. Gioflan (A-S.A. 
Cj-Napoca), depășit de clujea
nul Al. Turei, la E. Bihorean 
fA.S.A. Cj.-Napoca), întrecut de 
D. Voinescu (C.F.R. Timișoara) 
șl la N. Bumb (C.S. Zalău), 
care l-a obligat pe severineanul 
D. Cipere să 
foarte serios 
cîștiga. La fel 
nut victoria si 
celui) în întîlnirea cu L Buciu- 
Ieao (Steaua). în meciurile FI. 
Zamfir (Farul) — H. Sultan 
(Steaua) și M.
(I.A.E.M- Timișoara) 
fan (Metalul Buc.) 
le-a fost foarte greu 
neze învingătorii, acordîndu-le 
celor dinții decizia cu 3—2. 
Alte rezultate (Gala I) 9 Cat. 
scmimijlocie : C. Ghindăoanu 
(Ceahlăul) b.p. I. Cojocaru (Met. 
Tîrgoviște) • Mijlocie : Fi- Un- 
gureanu (Muscelul) b.p. M. Popa 
(Rapid). Gala II. • Semimus- 
că : D. Șchiopu (Steaua) b.p. 
M. Constantin (Met. Tîrgoviște) 
• Semimijlocie : N. Costin 
(B-C, Galați) b.ab. 3 FI. Gre- 
cescu (Electroputere) © Mijlo
cie : V. Cicu (Dinamo) b.p. I. 
Mocanu (Met. Bocșa) ; M. Ifrim 
(URBIS Buc.) b.p. Gh. Constan
tin (Met. Cugir)-

se întrebuințeze 
pentru a putea 

de greu a obți- 
V. Ioana (Mus-

Clubotaru
— Șt. Ștc- 

arbitrilor 
să desem-

GLASGOW, 17 (prin telefon). 
Politehnica s-a apărat bine în 
primul sfert de oră, dar, trep
tat, centrările înalte în fața 
porții lui Moise s-au înmulțit 
și, în min. 19, gazdele au reu
șit să deschidă scorul : deși
flancat de Șunda și T. Nico
lae, Provan a reușit să cen
treze, Moise a scăpat balonul 
din brațe și, atent, pe fază, 
foarte tînărul NICHOLAS a 
reluat în poarta goală : 1—0. 
Cei 40 000 die spectatori pre- 
zenți în tribunele stadionului 
(Celtic Park au aplaudat golul, 
dar, în continuare, și foarte 
bunele intervenții ale portaru
lui Bonner la incursiunile lui 
Cotec si Nedelcu II din minu
tele 35 și 39 și la lovitura li
beră executată _ de Dumitru in 
min. 41. Al doilea gol al gaz
delor, înscris în min. 43, -a 
fost o „copie" a primului, cu 
aceiași autori, Provan și NI
CHOLAS și, din păcate, coau
tor Moise t

Odată cu intrarea în joc a 
lui Dembrovschi pasele echi
pei noastre au devenit mai

precise, oportune și, între mi-/'- 
nutele 63 și 66, portarul lui 
Celtic a intervenit inspirat la 
șuturile lui Nedelcu II și Du-, 
mitru. Joc bun al timișoreni
lor în această parte a meciu
lui, mare ratare a lui Coteo 
în min. 77 și gol pentru Po
litehnica, în min. 78, la șutul 
puternic al lui MANEA, că
ruia portarul Bonner nu i s-a 
mai putut opune. In min. 87 
putea fi 2—2, dar Cotec, sin
gur doar cu Bonner în față, 

balonul pe lingă
gur doar 
a trimis 
poartă !

Arbitrul 
landa) a 
următoarele formații : 
TIC : Bonner 
Adam,
Provan . . . _____
McLeod (min. 65 Conolly), Su
llivan, P
Nicholas. POLITEHNICA’ : Moi
se — Nadu. Șerbănoiu, Pălli- 
nișan, Șunda — Dumitru, Ma
nea. Vișan, T. NicoLae (min. 60 
Dembrovschi) 
Cotec (min. 88 Anghel).

