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Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a reîntîlnit, 
luni seara, cu tovarășul Ca
naan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
care efectuează o vizită oficia
lă de prietenie în țara noastră.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat, încă o dată, satisfacția 
deplină față de rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor la 
nivel înalt, față de hotărîrile 
convenite cu acest prilej, sub
liniind că ele vor da un pu
ternic impuls dezvoltării rela
țiilor de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare multi
laterală dintre România și 
Zimbabwe, în folosul ambelor 
noastre popoare, al cauzei pă
cii, destinderii și cooperării 
internaționale.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele Ca
naan Sodindo Banana au rea
firmat hotărirca de a acționa și 
in viitor pentru aprofundarea 
conlucrării dintre România și 
Zimbabwe pe multiple planuri, 
pentru folosirea cit mai deplină 
a largilor posibilități pe care le 
oferă economiile celor două 
țări în vederea promovării și 
extinderii schimburilor comer
ciale și cooperării în diferite 
domenii de interes comun.

Intilnirca s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie șl înțelegere reciprocă.

La încheierea întâlnirii din
tre cei doi șefi de stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au re
ținut la dineu pe tovarășul 
Canaan Sodindo Banana și pe 
tovarășa Janet Banana. Dineul 
s-a desfășurat într-o ambianță 
'de caldă prietenie.

★

Președintele Republicii Zim
babwe, tovarășul Canaan So
dindo Banana, a făcut, luni 
dimineața, o vizită la Academia

IN AJUNUL MECIURILOR - RETUR DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
• Vești de „ultimă oră" de la Craiova, Timișoara, București și Utrecht • Toate 
meciurile programate in fără vor incepe la ora 14, cel de la Utrecht la ora 21

Mîine, pe stadioanele din Craiova, Ti
mișoara, București și Utrecht, reprezentan
tele noastre în cupele europene 
versitatea, Politehnica, Steaua și 
geș — susțin partidele-retur din 
primei manșe.

_____ C.C.E. _____ U.E.F.A.

UNIVERSITATEA N-A UITAI „POLI- - CELTIC, STEAUA ȘTIE ...Șl F.C. ARGEȘ
CĂ A MAI MOMENTUL DL VÎRF AL CĂ STANDARD LllGE VA LUPFA

RECUPERAT UN 0-2! FOTBALULUI TIMIȘOREAN A VENIT SĂ ATACE... PENTRU CALIFICARE

CRAIOVA, 29 (prin telefon).
— Meciul retur cu campioana 
Italiei bate la ușă. Craiova 
(nu e lucru nou) așteaptă cu 
un interes imens marea parti
dă de miercuri. Toate biletele 
s-au epuizat de sîmbătă și 
stadionul Central va fi arhi
plin. „Faptul că biletele au 
fost epuizate — ne mărturisea 
Ilie Bălăci —, că alături de 
noi vor fi zecile de mii de 
suporteri entuziaști ne mobili
zează și ne ambiționează ex
traordinar. Vreau ca în acest 
meci retur să joc la adevărata 
mea valoare, să mă revanșez 
pentru evoluția mea mai mo
destă de la Milano. Credem 
cu toții în șansa noastră, pen
tru că am mai dovedit-o cu 
Dinamo Moscova că putem re
monta acel 0—2, după cum cu 
Borussia Monchengladbach doar 
ratarea acelui 11 m ne-a îm
piedicat să realizăm scorul de 
2—0 de care aveam nevoie 
pentru eventualele prelun
giri".

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

Ștefan Gheorghiu din Bucu
re ști.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-Iocotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major. Petre Blajovici, 
ambasadorul tării noastre în 
Republica Zimbabwe.

La sosire, în întîmpinare au 
venit tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de condu
cere, rectorul Academiei Ștefan 
Gheorghiu, membri ai consiliu
lui de conducere, cadre didac
tice și student!.

Cu acest prilej, oaspetelui 
l-au fost înfățișate date pri
vind profilul acestei instituții 
de învățămînt, care a cunos
cut o continuă dezvoltare, ca 
urmare a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a se 
ridica pe o treaptă superioară 
procesul de pregătire, în dife
rite forme, a cadrelor de con
ducere de partid și de stat, 
din domeniul economic, ca și 
pe linia organizațiilor obștești. 
S-a subliniat că aici sînt pre
gătite, într-o gamă largă de 
profile de învățămint, și cadre 
din țările în curs de dezvolta
re, inclusiv cursant) din Repu
blica Zimbabwe.

Vizitînd săli de curs, labora
toare, instalații didactice, oas
petele a putut lua cunoștință 
de dotarea tehnică, de condi
țiile moderne de care benefi
ciază oei care studiază aici, 
reflex al grijii partidului și 
statului nostru pentru continua 
perfecționare și modernizare a 
învățământului.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Zimbabwe 
a adresat cuvinte de mulțumi
re pentru prietenia și ospita
litatea cu care a fost înconju
rat, pronunțîndu-se pentru in
tensificarea relațiilor pe mul
tiple planuri dintre țările și 
popoarele noastre.

- Uni-
F.G Ar

ca drul

Vă prezentăm, in continuare, 
țiile de „ultimă oră“ privind cele 
întîlniri în care, sperăm, formațiile 
nești vor face totul 
superioară, pentru

___ CUPA CUPELOR____

TIMIȘOARA, 29 (prin tele
fon). — Timișoara întreagă 
trăiește apropierea marelui 
eveniment fotbalistic care este 
meciul Politehnica — Celtic. 
Deși orașul de pe Bega are o 
glorioasă tradiție fotbalistică, 
întreținută de-a lungul dece
niilor de Chinezul și Ripensia, 
meciul de miercuri este consi
derat aici ca fiind momentul 
de vîrf în istoria fotbalului ti
mișorean, comparabil cu ceea 
ce a trăit orașul vecin, Ara
dul, în preajma revanșei cu 
Feyenoord.

In ziua meciului, în tribunele 
stadionului 1 Mai se vor afla 
în mod sigur peste 40 000 de 
spectatori, judecind după lo- 
cațiunea biletelor.

