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Turneul final al campionatelor de box

...NECUNOSCUTUL CRISTIAN GHEORGHIȘOR,

ANUL XXXVI - Nr. 9582 4 PAGINI - 30 BANI Vineri 19 septembrie 1980 |

„SPORTUL PĂDURILOR" 
Șl-A DESEMNAT CAMPIONII

Deși valoarea turneului final 
al campionatelor individuale de 
box din acest an ni se pare 
inferioară edițiilor precedente, 
odată cu prima reuniune se
mifinală, programată aseară 
la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală, nivelul teh
nic și spectacular al întrece
rilor a început să se apropie 
de cel pretins de o astfel de 
competiție. în gala de ieri, 
spectatorii au urmărit meciuri 
mai dinamice, mal frumoase, 
semifinaliștii manifestînd mai 
multă preocupare pentru bo
xul tehnic, fapt care, firește, a 
dus la creșterea calității. Dîr- 
zenia. însă, a rămas în prim
plan. Dovadă, chiar prima In- 
tîlnire, încheiată cu o surpriză.

Foto :
Ion MIHÂICA

in vederea meciului de fotbal cu Norvegia

IERI S-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV
Așa cum se știe, miercuri 24 

septembrie, reprezentativa de 
fotbal a României va intilni, la 
Oslo, în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, selecți
onata Norvegiei.

în vederea acestei partide, 
antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stănculescu au convocat 
următorii jucători :

portari : IORDACHE (Steaua), 
MORARU (Sportul studențesc), 
SPERIATU (Dinamo).

fandași: NEGRILA (Univer
sitatea Craiova), M. ZAMFIR 
(F.C. Argeș), SAMEȘ (Steaua), 
ȘTEFANESCU (Universitatea 
Craiova), AL. NICOLAE (F.C 
Olt), MUNTEANU II (Sportul 
studențesc).

mijlocași: ȚICLEANU (Uni
versitatea Craiova), STOICA 
(Steaua), BELDEANU (Univer
sitatea Craiova), IORDANESCU 
(Steaua).

înaintași: CRIȘAN (Universi
tatea Craiova), ȚĂLNAR (Di
namo), CAMĂTARU (Universi

în campionatul de hochei, la Galafi

FAVORITELE S AU IMPUS MAI GREU DECIT ERA DE AȘTEPTAT...
Azi, in etapa a doua a întrecerii, derbyul Steaua — Dinamo

GALAȚI, 18 (prin telefon). 
Modernul și frumosul patinoar 
artificial din localitate a fost 
gazda unui eveniment deosebit, 
consumat joi dimineața : dispu
tarea primului joc din cadrul 
unei noi ediții a campionatu
lui republican al Diviziei A la 
hochei, deci momentul de des
chidere oficială a sezonului 
competițional intern în acest 
atît de dinamic sport. Jocurile

REVELAȚIA SEMIFINALELOR!
• Nivelul calitativ al întrecerilor, în sensibilă creștere
• Astă-seară, cea de a doua gală semifinală
Este vorba de eliminarea fos
tului campion al categoriei 
muscă. Gheorghe Govici (Stea
ua), de către Nicolae Șeitan 
(Litoral Mangalia), ale cărui 
rezultate din ultima vreme nu 
lăsau să i se întrevadă acest 
succes. Șeitan a obținut vic
toria datorită dîrzeniei cu care 
a luptat împotriva unui adver
sar superior din punct de ve
dere tehnic, pe care l-a adus, 
însă, la un pas de k.o. Deși 
lupta se desfășura în favoarea 
lui Govici, către finalul pri-

PROGRAMUL 
SEMIFINALELOR 

DE AZI, ORA 18,30

SEMIMUSCA : V.
Voicilă - A Soli. D. 
Șchiopu — Al. Turei; 
COCOȘ: D. Voinescu
— D. Cipere, N. Mîțoi
— Gh. Brumă; SEMI- 
UȘOARA: FI. Livada- 
ru — T. Cucu, FI. 
Zamfir - V. Ioana ; 
SEMIMIJLOCIE: I. Vla
dimir — C. Ghindăoa- 
nu, M. Ciubotaru — 
N. Costin; MIJLOCIE : 
V. Silaghi - FI. Ui> 
gureanu, V, Cicu — 
M. Ifrim; GREA: V. 
Vasile — V. Vrînceanu, 
I. Cernat — D. Micu.

Dragomir 11 i e 
(stingă) il intim- 
pină cu o serie de 
lovituri pe Mitică 
Glogojanu, aflat 
In plină ofensivă 

tatea Craiova), M. SANDU 
(Sportul studențesc), MARCEL 
RADUCANU (Steaua), BĂLĂCI 
(Universitatea Craiova).

Toți acești 19 jucători s-au 
prezentat aseară in Capitală, de 
unde au plecat, pentru o scur
tă pregătire, Ia Snagov.

★
Astăzi, la ora 11, a fost con

vocat în Capitală lotul repre
zentativ de tineret în vederea 
partidei amicale cu reprezenta
tiva similară a R.D. Germane, 
care se va desfășura miercuri 
24 septembrie, la Ploiești. Iată 
componența acestuia: Mțu,
Mărginean, C. Solomon, FI. Pop. 
Rednlc, Murar, Andone, Mure- 
șan, Bozeșan, T. Nicolae, Klein. 
Geolgău, Suciu, D. Zamfir, Ter- 
heș, D. Florian, Isaia, Gabor 
Turcu și Bolba. Cel de al doi
lea portar va fi stabilit după 
definitivarea lotului A care va 
face deplasarea la Oslo.

inaugurale, chiar dacă nu s-au 
ridicat la o cotă valorică deo
sebită (poate că începutul a 
găsit formațiile fruntașe incă 
nerodate...), au fost totuși a- 
tractive prin evoluția scorului 
și, mal cu seamă, prin replica 
dîrză a Învinselor. Dar iată re
zultatele șl cîteva scurte con
semnări :

S. C. MIERCUREA CIUC — 
METALUL SF. GHEORGHE 

mei reprize. Șeitan l-a sur
prins cu un puternic croșeu de 
stingă la bărbie, trimițîndu-1 la 
podea. Ultimele secunde ale 
primului rund l-au găsit din 
nou la podea pe Govici, gon
gul intervenind salvator. După 
încă trei minute echilibrate, in 
care se părea că Govici poate 
răsturna situația, in ultimul 
rund el a fost din nou domi
nat și numărat în picioare. în 
aceste condiții, firește, victoria 
i-a fost atribuită lui Seitan cu 
5—0.

Prezentîndu-se pe ring doar 
cu cartea de vizită cîștigată 
în anii junioratului, Teofil 
Ghinea (Mecanică fină Bucu
rești) nu l-a putut intimida pe 
slătineanul Cristian Gheorghi-

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare In nag a 4-a)

în Divizia A la handbal

BOAR MUREȘUL TG. MUREȘ A ÎNVINS ÎN DEPLASARE
Ieri s-au disputat jocurile 

etapei a III-a a celor două 
campionate republicane de 
handbal, Divizia A, care — în 
majoritatea lor — s-au înche
iat cu rezultate scontate. Cu 
un mare interes a fost urmă
rit meciul de la București, 
dintre echipele masculine Di
namo și H.C. Minaur Baia 
Mare, încheiat cu victoria di- 
namoviștilor. Dar iată amă
nunte de la jocurile acestei 
etape :

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

H.C. MINAUR BAIA MARE 
21—20 (9—10). Partida vedetă
a cuplajului de ieri, din sala 
Floreasca, a fost într-adevăr 
un derby, avînd ca principale 
atuuri un echilibru valoric 
evident și o luptă fără mena
jamente, dusă cu toate forțele 
din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Prima repriză a 
aparținut oaspeților, care a- 
veau în min. 26 un avans de 
3 goluri (10—7) și se aflau în 
posesia mingii, deci benefi
ciind de posibilitatea de a 
amplifica acest avantaj. Par
tea a doua a întîlnirii a avut 
la ,,cîrma“ jocului formația 
dinamovistă. Organizîndu-și 
mai bine sistemul defensiv și 
acționind mai calm în atac, 
dlnamoviștii au ajuns nu nu
mai să egaleze (14—14 in min. 
39) ci să și preia conducerea 
(15—14 in min. 40). Ba mai 
mult, ei au avut — cu 5 mi
nute înainte de final — un a- 
vantaj consistent de 3 goluri: 
21—18. Finalul vijelios al oas
peților n-a schimbat soarta 
meciului. A fost, de fapt, o 
spectaculoasă confruntare între 
două stiluri de joc, ambele a-

9—2 (2—1, 2—0, 5—1). In mod 
surprinzător, jocul a avut o 
tentă de echilibru determinată 
mal ales de faptul că hocheistii 
din Miercurea Ciuc, creditați 
de cîteva bune rezultate în 
campionatul trecut, s-au com
portat șters, fără nerv. Remar-

T. SIRIOPOL-coresp.

(Continuare în pag. 2-0

Cîțiva stropi de ploaie au 
produs rumoare printre zecile 
de concurenți prezenți la start 
„Dacă se va uda totul, va fi 
o zi foarte grea* — spunea 
Mariana Abrudan. Si avea 
dreptate. Să alergi aproape 20 
de kilometri prin desișul pă
durii, prin văi și peste arături, 
pe un teren moale sau desfun
dat, în căutarea „posturilor", 
după hartă și busolă, nu-i de
loc simplu. Ne-am tras sub 
frunzișul copacilor. Dar a fost 
doar o „scuturare* de nor care 
a adus o răcoare plăcută și o- 
ficialli au dat startul întrece
rilor Campionatului republican 
de orientare turistică, juniori 
mari și seniori, băieți și fete 
și ale Concursului republican 
de orientare pentru sportivi 
peste 35 de ani, competiții or
ganizate sub genericul „Dacia- 
dei“, aici, în pădurile Coroana 
vest I. Din 2 în 2 minute o- 
rientariștii. acești oameni pen
tru care pădurea nu mai are 

tractive din confruntarea că
rora a rezultat un meci bun, 
de calitate. Am admirat, pe 
de o parte, la H. C. Minaur 
Baia Mare, tendința de a fo
losi pivoții, în general jocul 
pe semicerc, unde s-a circulat 
rapid și... inteligent, mai ales 
prin infiltrările extremelor, de 
multe ori derutante, ceea ce a 
dezmembrat — la început — 
apărarea adversă, iar pe de 
altă parte jocul organizat, cu 
șuturi de la distanță al dina- 
moviștilor Ambele formații 
au încercat, și nu de puține 
ori au reușit pe deplin, să-și 
pună în valoare aceste calități, 
ceea ce a dat partidei o tentă 
de suspense și echilibru. Pen
tru aceste merite să nu-i ui
tăm nici pe antrenori : Oprea 
Vlase (Dinamo) și Lascăr Pa
nă (H.C. Minaur Baia Mare). 
Iată și autorii golurilor: Tase 
6, Ștef 5, Flangea 4, Matei 2, 
Durau 2, Cosma 1 și Gra- 
bovschi 1 pentru Dinamo, res
pectiv M. Voinea 9, Boroș 5, 
Oros 4. N. Voinea 1 și Hal- 
magyi 1. Au condus R. An- 
tochi și II, Boschner — Bra
șov.