G. J. M. Geurds (O- 
condus foarte bine

CEL-
Snedonn, Me 

Aitken. McGrain — 
(min. _ 82 Dooley),

Burns — McClouskey,

Nedelcu II,
loan CHIRILA

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa internațională 

disputată la Fourmies (Franța) 
a fost cîștigată de rutierul fran
cez Jacques Bossis, înregistrat pe 
distanța de 233 km cu timpul de 
5h39 :41 (medie orară 41,191 km). 
Pe locul doi, în același timp cu 
învingătorul, a sosit belgianul 
Verlinden, a Cu prilejul con
cursului pe velodrom de la Tbi
lisi, sportiva sovietică Natalia 
Ruselintkaia a stabilit un nou 
record mondial la 200 m lansat, 
cu timpul de 11.752.

FOTBAL @ După cum s-a mai 
anunțat, echipa „Cosmos" din 
New York va întreprinde la 
începutul lunii octombrie un tur- 
neu de mai multe meciuri tn 
Europa. Iată programul acestor 
jocuri : 1 octombrie cu Hajduk 
Split ; 8 octombrie cu Standard 
Liăge ; 10 octombrie cu Giron
dina Bordeaux ; 12 octombrie cu 
F.C. Napoli și 15 octombrie cu 
Fiorentina. După acest meri, e-

chipa „Cosmos" va pleca în Egipt 
pentru d„ aâ partide. Din Egipt, 
„Cosmos" va reveni în Europa., ur- 
mînd să întâlnească pe Dazio Ro
ma, F.C. Porto și Betis Sevilla.

ȘAH • In meciul dintre Nona 
Gaprindașvili și Nana Ioseliani, 
care își dispută la Tbilisi una 
dintre semifinalele turneului can
didatelor la titlul mondial, scorul 
este egal : 3—3. după a 6-a par
tidă, cîștigată de Ioseliani, cu 
piesele albe, în 63 de mutări. • 
In turneul internațional de la 
Kroszno (Polonia), după 6 runde, 
conduce maestrul polonez Skro- 
bek. cu 6 puncte,

TENIS • Turneul internațional 
ce^ urma să se desfășoare, săptă- 
mîna aceasta, la Dortmund, a fost 
anulat din cauza ,,forfait“-urilor 
a doi favoriți, suedezul B. Borg 
și americanul H. Solomon, care 
au refuzat să joace „pentru a- 
tribulrea de puncte în clasamen
tul ATP, stabilit de un computer".

UN REZULTAT REMARCABIL
(Urmare din pag !]

Jucătorii lui Standard nu-și gă
sesc cadența si abia în min. 13 
expediază primul sut la poartă 
prin Edstrom, din lovitură li
beră de la 20 m. Pînă la pauză 
aspectul jocului rămîne ne
schimbat.

La reluare, atacurile gazdelor 
se întețesc, dar Iordache face o 
partidă de zile mari, salvînd 
cîteva situații critice. Și astfel 
Steaua obține un rezultat re
marcabil, care îi deschide man

$anse în tentativa sa de califi
care în tuiul II.

Arbitrul A. Sanchez (Spania) 
a condus excelent următoarele 
formații : STANDx\RD : Preud- 
homme — Gerets, Dardenne, 
Pleșsers. Ranquin — Van Der 
Smissen, Graf, Sigurvinson —- 
Edstrom. Voordeekers (min. 25 
Denratos). Tahamata- STEAUA : 
Iordache — Anghel ini. Sameș, 
FI. Marin. Nitu — Aelenei, Za- 
hiu, lor dan eseu (min. 81 Andrei- 
cuti). Jurcă — M. Răducanu, 
Ad. Ionescu.

REZULTATELE DIN PRIMA ETAPĂ A CUPELOR EUROPENE
Iată rezultatele din prima etapă a cupelor eu

ropene La fotbal. Reamintim că meciurile retur sînt 
programate la 1 octombrie.

Alte amănunte in ziarul de xnîine.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Linfield Belfast 
F. C. Aberdeen 
W estm anneay j er 
Dinamo Tirana 
F. C. Bruges 
Ț.S.K.A. Sofia 
Oulu Palloseuna 
Olymplakos Pireu 
Viking Stavanger 
Halmstad B. K. 
TrabzonspoT 
Jeuness e -Esch 
Dynamo Berlin 
Inter Milano 
F. C. Limerick 
Sporting Lisabona

— F.C. Nantes •
— Austria Viena
— BanLk Ostrava
— Ajax Amsterdam
— F. C. Basel
— Nottingham Forest
— F. C. Liverpool
— Bayern M(Inchon
— Steaua roșie Belgrad
— B. K. Esbjerg (Dan.)
— Szombierki Bytom
— Spartak Moscova
— Apoefl. Nicosia
— Universitatea Craiova 2—0 

(Irl.)- Real Madrid
— Honved Budapesta

CUPA CUPELOR
Malma F. F.
Fortuna Dusseldorf 
F. C.
F. c.
Celtic
A. S.
F. C.