Politehnica a urmat un ri
guros program de pregătire. 
S-au disputat și două jocuri- 
șooală : joi, cu o selecționată 
a echipelor din Divizia „C“ din 
județul . Timiș, iar sîmbătă — 
cu Șoimii Sibiu. în primul 
meci, „Poli" a cîștigat cu 4—2, 
prin golurile înscrise de Ne-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

„Chemarea toamnei", la Sibiu, sub egida „DACIADEI"

UN NOU RECORD MONDIAL (neoficial) OL PARTICIPARE: 
37759 DL CONCURENJI LA ORIENTAREA TURISTICĂ!

Duminică, la Sibiu, a fost o 
splendidă zi de toamnă. La 
prima geană de lumină a zo
rilor, reporterul a putut vedea 
sute și sute de tineri, elevi din 
peste 40 de școli generale și 

Cei mici au pornit de mină cu mămica, tăticu sau cu bunica, 
A fost primul concurs de orientare al copiilor, dar și al celor 

care-i însoțeau...
licee, muncitori din 15 între
prinderi — Independența, Ba
lanța, „13 Decembrie", Drapelul 
roșu și altele — ca și mii de 
susținători ai orientării turis
tice formînd un uriaș furnicar 
ce se îndrepta spre pădurea 
Dumbrava, smălțuită de culori
le arămii ale toamnei.

Mii de sibieni au tinut să 
participe la marele concurs a- 
nual de orientare turistică de 
masă „Chemarea toamnei", pen
tru a bate recordul mondial

informa- 
patru 

româ- 
pentru o comportare 
rezultate frumoase,

„Numărătoarea inversă" a 
echipei Steaua, începută în... 
min. 90 la Liege (cind egala 
M. Răducanu), se apropie de 
sfirșit. Echipa românească cea 
mai avantajată — teoretic și 
practic — de rezultatul din 
prima manșă, Steaua știe că 
misiunea sa este foarte difi
cilă. Știu acest- lucru jucăto
rii și antrenorii, așa cum măr
turiseau chiar în euforia „re
mizei" de la Liege. Returul cu 
Standard este greu din două 
motive. în primul rînd, pentru 
că Steaua vrea să scape de 
obsesia ratării unor calificări 
sigure Pe terenul său. Steaua 
nu uită că i-au lipsit 19“ mi
nute, la București, ca să elimine 
pe F.C. Bruges, în septembrie 
’76, atunci cind Lambert a 
egalat și s-au risipit toate spe
ranțele. Steaua nu uită nici 
ultima evoluție, pe terenul 
său, cea ’ cu Nantes, cînd acel 
2—3 din deplasare părea un 
rezultat bun. Știm însă că anul 
trecut, în retur, Stoica a „în
tors" echipa și... rezultatul. A-

Mircea M. IONESCU
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(neoficial) stabilit de ei în anul 
trecut (19 329 de participanți). 
Și aceasta cu atît mai mult cu 
cit în foaia volantă „Dumbra
va minunată", care se difuza 
la toate birourile de informare 

de la Intrarea în nădure, se 
arăta că trebuia preîntîmpinat 
un eventual record pe care-1 
preconizează bucureștenii, tot 
în această toamnă.

— Aproape o treime din 
populația Sibiului a venit la 
concurs, ne spunea tovarășul 
Carol Bilinschi, secretarul sec
ției „Amicii munților", la 
întreprinderea „13 Decembrie", 
care a obținut la „Ștafeta mun
ților" premiul pentru cea mai 
frumoasă tabără.

PENTRU CALIFICARE I Bilanțul întîlnirilor- 
tur le oferă perspective, șanse de promo
vare in turul al doilea in prestigioasele 
competiții ale cluburilor de pe bătrînul 
nostru continent

CUPA

în cursul zilei de ieri, F.C. 
Argeș a plecat, pe calea aeru
lui, în Olanda pentru a dispu
ta returul întîlnirii cu F.C. 
Utrecht, din cadrul Cupei 
U.E.F.A., partidă programată 
mîine în orașul cu același nu
me și care suscită un interes 
deosebit în rîndul publicului 
local. Cum se știe, în prima 
manșă formația olandeză an
trenată de Han Berger a reali
zat un scor alb avantajos. 
Asta nu înseamnă că piteștenii 
nu mai păstrează și ei acele 
șanse — fie ele și diminuate 
— pentru a întoarce soarta 
calificării în turul II al com
petiției în favoarea lor. Antre
norii FI. Halagian și I. Dinuț, 
componenții lotului deplasat 
(Cristian, Ariciu, Nițu — por
tari, M. Zamfir, Cîrstea, Stan- 
cu. Pană, Tulpan, Bărbulescu, 
Ignat, Kallo, Badea, Chivescu, 
Radu II, Băluță, Moiceanu, 
Sigmirean și Nica — jucători 
de cîmp) sînt conștienți de 
dificultatea partidei, dar și 
mobilizați în același timp pen-

(Continuare in pag. 2-3)

— Este o demonstrație că oa
menii muncii din Sibiu iubese 
mișcarea în aer liber, pădurea 
care a oferit dintotdeauna po
porului nostru sănătate, hrană 
și adăpost la vremuri de res
triște, ne-a declarat tovarășul 
Mircea Oprișiu, președintele da 
onoare al clubului de orientară 
din Sibiu.

La reușita acțiunii și-au dat 
concursul comitetele județene 
și municipale de partid, U.T.C., 
Inspectoratul școlar, organizația 
pionierilor, sindicatele și alț< 
factori de răspunderi și atri
buții în domeniul sportului. 
Meritul organizatoric revine, în 
primul rînd, întreprinderii do 
rețele electrice din Sibiu. Con
dus de peste 700 de oficiali, a- 
vînd zeci de culoare si t.asee 
„Chemarea toamnei" a oferit 
tuturor vîrștelor satisfacția da 
a concura în sportul orientă
rii. care cere deopotrivă efort 
intelectual și fizic. Am -ăzut 
alergînd șoimi ai Datriei, de 
mină cu tăticul sau mămica. 
Mioara Vidraghiu avea o că-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

CamiHonotcIc naționale 

de tir cu arcul

ECHIPELE 
VOINȚA SATU MARE, 

ÎNVINGĂTOARE
SATU MARE, 29 (prin te

lefon). Pe terenul Voința din 
localitate au început campiona
tele naționale de tir cu arcul 
rezervate seniorilor. După pri
mele două zile de întreceri, au 
fost decernate titlurile în con
cursul pe echipe. Formațiile 
asociațiilor Voința din locali
tate — la băieți și la fete — 
au cucerit ambele titluri după 
concursul de simplu F.I.T.A.