STEAUA — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 30—15 (15—5). Evolu
ția campioanei a evidențiat 
cu aplomb diferența valorică, 
care o separă de echipa ad
versă. Bucureștenii au condus 
de la început și pină la fluie
rul final. Au marcat : Drăgă- 
niță 6, Dumitru 5, Bir talan 4. 
Croitoru 3, Marian 3, Kicsid 2, 
Stingă 2, Nicolae 2, Stockl 2, 
Voina pentru Steaua, respec (Continuare în pag 2-3)

Fază din meciul Dinamo București — H. C. Minaur Baia Mare 
(21—20). Paizan (Dinamo) scăpat singur pe semicerc va înscria 

un gol frumos, sub privirile lui Orosz (H.C. Minaur).
Foto ; L MIHAICA

taine, țîșneau din start și, după 
cîteva clipe, se pierdeau prin
tre tufișuri. Am profitat de o 
clipă de răgaz și am între
bat-o pe Mariana Abrudan ce 
înseamnă pentru ea orientarea 
turistică. S-a gîndit o clipă. 
Poate la cele aproape 800 de 
competiții la care a participat 
în cei 21 de ani de activitate 
sportivă. „Este cea mai fru
moasă preocupare pentru timpul 
liber — ne-a spus..,Sportul pă
durilor* solicită, deopotrivă, 
mușchii și mintea. Pentru că 
nu-i suficient să alergi, ci tre
buie și să gindești, ca la șah, 
să alegi repede varianta de 
drum cea mai bună din zeci 
posibile*.

Am intrat în pădure. Săgețile 
de lumină ale soarelui spinte
cau vîrfurile stejarilor, cernind

Viorel ÎONCEANU

(Continuare In nap 2-3)

tiv Bucioacă 4, A. Bcrbccaru 
3, Blaș 2, Mozsi 2, Zsiga 2, 
Badea 1 și Insurățelu 1. Au 
condus N. Andrea și Gh. Ciccl
— Craiova.

Hristache NAUM
RELON SAVIN EȘTI — GLO

RIA ARAD 19—16 (8—9). Sco
rul s-a menținut egal pînă în 
min. 45, cînd gazdele s-au des
prins. în general meciul a fost 
dur. Cele mai multe goluri : 
Petre Constantin 7, Marin 6
— Relon, respectiv Mirică 6, 
Biirger și Ionescu cite 3. (N. 
MAHCU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — DI
NAMO BRAȘOV 27—22 
(13—10). Joc cu foarte multe 
faze spectaculoase. Ambele 
formații au acționat rapid și 
combinativ. Știința a meritat 
victoria. Cele mai multe" go
luri : Nicolescu 10, Vasilache 
7, Vasilca 6 — Știința, Bot* 1 
Chicombm 4. Mintiei și Cian 
cîte 3 — Dinamo. Bun arbi
trajul lui P. Cîrligeanu și T. 
Curelea — București (S. NE- 
NIȚA — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 29—16 (11—7). Deși S-a 
jucat strîns, gazdele s-au de
tașat rapid, conducînd în min. 
15 cu 8—3. Au marcat mai 
multe goluri : Folker 10, Fe- 
her 5. Cristian și Arghir cîte 
3 petltru Politehnica, respec
tiv Dumitru 5, Stuparu 4, 
Cornea 3. (C. CREȚU — co
resp.).



Reprezentarea olimpica la înalt nivel,
obiectivul principal al sportului

românesc de performanță

IA JUDO - DEBUTUL OLIMPIC
A FOST LA NIVELUL.. „IDEBUTANIILOR“!

CAMPIONATE» COMPETIȚII
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI SECUNDE 

LA RUGBY

I Primei

Turneul de judo din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova, desfășurat timp de o săp- 
tămînă în Palatul sporturilor de 
la Lujniki, a întrunit pe salte
lele de concurs un număr mare 
de judoka (187), cu 44 mai 
mulți decît la Montreal. Aceas
tă creștere numerică demons
trează că sportul în kimono, in
trodus ca disciplină olimpică 
din 1964, odată cu desfășurarea 
întrecerilor de la Tokio, capătă 
tot mai mulți adepți de la o 
ediție la alta a Jocurilor 
prezent numărul celor

olimpic, cucerind medaliaolimpic, cucerind medalia de 
argint! Așa au stat lucrurile 
cu bulgarul Dimităr Zaprianov 
care, neavînd adversar in pri
mul tur, s-a calificat in turul 
următor, unde trebuia să-1 în- 
tîlnească pe suedezul Johan 
Ekberg (acesta, însă, a fost 
respins la cîntarul oficial). A- 
juns aici, Zaprianov cîștigă prin, 
ippon în fața Iugoslavului Ra
domir Kovacevici, și prin

Performera etapei inaugurale a 
Diviziei secunde la rugby e£te 
echipa I.U.C. Milcov Focșani, 
care, La primul său meci oficial 
pe o scenă competlțională, a 
reușit o categorică victorie : 25—4 
cu Chimia Bacău ! Alte rezultate: 
seria I : C.F.R. Craiova — Elec- 
tropuitere Craiova 0—12, Gloria 
Buc. — Rulmentul Alexandria 
20—3 ; seria a n-a • Dunărea 
Giurgiu — Dacii I.P.A. Sibiu 
4—6 ! R.C. Sportul studențesc n 
— I.O.B. Balș 0—18, Petrochimis
tul Pitești — Unirea Să-cele 0—0 ; 
seria a in-a : Car pa ți Mîrșa — 
C.F.R. Cluj-Napoca 6—0 !, Poli
tehnica Cluj-Napoca — Minerul 
Lupeni 4»—6, C.S.U. Oradea —

Electrotimiș 6—8, Constructorul 
Alba Dulia — Metalurgistul Cugir 
9—6 ; seria a IV-a : Voința C-ța — 
— I.T.C. C-ța 0—4, Calatis (fostă 
Metalul) Mangalia — Chimia Nă
vodari 9—7, Portul C-ța — T.C. 
Ind. Midia 0—43, Dacia C-ța — 
Farul n 0—4 ; seria a V-a : Au
tomobilul Galați — Olimpia Buc. 
8—6 !. Rapid C.F.R. Galați — 
Rapid C.F.R. Fetești 11—4, Auto
mobilul Măcin — C.F.R. C-ța 
7—33, Pescărușul Tulcea — Rapid 
Buzău 10—43 ; seria a VI-a : 
C.S.M. Suceava — C.F.R. Brașov 
22—3, Politehnica n Iași — C.F.R. 
Suceava 62—0. După cum se poa
te vedea, nu au lipsit surprizele...

SIMBATĂ, 
„MARELE PREMIU 

AL BUCUREȘTIULUI“ 
LA AUTOMOBILISM

Simbătă 20 Septembrie, Intre 
orele 14—19, va avea loc ultima 
etapă din campionatul național 
de viteză pe circuit „Marele 
premiu al Bucureștiului", care s« 
va desfășura pe traseul platfor
mei Pipera—Toboc (Șos. Panteli- 
mon).

Ou această oeazle se va de
cerna „Cupa Dorin Motoc- (fost 
multiplu campion și mare talent 
al sportului automobilistic) celui 
mai rapid sportiv român pe 
autoturism românesc.

un

I
I
I
I
I

LA MILAN'

DAR

(in 
r____ ____ ______ care
practică judo-ul pe întreg glo
bul depășind totalul de 14 mi- 

A-lioane sportivi legitimați), 
eeasta a făcut ca pe „tatami'", 
confruntările de la actuala edi
ție să provoace atît specialiști
lor cît și sportivilor numeroase 
surprize de ordin tactic, mai 
ales în ceea ce privește mijloa
cele atacurilor și apărării.

Se știe că judo-ul are o ga
mă foarte largă de procedee 
tehnice și, pînă acum, un spor
tiv cu cît știa mai multe, cu 
atît era mai bine apreciat de 
arbitri în acordarea deciziilor 
La actuala ediție a întrecerilor, 
campionii olimpici de la Mont
real, cubanezul Hector Rodri- 
guez și sovieticul Serghei No
vikov, considerați ca avînd o 
tehnică foarte bună, nu au 
mai reușit să urce pe podium, 
ei fiind învinși de sportivi mai 
puțin cunoscători de procedee 
tehnice spectaculoase, dar a că
ror forță fizică era bine pusă 
la punct. Aceasta a făcut ca 
tn primele tururi partidele să 
se încheie prin ippon, mai ales 
prin fixarea adversarului, și 
astfel mulți favoriți au fost ne- 
voiți să iasă din cursa pentru 
medalii. în tururile următoare, 
meciurile au fost mai strînse, 
echilibrul fiind realizat tot de 
cei mai bine dotați fizic printr-o 
mai mare mobilitate pe saltea 
printr-o „obosire" a adversa
rului. Dealtfel, confruntările, 
la aproaoe toate categoriile, 
s-au desfășurat sub semnul sur
prizelor.

Singura excepție a fost la ca
tegoria ușoară unde italianul 
Ezio Gamba, plecînd favorit, a 
cucerit laurii olimpici, făcînd o 
adevărată demonstrație de vir
tuozitate și etalînd numeroase 
procedee tehnice, deosebit de 
apreciate atît de specialiști, cit 
și de public.

Un aspect care a ieșit în evi
dență și cu ocazia turneului 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
îl constituie felul în care ș 
avut loc tragerea la sorți. Ne- 
existînd nici un criteriu valo
ric în această procedură, alcătu
irea grupelor a fost lăsată la 
voia întîmnlării, ajungîndu-se 
în situații (în genul celei pe
trecute la categoria grea) cînd 
nn Sportiv cu numai două me
ciuri cîștigate în luptă efectivă, 
pe saltea, a urcat pe podiumul

domir Kovacevici, și 
yusei-gachi la Miong Gyu Kim 
(R.P.D. Coreeană) clasîndu-se 
pe primul Ioc în grupă, pier- 
zînd apoi finala cu francezul 
Angelo Parisi, cîștigătorul ce
leilalte grupe, care disputase 
pină atunci trei întîlniri.

Referindu-ne Ia comportarea 
sportivilor noștri, putem afir
ma că ei au avut o evoluție 
sub așteptări, dovedind la Jocu
rile Olimpice că au debutat ca 
niște adevărați... „debutanți".

Dar, iată ce ne declară in le
gătură cu aceasta Anton Mu
ram — secretarul Federației 
române de judo — cel care 
s-a ocupat de pregătirea lotu
lui: „Concursul a fost aspru da
torită mizei foarte mari. Im
presionați de duritatea întrece
rilor, de cărțile de vizită ale 
atitor medaliați olimpici, mon
diali și europeni, sportivii noș
tri au intrat pe tatami 
rați. Deși cunoșteau 
procedee tehnice, ei du 
folosit, nu au fost ei 
care să atace, să-și 
stilul de luptă convenit și con
venabil, s-au angrenat în stilul 
impus de adversari, lăsindu-i 
pe aceștia să preia inițiativa, 
căutind doar să le contreze pro
cedeele. Nu și-au pus în evi
dentă nici pregătirea fizică, ei 
mișeîndu-se foarte greu pe sal
tea. Singurul nostru reprezen
tant care a avut o comporta
re mai bnnă a fost Mircei 
Frătică (cat. semimîjlocie), care 
a ciștigat trei întîlniri, dar a 
fost stopat, In cursa pentru o 
medalie, de sovieticul Șot? 
Khabareii. Văzind pe viu — 
ram s-ar spune — desfășurarea 
nnui turneu olimpic, conside
răm că în judo-ul românesc 
mai avem multe de făcut, în 
special la capitolul selecție, în 
care să primeze elementele ti
nere, cu calități fizice deose
bite".

Ar trebui adăugat și faptul, 
foarte important dealtfel, că 
unele reușite parțiale ale con- 
curenților judoka români la 
Jocurile Balcanice și, mai ales, 
la campionatele continentale 
au creat, prea timpuriu, im
presia că ei ar fi pregătiți să 
înfrunte eu succes mult mai di
ficilul turneu olimpic, care În
trunește elita mondială a aces
tui sport. O evaluare mai e- 
xactă a perspectivelor trebuie 
să ghideze în viitor activitatea 
Federației noastre de judo tn 
domeniul înaltei performanțe.