Dinamo Zagreb
Slavia Sofia 
rives Tampere
Newport (T. Gal.)

— Benfica Lisabona 0—0
— Legia Varșovia 3—1
— Feyenoord Rotterdam 1—3
— Crusaders (Irl. N.)

CUPA U.E.F.A.

4-0

(0-n 
a—i>
(2-0)

0—1 (0—1) 
l-o ci—O) 
1—1 (1—0) 
o—2 - - 
o—i
1— o
1—1
2— 1
2— 3 
0—0
2—1
0—5
3— 0

(O-O) 
(0—0) 
(0-0) 
fo—o> 
(01-1) 
(0-1)

- A.
- F.

1—2
5—2

1—0
5—0
2—0 
3—1

— Partizan Tirana
— Austria Salzburg
— A. S. Monaco
— West Ham United
— Politehnica Timișoara 2—1
— F. C. Carl Zeiss Jena 3—0
— F. C. Hangar (Norv.) 1—1
— Dinamo Tbilisi
— Sparta Praga
— F. C. Waterford

Valencia
Castilla (Sp.)
Glasgow
Roma
Sion

Kastoria (Gr.)
Spora Luxemburg
Hibernians (Malta) .
Hvldovre Copenhaga— Fram Reykjavik 
Omonia Nicosia — F. C. Waterscheid

o—o 
0—S 

(Irl.) l—o
1—0
1—3

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

(0—0)
(2-4))
(1—0)
(0—1)
(2-0) 
(1—0) 
(0-1)

CO— 2) 
(0-0) 
(O—O) 
CO-1)

R. W.D. Molenbeek 
Hamburg S. V. 
Ujpesti Dozsa 
Zbrojovka Bmo 
Grasshoppers Zurich— K. B. Copenhaga 
AZ 67 Alkmaar 
Bohemians Praga 
Juventus Torino 
Sliema Wanderers 
Dynamo Dresda 
Vasas Budapesta 
Twente Enschede 
I. A. Akranes (Isl.) 
F. C. Sochaux
Manchester United
S. K. Dokeren

P.S.V. Eindhoven 
Slask Wroclaw 
F. C. Magdeburg 
F.C. Kaiserslautern 
Ko up io Palloseura 
Ballymena (Irl. N.) 
EUfsborg Boras 
V.f.B. Stuttgart 
Dinamo Kiev 
Standard Liege 
Ipswich Town 
Sahtior Donețk 
Fenerbahce Istanbul— Beroe Stara Zagora 
F. C. Argeș Pitești — F. C Utrecht 
ASK Linz — Radnicki Nis

C. Torino 
. C. Sarajevo

— Real San Sebastian
— Voest Linz

— Differdlngen (Lux.)
— Sporting Gijon
— Panathinaikos Atena
— F.C. Barcelona
— Napredak (lug.)
— Boavlsta Porto
— I.F.K. Goteborg
— F. C. Koln
— Servette Geneva
— Wldzew
— Dinamo
— WOlver.
— Dundee
— F. K. Moss (Norv.)
— R.S.C. Anderlecht
— St. Etienne
— Vorwărts Frankfurt
— St. Mirren (Scoția)
— Eărnaca (Cipru)
— Levski Spartak
— Steaua București
— Aris Salonic
— Eintracht Frankfurt

Lodz 
Moscova 
Wanderers 
United

1—2
4—2
1—1
3—1
3—1
6—0
3— 1
4— 0 
0—2
1—0
0—2
5— 1 
0—4
2—0
1—1
1—1
3—1 
0—0 
2—1
1—0 
0—7 
2—1 
1—2
6— 0
1—1
1—1
5—1
1—0 
0—1 
o—o
1—2

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

ll—0)
(1—0)
(0—2)
(0—1)
(1—1)
(4—0)
(0-0)
(1—0) 
(2—0) 
CI—0) 
(0—1)

îiparvl G P. 
fL 1.
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