Rezultate, echipe : seniori : 
1. VOINȚA SATU MARE 3500 
p, 2. Minerul Aninoasa 3357 p, 
3. Sănătatea Tg. Mureș 3344 p; 
senioare : 1. VOINȚA SATU 
MARE 3195 p. 2. Sănătatea Tg. 
Mureș 2991 p, 3. A.S.A. Cluj- 
Napoca 2840 p.

Ziua a treia a fost rezervată 
distanțelor lungi din cadrul 
probelor individuale. Așa cum 
se prezentau lucrurile la se
niori, era de așteptat ca An
drei Berki (după două zile 
doar pe un nemulțumitor loc 
5) să lanseze un atac puternic. 
Intr-adevăr, după distanța de 
90 m, el a urcat pe poziția a 
treia, ajungînd la 16 p de li
der, Victor Weszelowszky (1448 
P), și la 4 p de Robert Tănase. 
Se părea că cei doi tineri vor 
fi victime sigure ale expe
rimentatului campion. Dar. ri
dată cu desfășurarea tragerilor 
la 70 m lucrurile au fost va
labile doar pe jumătate. Tă
nase a căzut pe locul 4, dar 
sătmăreanul Weszelowszky a 
rezistat cu brio, mărindu-și 
chiar avantajul pînă la 26 p. 
în întrecerea fetelor, Aurora 
Chin s-a distanțat la 22 p față 
de Lucia Mîcaș, păstrînd șanse 
clare pentru a deveni din nou 
campioană.

Clasamente intermediare: 
seniori : 1. V. Weszelowszky
(Voința Satu Mare) 1761 p, 2. 
A. Berki (Voința Tg. Mureș) 
1735, 3. M. Bîrzu (Voința Satu 
Mare) 1728 p ; senioare : 1.
Aurora Chin (Sănătatea Tg. 
Mureș) 1742 p, 2 Lucia Micaș 
(Voința Satu Mare) 1720 p. 3. 
Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) 1673 p

Radu TIMOFTE
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Odată cu intrarea în scenă a rugbyștilor juniori CAMPIONATE® COMPET
In Divizia „A", la handbal

CITE TREI ECHIPE S-AU DESPRINS 
IN FRUNTEA CLASAMENTELOR

FIN/
CAMPI 

DE

sint de părere ing. AL POP și prof. V. CONSTANTIN, antrenorii coordonatori ai lotului speranțelor

După desfășurarea primelor 5 
etape din campionatele republi
cane de handbal, Divizia ,,A“, 
clasamentele se prezintă astfel :

zești, Universitatea Craiova — 
Brașov — 
C. Minaur 
și Știința 
Timișoara.

Gloria Arad, Dinamo 
Rolon Săvinești, ' H. 
Baia Mare — Steaua 
Bacău — Politehnica

Duminică ș-a dat startul în- 
tr-o nouă ediție a campionatu
lui național de rugby pentru ju
niori. Doi dintre antrenorii 
preocupați de selecția și mode
larea viitorilor titulari ai „na
ționalei marl", ing. Al. Pop și 
prof. V. Constantin, antrenorii 
coordonatori ai lotului repre
zentativ al speranțelor, au ți
nut să exprime, cu acest prilej, 
cîteva opinii.

„A reînceput întrecerea for
mațiilor noastre de juniori, sub 
auspicii încurajatoare — punc
tează începutul convorbirii ing. 
Pop. Mă refer la sistemul com- 
■petițional. De cițiva ani avem 
o formulă de campionat mai 
aproape de realitatea rugbyului 
de la noi, pe serii. Consider că 
stabilirea celui mai bun XV va 
urma deci calea cea mai echi
tabilă".

..Mai puțin încurajator, în 
schimb, se prezintă, condiția ma
terială a unor echipe — este 
de părere prof. V. Constantin. 
Majoritatea formațiilor partici
pante debutează în întrecere 
fără să-și fi rezolvat problema 
terenurilor de joc. Iarăși impro
vizații, programări disparate, 
periferice (în locul unor cu
plaje cum ar fi nimerit) și la 
ore care alungă spectatorii..."

„Intr-o bună măsură, excep
ție fac echipele din rețeaua 
școlilor Ministerului transportu
rilor și telecomunicațiilor — in-

tervine ing. Pop — care dis
pun de terenuri și în general 
de condiții materiale mai bune. 
Dar, spre regretul iubitorilor ds 
rugbj7, angajarea unora dintre 
aceste echipe în zona perfor
manței se realizează malt prea 
lent. Am și cîteva exemple : e- 
chipele din centrele feroviare 
Pașcani, Giurgiu, Bacău sau 
Craiova".

Legat de ceea ce ar trebui 
să fie trăsătura dominantă a 
noii ediții a campionatului de 
juniori, ing. Pop ține să preci
zeze : „Dorim să nu mai asis
tăm Ia o goană după rezultate, 
ei la o preocupare specială pen
tru joc deschis, valorificînd Ia 
maximum liniile dinapoi. Tre
buie să creăm o «școală a trei- 
sforturilor», atît de necesară lo
turilor noastre, chiar și a ce
lui de seniori. Ne-am bucura 
dacă actualul campionat de ju
niori o va prefigura...".

Cît privește sezonul interna
țional al juniorilor, interlocu
torii noștri au exprimat un 
punct de vedere comun. Iată-I, 
sintetizat : „Creștem valori, dar 
nu în măsura necesară și nu 
peste tot. în afara celor din 
București sînt de apreciat re
zultatele muncii antrenorilor din 
Iași (profesorii Emil Crișan și 
Pavel Vizitiu), Cluj-Napoca 
(prof. Octavian Chihaia) și O- 
radea (prof. Ștefan Szvercsak). 
La Constanța (Traian Doicîu)

se înregistrează o ușoară sta
ționare, datorită desigur și u- 
nui schimb de generații. în rest, 
prea puține semne de opti
mism..."