Nicolae CHINDEA

CAMPIONATELE

timo- 
multe 
le-au 

primii 
impună

DE VELODROM
ALE JUNIORILOR

Pe velodromul Dinamo din Ca
pitală s-au desfășurat ultimele 
probe ale campionatelor națio
nale rezervate juniorilor mari și 
mici. Iată rezultatele înregistratei

Urmărire individuală, 2 000 m, 
juniori mici: 1. I. SCHNEIDER 
(Voința Arad) 2:31,5 '; 2. V. Mi- 
trache (CI. sp. șc. 1 București);

P. Klein (Vodnța Arad) ; adi-
" ture,

1. I. SCHNEI- 
Arad) 28 p ; 2. V. 
sp. șc. 1 București) 
Alexandru (Voința 

p ;

3. _. _____ ______
țiixne de puncte (51 de 
sprint la 3 ture) 
DER (Voința
Mitnache (CS.
26 p : 3. I.
București) 19

4 ooo m,
BRAILA

a. uu. qkj. Steaua ; 3.
— șc. 1 București ; âulițiune 

de puncte (75 dc ture, sprint la 
3 ture) : 1. G. FLOREA (Olimpia 
București) 49 p ; 2. Ol. Cedea 
(Voința București) 38 p ; 3. I. 
Bondar (O. sp. șc. 1 Buc.) 30 p.

Remarcabile performanțele ară
deanului Iosif Schneider ©are, 
anual, vine toamna la București 
pentru a-i învinge pe cei ce se 
pregătesc tot sezonul pe velo
drom !... (Val. IONESCU — 
coresp.).

Urmărire pe echipe, 
juniori mari : 1. C.S. 
4:57,3 ; 2. Ol. țip. șc. 
CI. sp. (

MIRCEA ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR 
IN ETAPA A IV-a A „CUPEI CIBO"

BRAȘOV, 18 (prin telefon). In 
etapa a UI-a, contratimp indivi
dual, " ’ .
după-amiază, pe
premiere au urcat : 
(Polonia) 27:11 ; 2.
(CIBO Brașov) 27:26 ; 
wandowski (Polonia) 
dimineață, cicliștii participant la 
cea de a 17-a ediție a compe
tiției cicliste Internaționale „Cupa 
CIBO“ au parcurs traseul etapei 
a IV-a. Brașov — Fundata — Va
lea Urdel — Brașov, 95 km. Vre
mea a fost foarte bună, iar tra
seul de mare dificultate. Anima
torul și, dealtfel, învingătorul a- 
cestei etape a fost rutierul nos
tru nr. 1, Mircea Romașcanu. El

20 km, disputată miercuri 
podiumul de 

Bienlek
Antal

S. Le-
Joi

J.
A.
3. 
27:27.

PRIMELE FINALISTE 
ALE CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL DE OINĂ

a realizat o evadare solitară de 
la Tohanul Nou pînă la Fundata 
și, apoi, a inițiat acțiunea deci
sivă, de 18 km, la care au mai 
participat Schondau șl Siaxneckl. 
Cu 2 km - • •
namovistul 
acțiune șl 
de sosire.
MAȘCANU
2. V. Scltondau (Vorwărts Berlin) 
2 h 32:23 ; 3. J. Siarneckl (Polo
nia) — același timp. Plutonul ur
măritor, alcătuit din 22 de aler
gători, avlndu-1 în frunte pe A. 
Kluge (V. B.) și N. Aldulea 
(CTBO), a fost cronometrat cu 
2 h 33:27. In clasamentul general 
pe primul loc se află polonezul 
J. Bienlek. Vineri (n.r. astăzi) 
se dispută etapa a 5-a, Brașov — 
Făgăraș — Brașov, 114 km, (Ca
rol GRUIA, coresp.).

înainte de sosire, di- 
șl-a părăsit colegii de 
a trecut primul linia 

Clasament : 1. M. RO- 
(Dinamo) 2 h 31:59 ;

O TRADIȚIONALA 
ÎNTRECERE BALCANICA 

DE MARȘ
Printre competițiile de tradiție 

organizate pentru sportivii din 
Balcani se numără și Întrecerea 
de marș a angajaților din poștă 
șl telecomunicații. Ajunsă La cea 
de-a noua ediție, ea se va desfă
șura anul acesta în Grecia, cu 
participarea echipelor din Bulga
ria, Iugoslavia, România și, bine
înțeles, Grecia. La startul de du
minică, din Insula Rhodos, din 
țara noastră vor fi prezenți Con
stantin Staicu, Campion balcanic 
la 20 km marș, Ion Erciu, Gheor
ghe Jugănaru, Marin Perșinaru șl 
Valeriu Mitrea. De reținut că spor
tivii noștri au obținut. în cele opt 
ediții precedente, cinci victorii, la 
individual și pe echipe.

SMARANDA BOICU 
(13 ANI) - LA PRIMA SA 

NOTĂ DE MAESTRAI
Printre cele 6 jucătoare care 

au obținut cîte o notă de ma
eștri la recentul turneu „Vara 
șahistă bucureșteană" s-a nu
mărat și mezina întrecerii, ele
va Smaranda Boicu. In vîrstă 
de 13 ani. Ea s-a situat pe lo
cul 3 (departajarea s-a făcut 
pe baza coeficienților Bucholtz) 
intr-un pluton de 6 concurente. 
Clasamentul final a fost urmă
torul : 1. Gabriela Olteanu, 2. 
Angelica Cabariu, 3. Smaranda 
Boicu. 4—5. Raluea Pețrascu si 
Mariana Duminică, 
Mirosi av, toate 
din 10 posibile, 
estră a realizat 
cu 6 p.

CAMPIONATUL DE HOCHEI

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

... 6. Ioana 
cu cite 6*/j p 

O
Si

notă de ma- 
Carmen Butt

I
I
I

întrecerile care au inaugurat 
„zonele** campionatului national de 
oină s-au desfășurat La Cluj-Na
poca și Zalău, de unde relatăm 
cîbeva amănunte.

CLUJ-NAPOCA. Pentru primele 
două locuri, care dau drept de 
calificare în finala pe țară- a com
petiției, au luptat cu ardoare trei 
echipe de forte sensibil egale. Cla
samentul : 1. Avîntul Frasin (jud. 
Suceava) 12 p, 2. Liceul industrial 
de construcții Cluj-Napoca 10 p, 
3. C.F.R. Sibiu 8 p.

ZALĂU. Formațiile sătești au 
dominat jocurile, In finala cam
pionatului participlnd pentru pri
ma oară oinlștii de La „Drum 
Nou“-Dragu (jud. Sălaj) — 11 p 
șl Podgoria Ghioroc (Jud. Arad) 
— 9 p. Pe locul 3 s-a situat for
mația „ Tigrii“ Lucăceni (jud. Satu 
Mare) cu 4 p.

Sîmbătă șl duminică se vor des
fășura „zo-nele** programate în lo
calitățile Caransebeș, Rm. Sărat 
șl Tulcea, iar peste o săptăimînă 
se vor consuma ufltlmele partide 
ale penultimei faze a campiona
tului republican în orașele Iași, 
Câmpulung-Muscel șl București.

(Urmare din pag D

„SPORTUL PĂDURILOR» Ș|_A DESEMNAT CAMPIONII

cabil efortul și risipa de ener
gie a jucătorilor de la Sf. 
Gheorghe, care s-au ridicat a- 
proape în majoritatea timpului 
la valoarea adversarilor. Au în
scris: Mikloș 2, Bartalis 2. San
dor 2, E. Antal, Gereb șl Csiszer 
pentru S. C. Miercurea Ciuc, 
respectiv Csedo 2. Bun arbi
trajul lui Gh. Mureșeanu 
(București), ajutat la cele două 
linii de M. Dinu (București) și 
N. Enache (Galați).

STEAUA—AVÎNTUL GHEOR
GHENI 6—2 (1—1, 2—0, 3—1). 
Era de presupus că meciul 
dintre deținătoarea titlului și 
proaspăta 
tă grupă 
va fi 
totuși
s-au 
mult, 
(min. 
larea . 
Numai în ultima parte a întii- 
nirii, bucureștenii și-au intrat 
—în mină, înscriind dteva go
luri frumoase. Iată autorii 
punctelor : Nistor, Mikloș, lo- 
niță, Kemenessy, Ilălăucă,

promovată in aceas- 
de elită a hocheiului 
discreția primei. Și 
gheață lucrurile nu 

așa. Ba mai

la
pe 
petrecut

Avîntul a deschis scorul 
7), Steaua reușind ega- 

abia mai tîrziu (min. 11).

Gheorghiu pentru 
pectiv, Andrei și Suket. Corect 
arbitrajul lui A. Balint 
(Miercurea Ciuc). ajutat de FI. 
Gubernu (București) și T. Sza
bo (Miercurea Ciuc).

DINAMO BUC. — DUNĂREA 
GALAȚI 7—3 (3—1, 2—0, 2—2) 
Cel mai frumos meci al zilei, 
un joc aprig disputat, care a 
depășit însă, din păcate, in re
petate rînduri, litera regula
mentului. Pentru numeroasele 
infracțiuni de joc și gesturi 
nesportive arbitrii au dictat eli
minări de 71 minute !

Bucureștenii au obținut o vic
torie meritată, dar trebuie evi
dențiată și replica foarte tinerei 
echipe gălățene.

Au marcat : Solyom și Her
ghelegiu — cite 2, Tureanu, 
Teodoriu și Moroșan pentru Di
namo, V. Liga — 2 și Marcu 
pentru Dunărea. Corect arbitra
jul asigurat de St. Enciu, M. 
Presneanu și I. Becze.

Programul de azi : ora 11 
Avîntul Gheorgheni — Metalul 
Sf. Gheorghe; ora 14,45 Dună
rea Galați — S.C. Miercurea 
Ciuc; ora 17: Steaua — Dina
mo.

Steaua, res- I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
(Urmare din pag. 1)

parcă pulbere de argint pe 
frunzele ruginii de pe jos. .La 
o Încrucișare de cărări, un ti
nerel cu fruntea 
de sudoare căuta 
narul“ . postului. 
Consulta din nou 
trebuie să fie !“. __
coperit, intr-adevăr, după trun
chiul unui copac. Și-a compos
tat fișa, a stabilit rapid traiec
tul spre următorul post și a 
pornit în fugă la drum. Nici 
nu ne-a observat. Nu l-a vă- . 
zut, parcă, nici pe concurentul 
cu care și-a încrucișat calea. 
Fiecare cu problemele lui... 
Traseul era greu, dar frumos. 
Alegerea acestui loc de desfă-

îmbrobonată 
grăbit „feli- 
Nu-1 vedea, 
harta. „Aici 
Și l-a des-

șurare de către federația de 
specialitate a fost inspirată, iar 
organizarea ireproșabilă.

Tinerii care treceau pe lingă 
noi, din cînd In cînd, în goană 
ne indicau drumul spre punc
tul de sosire. Am ajuns după 
un... marș reconfortant, prin 
aerul proaspăt și ozonat. At
mosfera la punctul de sosire 
în concursurile de orientare 
este ca intr-o familie — spor
tivi, antrenori, oficiali — în 
care cel venit de departe po
vestește peripețiile drumului. 
„Am pierdut 3 minute la pos
tul 7. Nu-1 vedeam, deși era 
la doi pași. M-am speriat de 
o buturugă care semăna cu un 
cîtne care doarme..." Și băieții 
făceau haz de relatarea fetei.

ANUNȚ
I.D.M.S. București aduce la cunoștința cumpărătorilor de au

toturisme că pină în prezent au fost onorate toate cererile 
celor înscriși la autoturismul tip Moskvici 1500.

Numai pînă la data de 31 decembrie 1930, acest tip de auto
turism. poate fi oferit spre v-înaare cumpărătorilor care sini 
înscriși și pro-gramați pentru alte tipuri de autoturisme.

Cumpărătorii care fac această opțiune stnt Invitați să se pre
zinte la magazinele de desfacere a autoturismelor " —
rești str. Valea Cascadelor nr. 
București — Pitești, km. 1N.

Pentru informații suplimentare 
următoarele numere de telefon : 
interior 152 și Pitești : 976/3.03.49.

Cîțiva erau strînși cerc în ju
rul ing. Gabriel Maiorescu, cel 
care a realizat cel mai bun 
timp in ambele manșe. „Totul 
este să alegi varianta drumu
lui în raport eu condițiile de 
teren și să-ți consumi energia 
eu eficientă maximă". Cei mai 
tineri erau numai ochi și u- 
rechi...

Traseul a fost greu, dar 
concurentii. după două zile de 
Întreceri, erau in stare s-o ia 
de la capăt...

REZULTATE TEHNICE (pri
mii trei clasați) : junioare mari 
— Irma Kalmar (Tricotajul M. 
Ciuc) — campioană ; Maria 
Rohaska (Constr. Arad) și 
Martha Nagy (Favorit Oradea). 
Juniori mari — P. Luxe (Che- 
min B. Mare) — campion ; L 
Dopavecz (Rulmentul Brașov), 
M. Moldovan (Voința Zalău). 
Senioare — Natalia Deconescu 
(Voința Craiova), Clara Fey 
(Voinfa Cluj-Napoca). Eva La- 
zăr (Strungul ‘ ___ 1.
G. Maiorescu (C.S.U. Buc.) 
campion, V. 
Cluj-Napoca),

DIVIZIA A DE HANDBAL

Arad). Seniori:

(Voința

(Urmare din pag. I)

din 9ucu-
24, sector 6, și Pitești. Șos.

cum părătorii se pot adresa la
București : 12.73.87 sau 78.26.46,

Plăian .
M. Țicleanu (Vo

ința București). Sportivi 
— Mariana Abrudan 
Buc.), Lucia Săftulescu 
5 Buc.), Sanda Spătaru .... ___
Buc.). N. Stroescu (Dacia Buc.), 
Gb. Horvalhi (Voința Cluj-Na
poca), K. Racz (Chemin B. 
Mare). ■

35 ani 
(I. T. 
(I.C.M. 
(Dacia

FEMININ
RULMENTL L BRAȘOV — 

TEXTILA BUHUȘI 19—12 
UI—6). Victorie scontată și me
ritată, care putea fi mai cate
gorică, dacă gazdele nu ratau 
enorm (5 aruncări de la 7 m !/. 
Cele mai multe goluri : Dragu- 
șei și Marcov cîte 5 pentru gaz
de, Fodor și Mihăilă cîte 4 pen
tru oaspete. Au condus : M. Du
mitrescu și E. Niță — ambii 
București. (E. ULRICH — co
resp.).

„L'“ CLUJ-NAPOCA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
18—14 (8—C,. Echipa clujeană 
s-a impus prin omogenitatea și 
prin rapiditatea jocului. Cele 
mai multe goluri au fost înscri
se de : Pasc 5, Sterindean și 
Macoveiciuc cît 3 pentru stu
dente, Cojocărița 5 pentru timi- 
șorence. Au condus bine acest 
meci disputat la Bistrița T. 
Dăian și I. Seredenciuc— ambii 
din Iași. (I. TOMA — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 18—15 
(10—6). Scorul s-a menținut e- 
gal pînă în min. 10 (3—3), după 
care studentele s-au detașat 
încet dar sigur, obținînd o vic
torie pe deplin meritată și 
punctată deseori de faze de 
mare spectacol. Au marcat :

Rița Florea 6, Leonte 4, Lupșor 
4, Torok 4 — Știința, Ionescu 
4, Sasu 4, Popa 3, Lăcustă 2, 
Bădescu, Mamlaca — Progresul. 
A condus singur Tr. Ene (Bu
zău), deoarece V. Erhan (Plo
iești) nu s-a prezentat. (I. IAN- 
CU — coresp).

TEROM IAȘI — „U“ TIMI
ȘOARA 17—12 (7—6). Un meci 
dîrz, cu multe durități, capitol 
la care au excelat oaspetele 
(sancționate cu 5 aruncări de 
la 7 m). La început a condus 
„U“, apoi din min. 24 inițiati
va și conducerea au trecut de 
partea gazdelor. Cele mai multe 
puncte : Avădanei 8, Răducu 4 
— TEROM, Stcfanovici 6 — „U“. 
Au condus C. Căpățînă și Gh 
Mihalașcu — Buzău. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — MUREȘUL TG. MU
REȘ 18—20 ---- - - 
surpriză — 
băimărence 
sa gazdelor 
vizia A.
Weinert 4, 
Secătureanu 1 — ] 
structorul, Dorgo 9, 
Bărbat 2, Fejer 2, Olteanu 2, 
Kiss 1, _
Mureșul, 
vanyi șl 
Napoca), 
resp.).

(8—10) ! Desigur, o 
dezagreabilă pentru 

— care complică șan- 
de a rămîne in Dl- 

Au marcat Igorov 7,
Iacob 3, Fejcr 3, 

pentru Con- 
), Dudaș 3,

Gergelfi 1 — pentru
Au arbitrat : P. Rad- 
I. Ardeleanu (Cluj- 

(V. SASĂRANU — co-

I
I
I
I
I

MILANO, 18 (
Doar pe alte con 
jucat fotbaliștii n 
menea oră. Cînd 
partida Internazioo 
sltatea Craiova, 
23,30. Duipă miez 
stat și am despic 
tru cu antrenorii 
și Constantin Oțet 
federal Mircea R 
menco, golgeterul 
va ani, a avut 
inspirație : „Dacă 
bal, intram eu ș 
ca din loviturile 
le-am avut să nu 
una**. Cît adevăr 
rația acestui om 
deșt, cumpătat, p 
clunoa înfrtngerii 
să-și piardă simț 
„templul fotbaln 
greu de jucat ! C 
cendiară într-uin 
copleșește, chiar 
aproape toate mai 
Europa. Șl înc< 
tidă a arătat-o j 
Craiova puțin co 
2, Lung a evitat j 
Iul Altobelli, de 
a venit minutul 
Stumpf a intrat 
rol și a acordat 
acțiune regulam ei 
gureanu — pen.tn 
rut-o Pastnato, < 
în umărul funda* 
ndversitatea a gă 
vină, deși omul 
se arăta în proa 
Căimătaru. pierd t 
rătorii adverși, 
în*- „noapte b
taf momente 1
noiL . ă juca de 
gazdă. Șl n-au 
țifle cînd Inter 
de suporterii ei. 
portul! de șuturi 
cnaîovenl, la p 
poartă 3—2), per 
caseta tehnică să 
șuturi la poartă 
nivensitatea,
3—3, 
rabfle

pe
doar corne 

gazdelor

F. (

„I
După meciul o 

trenorul Iul F. 
Berger, era e: 
pentru rezultatul 
chlpa sa m prir 
pei U.E.F.A. El 
primul mare su 
sa * 
cart 
tulul eâ 
nu 
cruri

antrenor, 
pregăteșt 

este b 
ne-a arătat 

___ 1 despre j 
In meciul cu F 
făcut totul peni 
gol după princii 
mijloacele**. „An 
llști...**, afirma 
revedem însemn 
timpul jocului, 
șuturi la poart 
ei și tot atitea 
M cornere ; F. 
singur șut, afară 
ții, pe toată du 
acesta în prima 
lovitură de colț, 
tot. Și atunci, i 
mul antrenorulu 
seamnă practic 
argeș ean“ ; cei 
z en tin d u -1 peru
Radu n în min. 
știute. S-a irosit 
.rea posibilitate 
la limită, ceea 
zentat oricum u 
ranță, pentru c 
piteștene In t 
com p etiției euro 
repetăm, formal 
tea fi depășită 
spunem chiar c* 
niște condiții.
fl fost mai stă 
tâțile ei, mai c; 
rea 
mele 
n-eu 
ferat 
sive
(pase de cele n 
fectuoase), cu a 
trărl înalte, fie

acțiunilor
45 de n 

legat delo- 
să evolue 

din treime



le minute ale „europenelorctf noastre
hiar foarte bine),

16 METRI !
neci de bună factură, vioi, des
chis, în care studenții craioveni 
i-au fost rnai prejos ca adver
sarii lor (minați spre victorie 
nai ales de faima numelui ciu
lului lor). ba chiar cu .momente 
le superioritate, au ’ ieșit la 
iveală cîteva lucruri care au lm- 
liedicat-o pe Universitatea să ob
cină un rezultat bun : 1) randa
mentul mai slab a trei oameni 
ie bază (Bălăci, Cămătaru, Ți- 
cleanu); 2) imprecizia șuturilor 
la poartă (doar 3 șuturi din 16, 
‘itefănescu fiind cel mai pericu
los șuter !) ; 3) nevalorificarea
unei singure lovituri libere din 
poziții bune, de la 16—17 sau 18 
m ; 4) neglijența la marcaj a
'undașilor centrali (care, în rest, 
tu jucat foarte bine, mai ales 
?tefănescu) la golul lui Altobelli. 
-ealizat pe un contraatac „stil 
talian", la care Lung s-a lăsat 
mrprins ; 5) lipsa marcajului la 
Prohaska, în zona de construc
ție, acesta fiind de den^rte ce’ 
mai bun jucător al gazdelor ; 6) 
arbitrajul — ce să mai vorbim ! — 
In care autul craiovenilor era fă- 
3Ut cadou gazdelor iar cornerul 
de la poarta lui Bordon era 
transformat în aut de poartă și 
cu concursul tușierilor, cu car
tonașe galbene pentru Tilihoi și 
Beldeanu (juste), dar nu la fel 
șl pentru Caso într-un moment 
de duritate excesivă.

Returul de la Craiova nu e 
ușor deloc, dar văzînd „găurile" 
din apărarea milanezilor, trage
rile de timp din finalul jocului 
și... transpirația Iul Ivanhoe 
Fraizzoli, președintele lui Inter, 
ne permitv ă spunem că TO
TUL E POsiBIL, că Internazio- 
nale își poate amina cu un an 
ce și-a propus, reintrarea în ga
leria marilor campioane europe
ne, lăsînd această misiune Uni
versității Craiova. Cu condiția 
însă ca fotbaliștii olteni să-și 
pregătească exemplar partida re
tur în care șansa lor de dalifi- 
care este — totuși — reală.

Constantin ALEXE

ii CONDIȚIA

DE JOC"
trerupte de suita de faulturi ale 
jucătorilor olandezi, fie pierdute 
cu ușurință de Moiceanu, Nica 
și Radu II. In partea a doua a 
întâlnirii, cînd jocul combinativ 
în atac a luat locul factorului 
întâmplător, ^alb-violeții" au reu
șit, în cițev^. - rînduri, să pună 
în dificult j defensiva oaspeți
lor, să se apropie de gol (sau 
golurile H&ft dorite), însă tot 
atunci au ieșit în evidență slăbi
ciuni evidente la finalizare.

Incontestabil, „11"-le antrenat 
de Florin Halagian a navigat în 
meciul de miercuri fără a avea 
un cap limpede Ia cîrma jocu
lui. E drept, că noua condiție 
a echipei ridică destule proble
me, care, firesc, nu pot fi re
zolvate peste noapte, după cum 
un Dobrin nu poate fi înlocuit 
cu una cu două și, astfel, for
marea personalității echipei 
fără... personalități înseamnă pen
tru F. C. Argeș un drum lung 
și anevoios.

N-am putea spune că F. C. 
Argeș și-a menajat forțele în 
teren. Dimpotrivă, echipa a a- 
lergat mult, s-a zbătut enorm, 
a dominat în exclusivitate par
tida, ținîndu-și sub presiune ad
versarul, dar dacă această su
perioritate nu se materializează 
în goluri totul nu are nici o va
loare. Să sperăm c*ă în returul 
întâlnirii, în care vor avea drept 
de joc atât Cîrstea cît și Bărbu- 
lescu (două piese de bază în an
grenajul echipei argeșene). echi
pa din Pitești va arăta altfel In 
teren, prezentîndu-se cu șansa 
în încercarea de anulare a „cal
culelor hîrtiei". Conducerea teh
nică are la îndemînă /toate da
tele analitice din meciul de 
miercuri pentru a îmbunătăți jo
cul de Concepție al echipei, pen
tru a spori randamentul ei în- 
tr-un meci în condiții de depla
sare.