Cu referire la programul 
competițional al „speranțelor", 
ing. Pop a făcut remarca : 
„Prestația tinerilor noștri jucă
tori în partidele amicale cu e- 
chipa de seniori a R. D. Ger
mane și cu aceea de tineret a 
Cehoslovaciei a fost în general 
bună. Am fi vrut ca sportivii 
noștri să mențină o cadență u- 
niformă ridicată pe toată du
rata meciurilor și să joace ne
contenit baloanele la mină. Au 
existat momente de respiro, 
prelungite și nejustificate. Nă
dăjduim să corectăm această 
slăbiciune la proxima ocazie, 
adică la intilnirca cu o selec
ționată 
ne va

Am 
cu cei 
dispuși 
pentru 
nai o 
gențelor viitoarei ediții a Tur
neului F.T.R.A. pentru juniori 
din primăvara anului 1981. Cam
pionatul care a și început tre
buie să se înscrie în sprijinul 
acestui important obiectiv !

Convorbire realizată de 
Tiberiu STAMA

englcză de juniori, care 
vizita în octombrie".
înțeles din convorbirea 
doi tehnicieni că ei sînt 
să facă toate eforturile 
a asigura lotului națio- 
pregătire adecvată exi-

7ES? WZ5EESB

Divizia „A" de popice

IN ETAPA A lll-a CARPAȚI SINAIA
ÎNVINGE, ÎN CAPITALĂ, PE VOINȚA!

FEMININMASCULIN

1. STEAUA 5500 140- 91 10
2. Poli Tim. 5 5 0 0 101- 79 10 1. RULMENTUL 5 5 0 0 85- 55 10
3. Dinamo Buc. 5 4 0 1 99- 87 8 2. Știința Bc. 5 5 0 0 103- 81 10
4. Gloria Arad 5 2 0 3 92- 79 4 3. TEROM Iași 5 4 1 0 94- 63 9
5. H. C. Minaur 5 2 0 3 100- 93 4 4. Mureșul Tg. M. 5 3 0 2 72- 82 6
6. Știința Bc. 5 2 0 3 106-106 4 5. Progresul 5 2 1 2 71- 68 5
7. Relon Săv. 5 2 0 3 93-103 4 6. U. Cj-Nap. 5 2 0 3 76- 82 4
8. Dinamo Bv. 5 1 0 4 88-109 2 7. U. Timișoara 5 1 0 4 72- 83 2
9. U. Craiova 5 1 0 4 96-126 2 8. Textila Buh. 5 1 0 4 77- 89 2

10. C.S.M. Borz. 5 1 0 4 77-116 2 9. Constr. B.M. 5 1 0 4 79- 97 2

Etapa viitoare, a vi-a, progra-
10. Constr. Tim. 5 0 0 5 72-101 0

mată duminică 5 octombrie, cu
prinde următoarele întîlniri : Di
namo București — C.S.M. Bor-C.S.M.

„CUPA ELECTF 
LA TENIS

u

turneu- 
echipc- 
„Cupa 

și dis- 
înregis-

La București 
ccl și Iași au 
întreceri zonal 
lui național c 
Dinamo Bucur 
rești, Univer 
Viață nouă C 
man) și Lam 
obținut dreptu 
finala pe țară 
Alexandria), 
pentru finală : 
(jud. Buzău) 
(jud. Suceava) 
(jud. Sălaj), 2 
Galați) și Met;

In Divizia „A* de popice s-a 
disputat etapa a IlI-a, încheiată 
cu următoarele rezultate :

FEMININ © Laromet București
— Gloria București 2366 — 2314
pd (scor individual 4—2). Der- 
by-ul Capitalei a prilejuit un joc 
frumos, încheiat cu victoria me
ritată a gazdelor, care au avut 
în Rodica Pădurețu cea mal bu
nă jucătoare — 415 p d. De la 
Gloria s-a remarcat campioana 
mondială Margareta Cătineanu cu 
414 p d. (N. Ștefan — coresp.). 
• Petrolul Băicoi — Metrom 
Brașov 2365 — 2263 (4—2). Meci
cîștigat de gazde, relativ ușor. 
Cele mal bune jucătoare au fost 
Aura Pană — 416, respectiv Mar
cela Bleandă — 406. (I. Brânzea
— coresp.) © Voința Tg. Mureș
— Voința Timișoara 2305 — 2222
(5—1). Principalele realizatoare 
au fost în această partidă mu- 
reșanca Ildiko Szasz — 423 și 
timișoreanca Emilia Ebel — 382. 
(I. Păuș — coresp.) © Voința O- 
radea — Hidromecanica Brașov 
2300 — 2237 (4,5 — 1,5) © Con
structorul Gherla — C.S.M. Reși
ța 2345 — 2318 (3—3). Performera 
reuniunii a fost reșițeanca Maria 
Jijic cu 411 p d, față de Silvia 
Borzasi, de la gazde, care a 
doborît 
coresp.) 
Cetatea 
Voința, 
cîștigat 
eficace . .
fost Constanța Constantin 
și Minela Dan — ~ 
pete s-a evidențiat, 
Elena Rada. (I. Cornea 
resp.) © Voința Craiova 
Arad 2274 — 2223 (3—3) © Voin-

de la gazde, care 
402 popice. (A. Szabo
3 Voința Ploiești 

Giurgiu 2357 — 2270 (4—2). 
echipă mai omogenă, a 
destul de ușor. Cele mai 
jucătoare ploleștence au 

408 
407. De la oas- 

cu 402 p d, 
co-

U.T.

ța Galați — Voința București 
2297 — 2330 (2—4). Gălățencele
conduceau cu 6 ,,bețe“ înaintea 
ultimelor două schimburi, dar 
rezultatul foarte bun al Elene! 
Pană (423) a întors scorul, dînd 
cîștig de cauză bucureștencelor. 
Jucătoarele de bază ale gazde
lor, Elena Radu (387) și Aristița 
Dobre (363), au jucat slab. De la 
oaspete s-au mai remarcat : Ele
na Andreescu — 404 șl junioara 
Nineta Badea — 366. (T. Sirio-
pol — coresp.) © Voința Cluj- 
Napoca — Electromureș Tg. Mu
reș 2294 — 2399 (1—5) © Carpați 
Sinaia — Olimpia București 2221 
_  2253 (3—3).

MASCULIN © Voința București 
— Carpați Sinaia 4853 — 4867 
(3—3). Voința a debutat pe are
na ei cu o surprinzătoare în- 
frîngere, datorită, în principal, 
jocului slab al juniorului I. Flo
rian — 729 p d. Oaspeții s-au mo
bilizat în acest joc, reușind să 
obțină prima lor victorie în acest 
campionat. Juniorii sinăieni Ov. 
Vasile (794), FI. Irimescu (806) și 
V. Dănescu (822) au fost în for
mă bună. Cel mai eficace popicar 
de la învingători a fost I. Șindri- 
laru, care l-a întrecut pe P. Purge 
cu 835 — 829 p d. La Voința omul 
nr. la' * “ 
La bile _ 
păți 35. © Gloria București
Flacăra “ 
—1,5). Partida a constituit pentru 
campioni un galop de sănătate, 
ei dominînd de Ia început și pî
nă la sfîrșit. Cei mai buni ju
cători : Gh. Dumitrescu 
P. Boțogan — 849 șl Al. 
nu — 830. De la Flacăra 
pus doar A. Kiss — 830

Electromureș 
Timișoara 

5024 (5—1) © Voința Tg.
— Telinoutilaj
4772 (5—1) •

Rulmentul
4774 (4—2). •

— Aurul Baia
(2—4). Fosta 

Aurul, a jucat

fost I. Păgidean — 836. 
goale : Voința 35, Car-

țu — coresp.) • 
Tg. Mureș — C.F.R. 
5375 - .................... *
Mureș 
4844 -
București 
4828 — ‘
Oradea
— 5130 
a țării, 
ne, reușind o victorie _ 
Băimărenii au avut în I. Biciușcă
— 886 și Al. Naszodi — 885 cei
mai în formă popicari. De 
orădeni au corespuns doar 
Lang — 876 și L. Gallo — 875 (I. 
Ghișa — coresp.) © Constructo
rul Galați — Chimnex Constanța 
4849 — 4648 (4—2) © ----------- ----
nedoara — Chimica 
5012 — 4976 (4—2) 
Guban Timișoara — 
4656 — 4764 (2—4). ]
Valea Jiului, care mai obținuseră 
o victorie în acest campionat la 
Timișoara (în fața echipei 
C.F.R.), au reușit și de data a- 
ceasta să cîștige în orașul de pe 
Bega. Cei mai buni jucători ai 
celor două formații au fost Erns! 
(J) — 821 și Mato (V) — 837.
(Șt. Marton — coresp.) • C.F.R. 
Constanța — Rafinorul Ploiești 
4694 — 4565 (4—2).

Odorhci 
Olimpia 
Brașov 

Progresul 
Mare 5030 
campioană 
foarte bi- 
prețioasă.

la 
I.

Metalul IIu- 
i Tîrnăveni
• Victoria 

• Jiul Petrila 
Popicarii din

Brașov 4905 4755 (4,5

— 853,
Cătinea- 
s-a im- 
(O. Gu-

„2 ANII“ (DEOCAMDATĂ) SUB AȘTEPTĂRI

Așteptat cu legitim interes, Cri
teriul cailor de 2 ani (alergare 
semiclasică rezervată celor mai 
buni reprezentanți ai acestei ge
nerații) n-a corespuns decît par
țial așteptărilor. După o cursă 
săracă în faze spectaculoase, pe 
primul loc a terminat Sondaj, 
dar valoarea marcată de acesta, 
1:35,2, cît și cele înregistrate de 
restul concurenților ne arată, cel 
puțin pentru moment, că ne a- 
flăm în fața unei generații sub 
nivelul celor întîlnite în edițiile 
precedente. Faptul că anul acesta 
mînjii au debutat ceva mal tîr- 
ziu nu poate constitui totuși o 
scuză, deoarece ei s-au bucurat, 
în schimb, de condiții superioare 
de cazare și lucru. în ceea ce 
privește speranțele puse în cei 
doi reproducători străini,. Siri și 
Chanfort, achiziționați în schim
bul iepei Vîltava (un produs de 
excepție al crescătoriei naționale 

renunțat prea ușor 
ieftin !) se pare că aces- 
se confirmă încă, produ
cte cei doi reproducători

la care 
și prea 
tea nu 
șii dați_ ____ ____ ________
și .care au evoluat pînă în pre
zent, fiind desiul de modești. 
Din restul alergărilor am reținut 
pe cele cîștigate pe Heraldina 
(fmxș impresionant), Sibila și 

Hebron, acesta din urmă (avîn-

• 7
du-1 pe M. Leontopol în sulky), 
adjudecîndu-șl spectaculos proba 
rezervată conducătorilor amatori. 
Rezultate tehnice : Cursa I : 1.
Arătoasa (G. Grigore) rec. 1:40,8,
2. Florida. Simplu 22, ordinea
închisă. Cursa a Ii-a : 1. Heral
dina (N. Nieolae) rec. 1:29,5, 2. 
Filistin. Simplu 4, ordinea 20, e- 
vent 95. Cursa a IlI-a : 1. He
bron (M. Leontopol) rec. 1:27,6, 2. 
Heder, 3. Olteanca, Simplu 3, or
dinea 36, event 9, ordinea triplă 
751, triplu cîștigător 1209. Cursa 
a IV-a : 1. Rablna (C. Iorga), 
rec. 1:27,1, 2. Oran. Simplu 3,
ordinea 20, event 29. Cursa a 
V-a : 1. Sondaj (Tr. Marinescu) 
rec. 1:35,2, 2. Valentin, 3. Rodița. 
Simplu 7, ordinea 69, event 64, 
ordinea triplă 882. Cursa a Vl-a: 
1. Iberic (D. Toduță) rec. 1:26,9,
3. Fundy. Simplu 4, ordinea 32,
event 30, triplu cîștigător 320. 
Cursa a Vil-a : 1. Slblla (M. Ște- 
fănescu) rec. 1:28,6, 2. Incaș, I. 
Simptom. Simplu 4, ordinea 31,
event 20, ordinea triplă 338.
Cursa a VHI-a : 1. Gong (N. 
Gheorghe) rec. 1:28,8, 2. Juvenil,
3. Indian. Simplu 3, ordinea 36,
event 13. ordinea triplă 3.274, tri
plu cîștigător 621. Cursa a IX-a i
1. Hot (A. Brailovschi) rec. 1:32,7,
2. Stăvilar, 3. Solitara. Simplu 3, 
ordinea 8, event 21. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 31.753 
lei șl s-a închis (Rezultat pro
vizoriu) .