Stefian TRANDAFIRESCU

r/ CÎȘTIGA:
• AUTOTURISME „Dacia 

1300“ și „Skoda 120 L".
• PREMn ÎN BANI de 

50.000, 25.000, 10.000 lei etc.
e EXCURSII în R. S. Ceho

slovacă sau în R. P. Bulgaria.
De reținut că autoturismele 

se atribuie variantelor cu 5 
numere din primele 6 la una 
din extragerile fazei a doua !

CONSULTAȚI PROSPECTUL 
TRAGERII ȘI JUCAȚI DIN 
VREME NUMERELE PREFE
RATE ! Agențiile Loto-Prono- 
sport vă stau la dispoziție 
pînă sîmbătă 20 septembrie 
inclusiv. FIECARE BILET — 
O ȘANSA DE A VA NUMĂ
RĂ PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GATORI !

„POLI", FINIȘ 

CU UN DUMITRU
GLASGOW, 18 (prin telefon). 

Ceea ce pentru toți cel 40 000 de 
spectatori de pe Celtic Park ur
ma să fie o simplă formalitate 
— părere Împărtășită de toate 
ziarele apărute In ziua meciului, 
„Glasgow Herald" mergând pînă 
acolo incit să susțină că Celtic 
va repeta „rapsodia ungară" din 
meciul cu Diosgyo-r — s-a dove
dit pînă la urmă doar o formă 
de optimism exagerat. Politeh
nica Timișoara, jucînd cu cel pu
țin O CLASA PESTE NIVELUL 
JOCURILOR DIN CAMPIONAT, 
a reușit un foarte frumos final 
de meci, după ce prima repriză, 
părea să dea dreptate zgomoto
șilor suporteri ai echipei locale- 

A fost un meci, cu două re
prize total diferite, în care sco
țienii au fost la un pas de 3—1 
(sau chiar 4—1), iar finalmente, 
jucătorii români au fost șl mal 
aproape de... 2—2.

Acest rezultat, care oferă des
tule speranțe pentru jocul re
tur, în ciuda faptului că echi
pele britanice nu prea fac dis- 
dincție între jocul de acasă șl 
cel în deplasare, este în pri
mul rînd opera Iui Dumitru, care 
a animat și a condus echipa, cu 
o măiestrie tehnică superioară 
tuturor jucătorilor scoțieni. Am 
putea spune că Dumitru a repe
tat jocul de la Madrid, din 1375. 
îl urmează Neddcu TI, care, spre 
uimirea publicului scoțian, a câș
tigat 11 din cele 13 dueluri la 
cap cu stoperul McAdam. Să re
marcăm de asemenea „momentul 
Dembrovschl", cînd mingea a în
ceput să „curgă" și mai mult la 
firul ierbii, pe fondul precipită
rii generale a scoțienilor. Men
țiuni pentru capacitatea de luptă 
a trio-ulul defensiv - Păltinlșan - 
-Vișan — Șerbănoiu. în același 
timp, să remarcăm și dificultă
țile fundașilor laterali învăluit) 
deseori în prima repriză.

STEAUA A DEMONSTRAT VALOARE 
INTERNAȚIONALĂ, FÂCÎND UN PRIM PAS 

SPRE CALIFICARE
Remiza de la Li6ge înseamnă, 

fără doar și poate, o performanță 
de care fotbalul nostru avea ne
voie mai ales acum. Printr-o mo
bilizare exemplară șl o ambiție 
admirabilă, Steaua a demonstrat că 
echipa are valoare chiar pe plan 
internațional, într-o compâhie se
lectă. Argumentele sînt foarttf 
clare : Standard Liăge reprezin
tă, la ora actuală, o veritabilă 
,^selecționată internațională" : un 
olandez, de origine Indonesians, 
un suedez, un titular în repre
zentativa Islandei șl 4 Internațio
nali belgieni, dintre care doi pre- 
zențl în ultima finală a campio
natului european din Italia. Plus 
că Standard a pornit fulminant 
în campionatul Belgiei pe care 
antrenorul Happel și-a propus 
să-1 cîștâge. în fața unui ase
menea adversar, superior, teoretic 
(să nu uităm că, în ultimul an, 
echipa bucureșteană l-a pierdui 
pe Dumitru, Zamfir șl Vlgu, iar 
Stoica n-a putut juca datorită 
suspendării), în fața unul adver
sar zicem care avea „calculul 
hîrtiei", de partea sa echipa an
trenată de Gh. Constantin și V. 
Zavoda a reușit nu numai un re
zultat favorabil, dar și un joc 
matur, curajos și foarte spectacu
los. „Standard a fost literalmen
te paralizată de maturitatea defen
sivă a românilor** scrie ziarul 
,,La Demiăre Henre" din Bruxel
les de ieri dimineață, influențat 
probabil de evoluția lui Iordache, 
ca un adevărat portar de națio
nală, a lui Florin Marin, excelent 
și... apt pentru națională, de jo
cul foarte grupat și de travaliul 
colectiv. Ceea ce nu înseamnă că 
Steaua a făcut doar un joc de 
apărare Ta Li&ge. „Răducanu și 
Iordănescu n-au așteptat prea 
mult să-și argumenteze reputația 
lor de vedete** scrie cronicarul 
lui „La Ilbre Belgique** de ieri, 
îneîntat cu siguranță de recitalul 
lui Marcel Răducanu, care a pri
mit aplauze la scenă deschisă 
pentru clasa lui internațională 
demonstrată printr-un rafinament 
tehnic de marcă aureolat de acel 
superb gol din ultimul minut 1 
Și dacă vom privi raportul șutu
rilor la poartă (14—1B pentru 
Standard î), vom avea măsura li
nul joc ofensiv la care au parti
cipat șl Aelenel și Zaniu, ambii 
veritabile revelații. Steaua a ju

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PROCURAȚI DIN VREME 

BILETELE î Agențiile Loto-Pro- 
nosport vă mai stau doar AS- 
TAZI ȘI MÎINE la dispoziție cu 
bilete pentru tragerea specială 
Pronoexpres de duminică 21 sep
tembrie 1080, la care se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300" și „Sko
da 1120 L", excursii în R.S. Ceho
slovacă sau R.P. Bulgaria, dști- 
guri în bani de 50.000, 25.000,
10.000 lei etc.

A TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 19 septembrie 
1980, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 1845.

0 PRONOSPORT. Așadar, un 
nou și foarte atractiv concurs, ți
nând seamă de rezultatele greu de 
scontat ce caracterizează aproa
pe fiecare etapă din campionatul 
italian ai diviziei A. O dovadă 
grăitoare o constituie concursul 
precedent, la care numai doi par
ticipant au reușit să indice toa

ÎN TORȚĂ, 

ÎN ZI MARE
După joc, DESMOND WHITE, 

managerul clubului Celtic, ne-a 
declarat : ^Politehnica Timișoara 
a fost o mare surpriză pentru 
mine, jucînd incomparabil mai 
bine decît Diosgyor. Echipa ad
versă are meritul de a se fi con
centrat exclusiv asupra jocului, 
Pentru meciul retur, pendula se 
află într-o poziție favorabilă ti
mișorenilor, dar vă asigur că și 
noi avem un cuvînt de spus. Am 
remarcat un jucător de mare cla
să internațională: Dumitru*”. An
trenorul McNEILL a continuat : 
„Mi s-au confirmat părerile for
mate Ia Barcelona după meciul 
cu Espanol. Mi-a fost confirmată 
și valoarea deosebită a lui Du
mitru și Nedelcu II. Jucătorii 
mei au greșit după pauză, re- 
nunțînd Ia atacurile pe toată lă
țimea frontului. Nu vă pot spu
ne nimic despre jocul retur. Mai 
sînt două săptămîni".

Antrenorul ION IONESCU s-a 
declarat mulțumit de echipa sa. 
De capacitatea ei de luptă și mal 
ales de final. „îmi dau seama — 
a continuat el — că jocul de 13 
Timișoara va avea cu to+ul altt 
date. Dar sîntem în situația ne
sperată de a avea varianta lui 
1—0. Sper să știm să nu ratăm 
această posibilitate".

DUMITRU : „Le-am spus băie
ților, în pauză, că noi ȘTIM mai 
bine cu mingea decît scoțienii, 
Șl s-a văzut imediat".

Să remarcăm sportivitatea deo
sebită a spectatorilor din Glas
gow, care au aplaudat toate ac
țiunile reușite ale studenților. în 
ceea ce privește aplauzele pri
mite în momentul revenirii la 
hotel, ele fac parte dintr-o altă 
categorie : aparțineau suporteri
lor lui Rangers. „dușmani de 
moarte ai lui Celtic".

loan CHIRILA

cat dezinvolt șl matur, pentru că 
antrenorii săi au pregătit foarte 
inteligent acest meci, obligând. ad
versarul să centreze numai din 
spate și nu din lateral, prin în
văluiri. Jocul grupat, cu patru 
oameni la mijloc (printre care și 
neexperimentatul Jurcă, dominat 
de miza partidei), a „măcinat" 
explozia lui Tahamata și încer
cările celor două vîrfuri, Edstrom 
șl De Matos, ambii de 1,90 m, și 
a asigurat o „remarcabilă circu
lație a balonului" cum releva co
tidianul „Le Soir" de ieri. Tocmai 
de aceea credem că la declarația 
lui E. Happel (,.Echipa mea n-a 
prins o zi prea bună țn fața unei 
formații cu doi oameni în formă 
- Iordache și M. Răducanu 1") 
trebuie neapărat să precizăm că 
Standard, care a avut un raport 
de cornere net (10—1), n-a fost 
lăsată să-și facă acel joc prin 
care a supus la Lifcge adversari 
puternici precum Feyenoord, Man
chester City, A.E.K. Atena, Na
poli, Inter Milano. Și aceasta, 
pentru că, miercuri, pe stadio
nul Sclessin, formația română a 
demonstrat o superioritate pe 
toate planurile : fizic, tactic (în 
primul rînd) și tehnic (execuțiile 
lui M. Răducanu, Aelenei, Zahiu, 
Iordănescu putând figura în des
tule manuale fotbalistice).

Firește, am avut și șansă cu 
splendida egalare din ultimele 
secunde âe joc, ca o răsplată pe 
care am primit-o pentru șirul dc 
partide pierdute în fotbalul nos
tru în ultima clipă. Dar sansa ii 
Rjută pe cei cutezători I Și Stea
ua a cutezat, chiar dacă o putea 
face cu mai multă convingere o- 
fensivă după „startul tehnic" al 
Iul M. Răducanu care paralizase 
apărarea belgiană, acest de ne oprit 
jM. Răducanu. care luni, la pje- 
carea spre Belgia. în avionul de 
Frankfurt, a declarat la microfo
nul stewardeselor că... va marca 
două goluri ! Și a marcat unul 
care face cît două ! Un gol care 
a adus prima egalitate obținută 
de vreo echipă românească în 
Belgia într-o competiție oficială. 
Un gol care putea veni și mai 
devreme, înainte și după ce mar
case Daerdeen. Dar care a venit 
la timp, deschizînd o frumoasă 
cale spre turul următor.

Mircea M. IONESCU

te rezultatele exacte. Este vorba 
de Nicoles cu loan (Constanța) și 
Stănilă Dragne (Alexandria) ; ju
cînd pe variante combinate a- 
chitate în cotă de 25 la sută, ei 
au Cîștigat CÎTE UN AUTOTU
RISM „Dacia 1300“ și suite de 
premii în bani la categoriile a 
H-a și a ni-a! Concursul de 
duminică 21 septembrie 1980 vă 
oferă și dv. posibilitatea de a ob
ține succese asemănătoare,

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 12 SEPTEMBRIE 1980. 
Cat. 1 : 4 variante 25% a 34.987 
Id ; cat. 2 : 6 variante 25% a 
13.996 lei ; cat. 3 : 22,90 a 3,317 
lei ; cat. 4 : 32,50 a 2.584 lei ; 
cat. 5 : 166,75 a 504 lei ; cat. 6 : 
313,25 a 268 lei ; cat. X : 1.643,25 
a 100 lei. Câștigurile de 34.987 lei 
de la cat. 1 jucate 25%, au fost 
obținute de : Țiței Ion din Tg. 
Ocna, -județul Bacău, Pîrvan Pe
tru din Oltenița, județul Ilfov. 
Panaitescu Nicolae din Cîmpina, 
județul Prahova și Otvos Vasile 
din București.

ACUM VINE ETAPA - DECISIVĂ - 
A FRUCTIFICĂRII ȘANSELOR

Să o pregătim mult mai bine ea in trecut I
Deși nu au cîșitigat nici 

una dintre primele manșe 
ale turului I, „europenele" 
noastre au reușit să... nu-și 
închidă orizontul după cela 
90 de minute de joc (ceea 
ce nu se prea întîmpla în 
trecut), au reușit să păs
treze șanse reale — mai 
mari sau mai mici, dar în 
mod cert șanse, ceea ce nu 
este puțin — pentru califi
carea in turui următor.

„Hîrtia" și calculele ei ne 
spun că Stelei îi este sufi
cient doar un 0—0 la Bucu
rești. Politehnicii un 1—0 
la Timișoara, Universității 
un 2—0 urmat, e- 
ventual, de prelun
giri favorabile la 
Craiova, iar Arge
șului un 1—0 la
Utrecht, în fața u-
nei echipe care nu sperie pe 
nimeni și care ne-a arătat
— ca și formația gazdă de
altfel — o singură fată a 
fotbalului : angajamentul fi
zic.

Este adevărat că pe hîr- 
tie și în teorie multe par 
simple, cu mult mai sim
ple decît se petrec lucrurile 
pe teren.

Mai cu seamă pe terenu
rile noastre...

Mai cu seamă în me
ciurile decisive jucate de 
capricioasele noastre echipe 
de fotbal...

Avem prea multe volume 
scrise cu jocuri de calificare 
ratate pe care aprioric mulți 
le socoteau „calificări în 
buzunarul nostru", cum se 
spune, ultima contraperfor- 
manță a Stelei în partida din 
toamna trecută, de la Bucu
rești, cu Nantes, fiind din pă
cate un „model al genului" 
care ne-a triplat „timolul" și 
ne-a mîncat ficații. Intîmpla- 
rea fericită face ca tot Steaua
— după un nou meci exce
lent în deplasare ca și cel 
de la Nantes, și după un

ETAPA INTERMEDIARĂ
DIN SERIA A ll-a A DIVIZIE! B

Iată scurte relatări de La parti
dele etapei intermediare din se
ria a H-a a Diviziei B:

TRACTORUL BRAȘOV — PO
IANA CÎMPINA 4—0 (3—0). Au
torii golurilor: Sfrijan (imin. 17, 
25 și 40) și Șt. Vasile (<min. 87).

METALUL PLOPENI — RAPID 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Unicul
gol a fost realizat de Savu (imin. 
34).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— FLACARA MORENI 3—0 (1—0). 
Au înscris: Petre Dumitru (min. 
1 și 66 din llm) și Marcu (anin. 
85i).

C.S. TIRGOVIȘTE — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 2—0 (2—0). Au 
marcat: Dobrin (tmin. 13) și Du
mitrescu flmin. 213).

METALUL BUCUREȘTI 
PANDURH TG. JIU 1—1 (1—0).
Autorii golurilor: Niță Cmin. 42) 
pentru Metalul, Filip (imin. 62) 
pentru Pandurii.

CHIMICA TIRNAVENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 2—2 
(1—0). Autorii golurilor: Oprișor 
(min. 42), Stoica (imin. 85) penr- 
tru Chimica, Voicilă (irnin. 55) și 
Voicu (imin. 71) pentru Rulmen
tul.

ȘOIMII SIBIU — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—2 (1—2). Au mar
cat: Țurlea (min. 1), Floarea 
(min. 74) pentru Șoimii, Rusu 
(min. 38, autogol), Sultănoiu 
(min. 43) pentru Autobuzul. 

PE MICUL
SIMBATA 20 SEPTEMBRIE, 

ora 13,00, în cuprinsul emi
siunii „Mozaic" : Fotbal in
ternațional și box — selecțiuni 
din semifinalele campionatelor 
naționale.

DUMINICA 21 SEPTEM
BRIE, ora 11,30 : Box, finalele 
campionatelor naționale,
transmisiune directă de la Pa
latul sporturilor și culturii, 
comentator Sorin Satmari ; 
ora 15,45 î „Daciada", repor
taj din marea competiție na
țională : ora 16,00 ; Box — 
s elecțiuni din finalele care 
n-au fost transmise direct di-

rezultat mai bun ca atunci 
— să aibă ocazia cea mai 
favorabilă de a păși, prin 
returul de la București, în 
turul II. Marea problemă 
care se pune însă atit Ste
lei, cît și celorlalte compe
titoare ale noastre în cu
pele europene este PREGĂ
TIREA MATEMATICĂ în
tre manșa I și manșa a 
II-a a primului tur.

Adversarii se cunosc. LI 
s-au văzut atuurile, li s-au 
detectat slăbiciunile.

S-a văzut astfel, în pri
mul rînd, că toate forma
țiile adverse respectă o dis

ciplină tactică — 
axată cu orice preț 
pe rezultat — pe 
care o aplică la
singe ! Asta în
timp ce echipele 

noastre nu numai că nu prea 
respectă, adeseori, disciplina 
tactică, dar nu respectă nici 
măcar disciplina in teren 
(vezi „cazul Stoica" de anul 
trecut, vezi cazul unor ju
cători argeșeni în partida 
cu Utrecht). Subliniem în 
mod deosebit acest aspect, 
deoarece indisciplina este 
realmente un cadou făcut 
oaspeților, ea fiind un duș
man de moarte al competi
tivității echipelor noastre.

Asupra 1) DISCIPLINEI 
TACTICE, 2) DISCIPLINEI 
PERFECTE ÎN TEREN, 
asupra 3) STĂRII DE PLE
NITUDINE FIZICĂ — ȘI 
PSIHICA — A TUTUROR 
JUCĂTORILOR trebuie să-și 
îndrepte cu toată răspunde
rea atenția cluburile și an
trenorii echipelor noastre 
europene.

Trebuie ca anul acesta 
(după prea multe experien
țe amare, ca și după învă
țămintele extrase) echipele 
noastre să-și joace pînă la 
capăt — și în chip inteli
gent — șansele de califi
care.

Pentru câ șanse există !
Marius POPESCU

ROVA ROȘIORI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—o (0—0). A înscris: 
George (min. 70).

LUCEAFĂRUL bucurești — 
SIRENA BUCUREȘTI 0—3 (0—2).
Au înscris: Ene (imin. 21) și Cris- 
tache (min. 29 și 60).

Relatări de la C Gruia, I. Ene, 
C. Dumitru, M. Avanu, S. FLo-
rin, I. Ducan, S. E 
lescu și A. Soare.

Jeu, T. Negu-

1. C.S. TG.-VIȘTE 6 4 2 0 12- 3 10
2. Tractorul Bv. 6 4 0 2 12- 7 8
3. Rapid Buc. 6 3 1 2 11- 6 7
4. Autobuzul Buc. 5 3 1 1 11- 7 7
5. Rulmentul Alex. 6 3 1 2 7- 6 7
6. Mecanică fina 5 3 0 2 8- 4 6
7. Petrolul PI. 6 2 2 2 6- 4 6
8. Metalul Plopeni 6 2 2 2 5- 6 6
9. Chimica Tirn. 6 2 2 2 9-11 6

10. ROVA Roșiori 6 2 1 3 4- 5 5
11-12. Gaz metan 5 1 2 2 7- 7 4

Metalu’ Buc. 5 1 2 2 7- 7 4
13. Sirena Buc. 4 1 2 1 9-11 4

14-15. Poiana Cîmpina 5 2 0 3 5- 9 4
Flacăra Moreni 5 2 0 3 6-10 4

16. Nitramonia Făg. 6 2 0 4 3-11 4
17. Șoimii Sibiu 5 1 1 3 6-10 3
18. Pandurii Tg. Jiu 5 0 3 2 4- 8 3

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 septembrie) : Rapid București
— Autobuzul București, Metalul 
Plopeni — Tractorul Brașov, Pan
durii Tg. Jiu — Șoimii Sibiu, 
Flacăra Moreni — Chimica Tîrnă- 
veni, Mecanică- fină București — 
Sirena București, C.S. Tîrgoviște
— Luceafărul București, Nitra- 
monia Făgăraș — Gaz metan Me
diaș, Poiana Cîmpina — Petrolul 
Ploiești, ROVA Roșiori — Metalul 
Biucurești, Rulmentul Alexandria
— stă.

ECRAN
mineața ; ora 17,00 : C.M. de 
ciclism pe pistă — finalele 
probelor de viteză și tandem 
(înregistrare de la Besanțon), 
comentator Hristache Naum ; 
ora 17,25 : Tenis : Aspecte din 
turneul internațional de la 
Flushing Meadow ; ora 19,15 
(programul II) : Tel eram a 
sport, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

MIERCURI 24 SEPTEMBRIE, 
ora 20 : Fotbal : Norvegia — 
România în preliminariile 
C.M. (transmisie directă de la 
Oslo), comentator Cristian 
Țopescu.



în primul incci ccliipa noastră intilncștc finlanda
BOSANSKI BROD, 18 (prin 

telefon). Vineri, în Sala spor
turilor din localitate își încep 
întrecerea reprezentativele _ 
baschet feminin 
Franței, Olandei 
care își dispută, 
moașă stațiune, 
locuri din grupa 
17-a a campionatului european. 
Luptă se anunță extrem de in
teresantă, deoarece toate echi
pele prezente aici vizează ca
lificarea în turneul final ceva 
începe săptămîna viitoare la 
Ban i a Luka. Mîine (n.r. azi) 
formația României debutează în 
acea ■! ă _ediție a C.E. în meciul 
conica 
făcut , 
ultimii 
toare 
dintre care se remarcă Lea Ha- 
kala — coșgetera 
turneu internațional 
stanța ..Cupa Mării 
și Terhi Airas.

Tînăra noastră echipă va în-

j de 
ale Finlandei, 
și României, 

în această fru- 
primele două 
B a ediției a

Finlandei. Nordicele au 
progrese însemnate în 
ani și au cîteva jucă- 
de talie internațională.

recentului 
de la Con- 
Negre* —

TURNEUL 1)E ȘAH DE LA
SMEDEDEÎSHA PALANKA

(Agerpres).BELGRAD. 18 (Agerpres). — 
După desfășurarea a 5 runde în 
turneul internațional feminin de 
șah de La Smederevska Palanka 
(iugoslavia) pe primul loc în cla
sament se află Lemaciko (Bulgîa- 
ria) cu 4 puncte urmată de șa
hi is ta româncă Elisabeta Polihro- 
niade cu 3 puncte (1) șl iugosla
va Dragasevici 2’/2 (1) puncte. In 
runda a 5-a Polihroniade a remi
zat cu Petrovici, iar cealaltă ju
cătoare româncă participantă la 
turneu, Lia Bogdan a învins-o pe 
Dragasevici Lidera clasamentului, 
Lemaciko, a cîștigat la Gostovivi.

cerca să obțină victoria. așa 
cum a făcu t-o și la Constanța, 
iar antrenorii Traian Constan- 
iinescu și Gabriel Năstase au 
încredere în puterea de luptă 
și talentul componentelor unei 
formații în care, iată. Magda
lena Szekeli a devenit vetera
nă la... 25 de ani. In ..5“-ul 
de bază se află acum Camelia 
Solovăstru (16 ani neîmpliniți) 
și Magdalena Pall (17 ani), re
cente campioane naționale la 
junioare mici cu echipa Bra- 
șovia, pregătită de Gh. Roșu. 
Dar atuurile echipei se mai nu
mesc Mariana Bădinici. Rodica 
Armion și Elena Filip, care 
alături d^- celelalte jucătoare 
prezente aici, Carmen Tocală. 
Iudith Gross, Gheorghița Bolo
van, Suzana Keresztesy, Lucia 
Grecu și Maria Grigoraș vor 
face tot ce le stă în puteri 
pentru a păși cu dreptul în 
această ediție a „europenelor".