Gh. ALEXANDRESCU

//

RE2
DIN „CUPJa Vl-a, pro- 

5 octombrie, 
Universita- 

Textila Bu- 
Universitatea Timișoara — 

Mureșul Tg. Mureș, Progresul — 
Constructorul Baia Mare, Con
structorul Timișoara — Rulmen
tul Brașov șl Știința Bacău — 
TEROM Iași.

Azi ri mîine, la Miercurea Ciuc și
JOCURI IN CAMPIONATUL DIVIZIEI „A’

Următoarea etapă, 
gramată duminică 
cuprinde meciurile : 
tea Cluj-Napoca — 
huși,

în etapa a 
derației de rut 
rezultatele : St 
10, Universitate 
Știința Petroș? 
Sibiu — P.T.l 
respondenți : 1 
țu, I. Ionescu).

In partidele finale ale 
lui individual de tenis al 
lor divizionare, dotat cu 
Electrica" (ediția a 3-a) 
putat la Timișoara, s-au 
trat următoarele rezultate : An
drei Dîrzu — Jean Bîrcu 6—1, 
7—5 ; Nadia Becherescu — Maria
na Hadgiu 6—4, 6—3 ; L. Manca?, 
A. Marcu — B. Almăjan, Gh. 
Copăceanu 6—2, 6—0 ; Dana Be- 
leuță, Ionela Oceanu — Magdale
na Raicovicl, Gabriela Prccup 
7—6, 6—4. La turneu au partici
pat jucători și jucătoare din 23 
de secții din țară.

VITEZISTII DE IA C.S.T.A. BUCUREȘTI -
NET ÎNVINGĂTORI

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. C.S.T.A. Buc. (antre
nor — Gh. Zdrinca) 471 p, 
Progresul Timișoara 435 p, 
C.S.M. Reșița 240 p, 4. TUMAG 
Buc. 220 p, 5. Energia Cîmpina 
201 p.

® In concursul de viteză de la 
Tg. Jiu, ’ - • • — -----
avansați 
Molnar

și Avîntul Ghi 
ambele disput! 
rea Ciuc, șl 
Dinamo Bucui 
Miercurea Ciui 
ora 44,45 și 1 
— la ora 17.

SERIA SECUNDĂ SUB SEMNUL... ELI!
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Pe patinoarul artificial din 
localitate au început întrecerile

Astăzi și mîine, la Miercurea 
Ciuc și la Galați, se vor desfășu
ra partidele din etapele a Vl-a 
și a Vil-a a campionatului Divi
ziei „A“ de hochei. Iată cele trei 
duble întîlniri : Metalul Sf.
Gheorghe — S. C. Miercurea Ciuc

tur 
secunr 
aoche 
e C.
iui i

1.
2.
3.

proba clasei de 50 cmc 
a fost cîștigată de Al.

(Prog. Timișoara).
campionatul de perechi• In .

la dirt-track, dublul Gh. Sora — 
M. Dobre (Met. Buc.) a cîștigat 
etapa a V-a, iar tandemul I. 
Pavel — Al. Pis (Voința Sibiu) 
etapa a Vl-a.

«La București, pe traseul de pe 
platforma industrială Pipera-To- 
boc, s-a desfășurat duminică ul
tima etapă a „Cupei F.R.M.** la 
viteză. învingătorii pe clase : 50 
cmc, începători — Emilia Dinu 
(TUMAG Buc.), Stellan Sandu 
(TUMAG Buc.), avansați — Ni- 
culița Frîncu (Energia Cîmpina), 
Tr. Mihăilescu (TUMAG Buc.), 
125 cmc — Petre Pascotă (Prog. 
Timișoara), 175 cmc — Ionel Pas
cotă (Prog. Timișoara), 250 cmc 
— Tiberiu Trola (C.S.T.A. Buc.), 
500 cmc — Dragoș Panaitescu 
(C.S.T.A. Buc.), motociclete cu 
ataș — Petre Popescu șl Aurel 
Popa (Torpedo Zărnești).

ECHIPA TORPEDO ZĂRNEȘTI A CÎȘTIGAT 
LA MOTOCROS

La realizarea spectacolului mo- 
tocicllst au mai contribuit spor
tivii de la Poiana Cîmpina (an
trenor — Ștefan Chițu), seniorii 
Nieolae Arabadgi, Gheorghe O- 
proiu și juniorul Paul Schmidt 
numărîndu-se printre animatorii 
claselor respective. Și încă o 
mențiune : foarte tînăra echipă 
I.R.A. Tg. Mureș (antrenor — 
Dumitru Pop) a reușit să se si
tueze înaintea . reprezentanților 
unor secții cu vechi state de ac
tivitate, datorită punctelor rea
lizate de juniori.

învingătorii etapei în concursul 
individual : seniori — E. Miilner 
(Torpedo Zărnești), tineret — Al. 
Ilieș (Torpedo Zărnești), juniori 
mari — Tr. Cîmpan (St. r. Bv.), 
juniori mici — FI. Pop (I.R.A. 
Tg. Mureș).

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. Torpedo Zărnești
389 p, 2. Steagul roșu Brașov 371 
p, 3. Electro Sf. Gheorghe 327 p, 
4. Poiana Cîmpina 279 p, 5. I.R.A. 
Tg. Mureș 236 ,p.