Iată programul meciurilor din 
grupa B de la Bosanski Brod : 
vineri, ora 17,30 (19,30 ora
României) : Olanda — Franța, 
ora 19,15 (21,15) : Finlanda — 
România ; sîmbătă, ora 17,30 : 
Olanda — România, ora 19,15 : 
Franța — Finlanda ; duminică, 
ora 17,30 : Olanda — Finlanda, 
ora 19,15 : România — Franța, 
în grupa A, de la Magiaj, se 
întrec echipele Angliei, Polo
niei, Italiei și Ungariei, iar în 
grupa C, la Prijetor. formațiile 
Belgiei, Bulgariei, Cehoslova
ciei și Spaniei (în această gru
pă oficiază și Ion Antonescu, 
purtător al ecusonului F.I.B.A.). 
Echipa U.R.S.S., campioană eu
ropeană, și Iugoslavia, ca tară 
organizatoare, vor juca direct 
în turneul final de 8, la Banja 
Luka.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag l)

șor (antrenor Leonida Ionescu), 
pugilist tînăr. necunoscut, ve
nit la „finale" cu cîteva cu
noștințe tehnice, dar bine în
sușite, cu un bun simt al dis
tanței și cu o mare viteză de 
execuție, calități pe care și le-a 
valorificat plenar datorită unei 
excelente pregătiri fizice si u- 
nei voințe deosebite. Așa se 
explică victoria sa. fără drept 
de apel, în fața lui T. Ghtaea, 
pe care l-a dominat clar timp 
de 5 minute, timp după care 
bucureșteanul a fost descalifi
cat pentru numeroasele nere
gula rități pe care le comisese.

în primul meci la „pană", 
ploieșteanul Ion Sandu s-a do
vedit superior lui Vasile Zbu- 
ghin (Steaua), pe care l-a 
pășit datorită plusului de 
noștinte tehnice.

în cealaltă semifinală 
’„penelor". Titi Cercel a urcat 
pe ring convins că. dezavan
tajat de alonjă în fata adversa
rului său — prahoveanul Titi 
Tudor —. nu are altă cale spre 
victorie decît atacul. Credin
cios acestei tactici de-a lungul 
celor trei runduri. Cercel, cu 
o viteză de execuție superioară 
rivalului, l-a surprins pe Titi 
Tudor cu croșee si directe pla
sate în serii rapide. acuzate 
din plin de partenerul de în
trecere. Tudor, un bun tehni
cian s-a străduit să poarte 
lupta de la distantă, dar im
petuozitatea dinamovlstului l-a 
depășit, în cele din urmă, tac
tica întrecerii fiind impusă de 
Cercel. După un meci frumos, 
cu merite pentru ambii spor
tivi, juriul l-a acordat decizia 
cu 5—0 boxerului dinamovist. 
care se dovedește a fi. ta con
tinuare, cea mai bună „pană" 
de la noi.

Așa cum ne așteptam. Dra- 
gomir Ilie (Dinamo) a evitat 
contactele decisive cu „ușorul" 
gălățean Mitică Glogojanu, pre
ferind o „ciupeală" de puncte. 
-Tocul său de picioare, eschive
le reușite l-au făcut adesea pe 
Glogojanu să boxeze cu.. . um
bra. O singură dată a reușit 
gălătcanul să lovească în plin 
și D. Ilie a acuzat serios cro- 
șcul recepționat, fiind numă
rat. în rest, o joacă de-a „șoa
recele cu pisica", încheiată cu 
un verdict de 5—0 în favoarea 
lui Dragomir Iile. în cealaltă 
semifinală, a categoriei, dispu
ta dintre 
(Steaua) și 
ru!) a fost __
tr-o luptă de uzură, 
combatanții 
acumuleze 
victoriei. _______ ____ ______
în cele din urmă, lui Căpricea
nu. care a

de
cu

a

Paul Căpriceanu 
Ion Corneanu (Fa- 
caracterizată prin- 

amîndoi 
străduindu-se să 

punctele necesare 
Succesul i-a surîs.

avut mai multe re

DUPĂ PRIMELE 64 DE MECIURI IN CUPELE EUROPENE 
PORȚILE CALIFICĂRII RĂMÎN DESCHISE MULTOR ECHIPE
Prima etapă a cupelor euro

pene 
un 
de 
tn 
în 
bel _ __________ _____  ___  _
nde se încheie mult după mie
zul nopții, ne-a lipsit din ediția 
de ieri a ziarului doar unul :

1—0

compus, ca de obicei, 
tabel cu nu mai pulin de 64 
meciuri (dintre care cite 16 
C.C.E. și Cupa cupelor și 32 
Cupa U.E.F.A.). Din acest ta- 
al partidelor, dintre care u-

surse fizice în 
ză. când 
petale.

Prima 
mijlocie 
pe 
(Mecanică fină Buc.) și Gheor- 
ghe Plăieșu (Viitorul I.C.M.A. 
Cluj-Napoca). Meciul a 
anost, lipsit de faze de 
autentic. în final, pentru 
și-a valorificat mai bine alon- 
ja, Petropavlovschi a primit de
cizia de învingător. în disputa 
următoare, băcăuanul Marinică 
Ouatu a mai făcut un pas spre 
titlul de campion al categoriei, 
reușită la care are tot dreptul 
să aspire în absența favoriti- 
lor M. Sirba șl V. Gîrgavu. El 
l-a învins prin abandon ta 
primul rund pe Ion Androne 
(Constructorul Slobozia), boxer 
puternic șl curajos, dar lipsit 
de bagajul de cunoștințe ne
cesare.

Una dintre cele mai disputa
te partide ale scrii au realiza
t-o Ion Cîrlan (B.C. Galati) și 
semigreul muscelean Dumitru 
Văleanu. în fața unui adver
sar extrem de combativ și re
zistent, cum este Văleanu, pu- 
gilistul gălățean s-a orientat 
perfect, folosind directele de 
întîmpinare. Atunci ci nd for
țele lui Văleanu au început să 
scadă. I. Cirlan l-a contrat 
puternic cu dreapta. silindu-1 
să asculte și numărătoarea ta 
ultimul rund. Beneficiind și de 
suficiente resurse fizice. Cirlan 
a reușit să reziste asalturilor 
repetate ale lui Văleanu și 
să-și mărească zestrea de punc- 
te. în ultimul meci, Nicolae 
Rădan (B.C. Brăila) l-a tavins 
prin k.o. 1 pe Die Captari 
(Metalul Buc.).

a lovit
ultima repri- 
cu directe re-

la categoriapartidă
mică i-a adus în ring 

Dumitru Petropavlovschi

teri a ziarului doar 
F. C. Porto — Dundalk 
(1—0) din Cupa U.E.F.A.

Din evoluția celor mai 
formații de pe continent, 
reține surprizele, scorurile 
gorice, comportarea mai 
sau mal slabă a echipelor cotate 
printre protagoniste în soccerul 
european. Care sînt acestea 7 Să 
începem deci cu Cupa campioni
lor. Nottingham Forest, de două 
ori dștigătoarea trofeului, a ple
cat desigur la Sofia pentru a 
realiza cel puțin un scor egal 
cu Ț.S.K.A. Britanicii au fost 
Insă învinși la limită (1—0), în 
urma golului marcat de Ioncev 
în minutul 70. Dar, probabil că 
englezii sînt mulțumiți șl cu a- 
cest rezultat, pentru că returul 
le poate aduce calificarea. Victo
ria lui Honved Budapesta, in de
plasare, în fata lui Sporting Li
sabona (2—0), poate fi conside
rată mai puțin scontată. Medul 
s-a jucat la Setubal (deoarece te
renul lui Sporting este suspen
dat), iar golurile au fost înscrise 
de Bodociyi (min. 56) și Nagy 
(mln. 82), in fața a peste 45 OOf 
spectatori. Remarcabilă este per
formanța finlandezilor de la Oulu 
Palloseura, care au reușit să ter
mine la egalitate (1—1) cu F. C. 
Liverpool, dar. firește, englezii 
nit pot avea emoții pentru par
tida retur, tn categoria surprize
lor intră și victoria formației d- 
vețiene F. C. Basel la Bruges 
(1—0), prin golul marcat de in
ternaționalul Malssen, ca șl e- 
galul realizat de Banlk Ostrava 
In Islanda (1—1, cu Westman- 
neayjer). Bayern Mflnchen a cls- 
tlgat la Atena meciul cu Olym- 
plakos (4—2) mal ușor deeft se 
aștepta, după prima repriză, etnd 
tabela de marcaj indica 
în mln. 83 echipa Iul 
nlge conducea Cu 4—,1, 
dezul Alstooem. de la 
marcat ultimul gol al

In Cupa eupelor,

bune 
vom 

cate- 
bună

1—1. Pînă 
Rumme- 
cînd sue- 
gazde, a 
medukd. 

deținătoarea

fost 
box 

că

trofeului, F. C. Valencia, a sus
ținut un „derby* cu A. 8. Mo
naco, pe care l-a clștigat cu 
2—0, nu chiar așa de ușor insă 
cum lasă scorul să se întrevadă. 
Singura surpriză în această com
petiție o constituie Infringer ea 
lui West Ham United la Castilia 
(Spania), o formație care parti
cipă pentru prima dată într-o 
Competiție europeană.

In Cupa U.E.F.A., deținătoarea 
trofeului, Eintracht Frankfurt pe 
Main, a pierdut la limită la 
Donețk în fața formației Sah- 
tior, prin golul marcat, din pe
nalty, în min. 23 de către Sta
rostin.

Au fost desigur și alte rezul
tate neașteptate : Ujpestl Dozsa — 
Real Sebastian (1—1), Vasas Bu
dapesta — Boa vis ta Porto (0—2), 
Dinamo Kiev — Levski Spartak 
(1—1), R.W.D. Molenbeek — To
rino (1—2), ca și unele scoruri 
de proporții, ca victoria lui 
Etienne în Finlanda (7—0 
Palloseura Kuopio), Ipswich 
Aria Salonic (5—1), Juventus 
Panathinaikos (4—0) șl ca șl

st, 
cu

. . , u-
i^teptat de strînse : Man- 
United — Wîdzew Lodz

JUCĂTORUL

(1—1), S. C. Kaiserslautern - 
K.S.C Anderlecht (1—0), Slaal 
Wroclaw — Dundee Unite* 
(0—0) etc.

In general, se poate afirma et 
formațiile bine cotate au șanst 
reale să treacă de primul tur 
dar porțile calificării rămln ind 
deschise multor echipe. Din pune 
tul nostru de vedere, este inte
resantă comportarea reprezentan
telor fotbalului din aede țări ct 
care ne vom tntflnl în prellmi 
nariile campionatului mondial 
Statistic, situația se prezintă ast
fel : surprinzător, cea mal buni 
comportare au avut-o formațilli 
din ELVEȚIA — 4 echipe, do ut 
victorii un scor egal șl o In- 
frlngere, golaveraj : 5—4 ; AN
GLIA — 6 echipe, o victorie, douf 
egale, trei tnfrtngerl, golaveraj : 
3—16 ; UNGARIA — 3 echipe. • 
victorie, un scor egal șl o tn- 
frtngcre, golaveraj 3—3 : NORVE
GIA — 3 echipe, un meci egal 
două mfrtngeri, golaveraj : 4—6. 
Să vedem ce va aduce returul si 
ctte dintre aceste formații vot 
ajunge tn etapa a doua...

Ion OCHSENFELD

VIITORULUI
Reflecțiile unor antrenori la cursul organizat de U.E.r.A.

ZUBICH (Agerpres), La recen
tul curs al antrenorilor de fotbal 
din Europa, curs organizat de 
U.E.F.A. la Macolln (Elveția), 
antrenorul francez Michel Hidalgo 
a făcut o prognoză In ceea ce 
privește fotbalistul viitorului : 
„El va poseda calități individuale 
remarcabile tn care viteza ți e- 
xecufiile tehnice vor constitui 
atuurile fundamentale ; va poseda 
un mare potențial fizic și psihic, 
datorită unut proces de formare 
ttmpurie ctt și colaborării din ce 
tn ce mai strlnse cu „Aparatul 
științific". Abilitatea tehnică va 
atinge un înalt nivel, îndeosebi 
la atacanți. Jucătorul viitorului 
va avea o percepție spontană a 
Ideilor tactica ce 
m vor impune tn
O mare forță de 
spirit combativ

SEMIFINALE 1NIER-ZONE ÎN
După cum s-a mai anunțat, 

semifinalele inter-zonale ale 
„Cupei Davis“ vor avea loc în 
zilele de 19, 20 și 21 septem
brie. La Buenos Aires, echipa 
Argentinei va întîlni selecțio
nata de tenis a Cehoslovaciei, 
în timp ce la Roma, Italia va 
primi replica formației Austra
liei. Comentatorii agențiilor in-

• în finala turneului demons
trativ de la LdCge, suedezul 
Bjbrn Borg l-a învins cu 7—t, 
7—6 pe americanul Vitas Gerulal- 
tls. Pentru locul 3, chilianul Hans 
Gildemeister l-a Întrecut cu 6—3, 
5-7, 7-5, pe Elliot Teltscher
(S.U.A.).
• La Belgrad au continuat cam-

ATLETISM • Competiția inter
națională de marș desfășurată în 
împrejurimile orașului spaniol 
Santander, a fost cîștigat ă de 
atletul Domingo Catalan (Spania), 
care a
6 h 44:38. 
francezul
7 h 03:17.
trecere s-a disputat 
de maraton care a 
niolulul 
nometrat , _ . -
km cu timpul de 2 h 33:30. • Pe 
..Nepstadion" din Budapesta s-a 
disputat întîlnirea internațională 
dintre echipele de tineret ale 
Ungariei și Cehoslovaciei. în am
bele partide victoria a revenit 
gazdelor ; La masculin scorul a

km 
urmat 

Gaudln, 
această 
șl o cursă 

revenit spa- 
Lorenzo Guttlenez, cro

ps distanța de 42,195

parcurs 100 
El a fost
Bernard

Paralel cu

în 
de 
cu 
în-

pat surveni și 
timpul jocului, 
caracter un 
vor fi compo-

„CUPA DAVIS-
ternaționale de presă acordă 
prima șansă echipelor Argenti
nei — care va avea în forma
ție pe Vilas șl Clerc — și Ita
liei, în componență cu Panatta, 

Din 
face 
este

nentele indispensabile ale fotba
listului de mîine, însoțite de o 
concepție bine ’ 
play".

Referindu-se 
condiției fizice 
antrenorul austria .. ____  _
relevat următoarele . . „In fotbalul 
modern tehnica, tactica și con
diția fizică sînt de importanță 
egală. Aceste trei elemente sini 
strîns legate Intre ele și se între
pătrund, dar există încă multe 
posibilități pentru a îmbunătăți 
condiția fizică a jucătorilor. Pen
tru a ajunge la aceasta este ne
cesar tn primul rlnd ca exerci
țiile de pregătire fizică să fie 
astfel concepute incit să nu s« 
transforme Intr-o obligație neplă
cută. Un loc important va re
veni elementelor de gimnastică, 
Ignorate pînă acum. De aseme
nea, va trebui să se insiste la 
antrenamentul atletic pe mărirea 
vitezei, in scopul de a dezvolta 
la jucător aptitudini de a efec
tua procedeele tehnice intr-un 
ritm foarte rapid. Viteza este M 
va trebui să fie in fotbal punctul 
central tn pregătirea fizică pen
tru a permite o exprimare ple
nară a tehnicii fotbalistice"

integrată de fair-

lai4_ ameliorarea 
,s '.rtbalistului, 

Stotza

ȘTIRI ȘTIRI
Barazzutti și Bertolucci, 
echipa australiană nu va 
parte John Alexander, care 
accidentat.

pionatde europene de tenis pen
tru amatori. In proba de dublu 
masculin, perechea Segăicear.u — 
DIrzu (România) a învins cu 1—6, 
6—4 6—3 cuplul Serhl — Lazar 
(Ungaria). La dublu m'.xt. Andrei 
DIrzu șt Camelia Chlrlac (Româ
nia) au Întrecut cu 6-1. 6—4 pe 
Flego — Boro velei (iugoslavia).

• Selecționata S.U.A. va Între
prinde Intre 1 șl 14 octombrie 
un turneu ta Europa. Fotbaliștii 
americani vor întîlni echlpde 
vest-germane F. C. ’Xilrenber-g, 
Arminia Bielefeld, ^/ționatele 
Portugalid, Luxembur •'„Ui și e- 
chlpa secundă a Anglid.
• Echipa Cosmos — New York 

s-a calificat in finala campiona
tului american de fotbal, ca ur
mare a und victorii obținută cu 
3—1 In fața formației Aztecs din 
Los Angd-es. In finală, la 21 sep
tembrie, Cosmos va întîlni echipa 
Învingătoare din meciul Fort 
Lauderdale — San Diego. Finala 
va avea loc la Washington.

• TELEX •
fost de 108—104 puncte, iar la 
feminin de 97—60 puncte.

AUTO • La Dover (Delaware), 
s-a disputat tradiționala compe
tiție Internațională automobilistică 
wCursa de 500 mile". Victoria a 
revenit pilotului Darrel Waltrip 
(Chevrolet), cane pe distanța de 
500 mile --------- * -
o medie

BOX • 
categoria 
pata șl-* _ ______ __
tura. La gala disputată în orașul 
japonez Gifu. Zapata l-a învins 
pe Shlged Nakajim* (Japonia)

(804,(70 km), a realizat 
orară de 186 km.
Campionul mondial la 

semlmuscă Hitralio Za- 
apărat cu succes cen-

prln k.o. tn repriza a 11-a. • 
La Londra într-un meci amical 
de box, oampionul european la 
categoria muscă, englezul Char
lie Magri l-a învins 1a punct® 
după 10 reprize, pe Alfonso Lo
pez (Panama), fost campion al 
lumii.

CICLISM O Etapa a 8-a în „Tour 
de LIAvenir**. care a avut loc la 
Morzlne, (135 km) a revenit so
vieticului Suhurucenko, cu timpul 
de 3h 16:06. In clasamentul gene
ral individual continuă să fie li
der columbianul Alfonso Florez.

TENIS DE MASA ® La Schijn- 
del (Olanda) tn cadrul competi
ției internaționale de tenis da 
masă pentru ..Cupa ligii europe
ne* selecționata Poloniei a Învins 
cu 4—3 echipa Olandei.

• CONFORM STATISTICII, meciul final 
al campionatelor open de tenis aleS.U.A., 
de la Flushing Meadow, dintre John 
McEnroe și Bjorn Borg (meci care a durat 
4 ore și 11 minute), a fost decis în favoa
rea tînărului jucător american La capitolul 
servicii : McEnroe — - - — • ■■
cîștigătoare, 4 și 11 ■ 
se spune că McEnroe__ __________________
dinamitează apărarea adversă. După meci 
McEnroe : „Dacă nu cîștigam aici, 
ceasta suprafață de 
convine, iar lui nu. atunci unde să-1 
pe Borg?“ ; Borg : „Voi continua să 
aici pînă voi cîștiga!" t CE A DECLARAT 
ÎNAINTE DE TOUR DE L’AVENIR Edouar- 
do Gregori directorul echipei Italiei ?
,Am văzut de mai multe ori la lucru, în 
Turul Venezuelel și cel al Columbiei, pe 
alergătorii din Columbia. în etapdîe de 
munte, aceștia i-au dominat pe cicliștii 
sovietici și să nu uităm că tot în Turul Co
lumbiei, care este open, cicliștii amatori 
din țara gazdă i-au pus în dificultate pe 
Gimondi, Merckx și pe alți alergători pro
fesioniști cu firmă. Deci, atenție la co- 
lumbieni !• și tată că după etapa a 5-a 
din Tour de L’Avenir an lider neașteptat, 
columbianul Alfonso Ortiz Florez (clasat 
doar pe locul 67 în etapa-prolog), înaintea 
unor cicliști repu+ați ea Serghel Suhuru- 
cenko, campion oJimpdc sl Diri Barinov,

7 ași șl 31 servicii 
- Borg. Nu degeaba 
are un serviciu care

joc care mie

cîștigătorui „Cursei Păcii*, etapa a 7-a re
venind unul alt columbian. Jose Jimenez. 
‘ *" --------- -------------------AL AȘILOR la

la Paris, pe dr- 
(ÎOO km). cursă 
a revenit olan- 

cel care a cîștl- 
Turul Franței

• AL &5-LEA CRITERIU 
ciclism, desfășurat recent 
cultul de la Longchamp 
cu antrenament mecandc, 
dezului Joop Zoetemelk, 
gat în acest an și

pe a-

priește, deci, aerul... francez, In timp ce 
principal ui său adversar, francezul Bernard 
Hinault, campion mondial în această toam
nă, a abandonat din nou pe teren propriu. 
De această dată, insă, nu ddn cauza sa, ci 
datorită faptului că a foet angrenat în cioc
nirea unor motociclete, accldentîndu-se (nu 
însă grav, s-a spus) A LA MECIUL A- 
TLETTC MAREA B RIT ANTE — SUEDIA, 
desfășurat la Edinburg, au participat la 
prima reuniune mai puțin de 200 de spec
tatori. Să fie de vină doar sftroltul de 
sezon ? e FOTBALISTUL SCOȚIAN WI-

LLTK JOHNSTON, care la campionatul 
mondial 1978 din Argentina a folosit sub
stanțe dopante, fiind găsit pozitiv la con
trolul anti-doping, a suferit recent a 30-a 
eliminare din teren în ultimii doi ani în 
cadrul Ligii, In partida Rangers — Aber
deen. Nu cumva efectele se fac simțite în 
timp ? a LA CONCURENȚA cu New 
York, Fukuoka și Boston, un.de se orga
nizează anual mari curse de maraton, cu 
mil de participant!, Montreal tinde să de
vină ,, capitala* maratonului mondial, lan- 
sînd ideea unei Cupe Mondiale la maraton. 
Clasica și străvechea alergare nu are 
pînă acum o competiție de asemenea an
vergură dedicată echipelor. Proiectul vizea
ză toamna anului 1981, Montrealul voind 
astfel să intre în istoria sportului nu numai 
ea gazdă a ediției 1976 a J.O ® FRIGUL 
NE DA TtRCOALE, mărturie fiind nu nu
mai temperatura scăzută a dimineților a- 
cestui început de toamnă, ci și apariția pe 
agenda actualității a hocheiului pe gheață 
O triplă întîlnire Cehoslovacia — U.R.S.S. 
și o dublă partidă Suedia — Finlanda. în 
timp ce. totuși, la Yoannîna (GrecîM pe 
malul lacului Lîmonopoula, pe o vreme 
splendidă de vară, s-a desfășurat Balca
niada de canotaj...

Paul SLĂVESC!»
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