Troian IOANIȚESCU

„CUPA F.R.M."
Tradiționala competiție dotată 

cu „Cupa F.R.M.** și rezervată 
echipelor de motocros și-a deru
lat duminică ultimele secvențe 
pe traseul de la cîmpina. In or
ganizarea (bună) a asociației 
sportive Poiana din localitate. La 
etapa finală (a V-a) au luat 
parte peste 60 de alergători de 
toate categoriile.

Liderii clasamentului general, 
motocrosiștii de la Torpedo Zăr
nești (antrenor — Paul Miilner) 
au avut ca principali adversari 
pe elevii antrenorului Traian 
Moașa de la Steagul roșu Bra
șov. Stegarii — avînd în senio
rul Ion Plugaru și juniorii Eu
gen Moașa șl Traian Cîmpan 
„piesele forte" — au atacat per
manent, înșă liderii, In frunte cu 
tinărul nostru campion 
Miilner, care a devenit 
ma vreme imbatabil in 
seniorilor, și-au apărat 
zenie poziția fruntașă, 
învingători au mal adus puncte 
prețioase Petrișor Tîtilencu, fra
ții Alexandru șl Barna Ilieș și 
Marcel Butuza.

primului 
valorice 
nale d” 
te ect 
hei, IV.
Cluj-Napoca, 
Ciuc, Progresii 
pi A.S.E. Buci 

Partidele di; 
două etape s-; 
neral, cu rezt 
păcate, însă, 
Iul destul de 
dar — mai al 
acte de lndisci 
dus la dictare 
de... 215 de i 
(peste 4 ore 
jucat efectiv !) 
stabilit Ia par 
rea Ciuc — . 
137 de minuti 
cord", cu tot 
jucători din f 
fost sancționaț 
meci". Aștept; 
rile Comisiei 
■derației.

Iată rezultat 
etape : C.S.ș. 
7—3 (3—0, 2—1 
— Liceul 7—6 
Progresul — 
6-2, 4-1), Ag 
13—1 (3—0, i-
A.S.E. 6—5, (0 
greșul — Tîrn 
3—1). (V. PAȘ

Dl VI
s

Ernest 
în ulti- 
cursele 

cu dîr- 
Pentru

Chemarea toamnei", la Sibiu, sub egida „DACIADEI"
(Urmare din pag T)

ciuliță ca fetița din... „Scufița 
roșie" și venise cu alte cinci 
colege „să căutăm în pădure pe 
...Woody, Donald și pe Mișa". 
Felix Fabricius, Siegfried Kraus 
și alți colegi de la Liceul nr. 
1 cu predare în limba germană 
veniseră, ca în fiecare an, cu 
bicicletele. Tovarășul Simion 
Nan, de la întreprinderea „Dra
pelul roșu", se agita de colo, 
colo : una dintre mașini rămă
sese în pană, colegii nu-i ve
neau și ora de start se 
pia. Tovarășul 
Independența, 
copii, care se 
nerăbdători să 
seu, vizuina

aoro- 
de la 
patru

Tudor Ilu, 
alerga cu 
țineau de mină, 
găsească, pe tra- 
vulpii, a lupului 

sau casa veveriței.
Soarele se ridicase aproape

în creștetul cerului, cînd echi
pa de calculatori de sub supra
vegherea directorului Ion Grecu 
a anunțat cifra dată de com

puter : 37 759. UN NOU RE
CORD MONDIAL I

Privirea ne-a căzut pe un 
titlu dintr-un ziar suedez, de 
anul trecut. „20 000 deltakare i 
ett lop ny verdensrekord i Ro
mania !" Nu era nevoie să ni 
se traducă. „Din această 
clipă, cifra este depășită ! — 
a anunțat Dezideriu Heintz, 
directorul de concurs. Acțiunea 
noastră, ca în fiecare an, își 
propune să atragă atenția tutu
ror județelor asupra frumuseții 
și utilității acestui sport, ti 
chemăm pe toți la întrecere, să 
depășim noul record mondial 
și așteptăm, în primul rînd, re
plica bucureștenilor, care au

anunțat că în cadrul „Dacia- 
dei“, toamna... bucureșteană va 
fi mai bogată. Succesul lor va 
fi, pe drept cuvint, și succesul 
nostru !“.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Avîntul T.C 
colina Iași 3 
Cîmpulung M 
brul Suceava 
Fălticeni — S 
(1—0), Laminc 
talul Dorohoi 
Iași — Consl 
(0—0), Metalul 
Vatra Dornei 
Șiret — 
Cetatea 
Rădăuți 
pendată 
gulii

Pe 
după 
RUL 
resta 
tul Frasin 8 
mele : 
(4-11), 
(5—16), 
(4-10).

C.F.R

pentr 
folosde 

primele 
etapa a 
ROMAN 
Fălticeni

14. Cet
15. Si 

16.

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme Dacia 1300, 

după cum urmează :
Mag. București — celor înscriși pînă Ia nr. 1.100/1981
Mag. Pitești „ „ „ „ nr. 15.ZD0/1980
Mag. Timișoara „ nr. 6.100/1980
Mag. Bacău „ „ „ „ nr. 400/1981
Mag. Brașov „ „ „ „ nr. 600/1981

Mag. Cluj-Napoca 4 H h nr. 3.600/1981
Mag. Iași „ „ H „ nr. J.400/1981
Mag. Reșița ” " w' „ nr. 1.600/1981
Mag. Baia Mare „* „ „ M nr. 3.581/1981

pentru cumpărătorii transferați de la Magazinul IJ1.M.S. 
Cluj-Napoca și celor înscriși pînă la nr. 1000/1981 pentru 
cumpărătorii înscriși la Magazinul I.D.M.S. Baia Mare.

Vînzările zilnice se efectuează în funcție de stocul de au
toturisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

ÎNCERCAȚI astăzi 
ȘANSELE DE MÎINE !

© Numai astâzl mai pot fi de
puse buletinele de participare la 
atractivul concurs suplimentar 
Pronosport de miercuri 1 octom
brie 1980 ; concursul cuprinde 
partide deosebit de interesante 
din returul primei manșe a cu
pelor europene intercluburl la 
fotbal, printre care și cete ale 
echipelor noastre : ,,U" Craiova
— Internazionale, Politehnica Ti
mișoara — Celtic Glasgow, Stea
ua — Standard Liăge și F. C. U- 
trecht — F. C. Argeș. © Tot as
tăzi este ultima ti și pentru 
procurarea biletelor de participa
re la tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de mîine, a cărei desfășu
rare urmează a fi televizată în 
direct în jurul orei 16,45. Așa
dar, într-o singură ti două șanse 
de a vă număra printre marii 
cîștigători de AUTOTURISME ȘI 
BANI !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 24-------------
1980. Categoria 1 : 1

Autoturism Dacia 
ria 2 : 4,75 variante 
categoria * 
tegorla 4 
goria 5 : 
goria 6 : 
goria 7 : zui.,za a zuu iei ; 
ria 8 : 3.384,50 a 40 tei.

Report la categoria 1 : 
tel.

Autoturismul Dacia 1300 _ ___
cîștigat de LUCIAN E. CRĂCIUN 
din Făgăraș — Brașov.

SEU
" Minerul Cor 
Buhuși 4—1 (î 
cău — FEPA
Victoria Bacăi 
4—0 (3—0), B
Luceafărul Ad 
ria Focșani - 
(0—2), Energ 
Dej — Petre 
(1—0), DEMA1 
Ionul Săvineșt 
Celuloza Piatr 
Huși 2—0 (2—C

Pe primele 1 
SAVINEȘTI-R< 
2. Gloria Foc 
Minerul Con 
4. Rulmentul 
pe ultimele: 1! 
5 p (6—15), K 
(3-10).

SEPTEMBRIE 
variantă 25% 
1300 ; catego- 
a 12.416 lei ; 

2.483 lei : ca-3 : 23.75 a
: 78,25 a 754 lei ; cate- 
215,75 a 273 lei 
7.189,50 a 40 Iei 

201,25 a 200 lei ;

; cate- 
; catc- 
catego-

420.382

a fost

SER
FEROM Urzi 

gești 5—1 (2
Brăila — Ș. b 
Avlntul Matca 
1-0 (0—0), Ca 
raimanul Bușt 
păți Nehoiu 
0—0, Victoria 
Viziru 3—0 ((
— Olimpia Rn 
Oțelul Galați 
1—0 (0—0).

Pe primele 
BRAZI 10 p 
Nehoiu 9 p (1 
lăți 9 p (9—5) 
Ș.N. Brăila 1 
Unirea Brăila 
pă sancționată
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Steaua, 
Miercu- 
Jați - 
ați. La 
icep la

Galați

I
I

în ultimul timp, mai voalat 
sau mai direct (uneori chiar 
încâlcind normele unor bune 
maniere !), antrenori sau jucă
tori au reproșat că... au primit 
note mici pentru evoluția în 
campionatul primei divizii. E 
greu, firește, să cîntărești far
maceutic 22 de note într-o par
tidă, dar credem că, în general, 
notele cronicarilor reflectă rea- 
litatea din terenul de joc. Am 
spus în general, admițînd, deci, 
și omenești excepții... Problema 
care se pune este dacă, într-a- 
devăr, notele acordate evolu
țiilor jucătorilor noștri în pri
ma divizie sînt prea mici, de
pășind exigența, cum se plîng 
unii ? Să fim rezonabili ! Cei 
care se vaită nu au răsfoit, se 
vede, ziarele din țări cu fotbal 
dezvoltat pentru a vedea cum 
sînt notați și acolo jucătorii. 
Ultimul exemplu ni-1 oferă zia
rul belgian „La Meuse-Lan ter
ne" care, alcătuind „echipa 
week-end-ului (echipa etapei, 
la noi) face și precizările de 
rigoare. Adică, se scrie negru

pe alb, notețe oferite au 
mătoarea semnificație :

de clasă mon-

(Urmare din pag. 1)

de clasă euro-

excclcn.tă 
foarte bună

10 = valoare 
dială

9 = valoare 
peană

8 = valoare
7 = valoare

6 = valoare bună.
Așa se face că într-o etapă 

cu Anderlecht, Standard, F. C. 
Bruges și cu mulți internațio
nali din mai multe țări, în 
prim-plan, cea mai mare notă 
a fost... 8 (opt !). Numai de 
două ori a fost acordată a- 
ceastă notă ! Și asta intr-un 
campionat care a pregătit... vi- 
cecampioana Europei ! Ce-ar fi 
stimați antrenori și jucători ne
mulțumiți de notele cronicari
lor să vă pregătiți mai bine, 
să vă bateți pentru performan
țe cu adevărat notabile, să fiți 
mai exigenți cu dv„ să oferiți 
meciuri de campionat bune în 
serie și nu din cînd în cînd, să 
aveți evoluții atît de așteptate 
de marele public ? (M. M. I.)

Deci starea de spirit este 
bună, fapt confirmat și la an
trenamente. De sîmbătă, după 
revenirea celor 8 jucători de 
la echipa națională, pregătirile 
Universității au intrat „în li
nie dreaptă". Sîmbătă au avut 
loc două antrenamente ; dumi
nică, altul, după care luni, 
din nou, două, dimineața, fi
zic, după-amiaza tehnico-tac- 
tic. S-a făcut și un 
control medical. Sînt 
probleme însă de 
Pînă duminică,

fundașul ofensiv
A fost folosit Ma- 

va avea drept de 
returul de miercuri, 
cei enumerați, au 
deplasarea Cipolini, 

Mai

iar Riva pe
Pasinato. 
rini, care 
joc pentru 
Alături de 
mai făcut . . .
Oriali, Tempestilli, Ambu, 
mult ca sigur că Inter va ali
nia echipa cu care a început 
meciul de la Como, cu inter
naționalii 
tobelli și 
Como nu 
dentat).

Meciul de la Craiova va fi 
condus de o brigadă de ar
bitri din Turcia.

Bordon, Baresi, AI- 
poate cu Oriali Ga 
a jucat, fiind acci-
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a fe-

două 
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inomia

4-1), 
(2—2, 

Metalul
eul — 
, Pro- 
1, 6-1, 
resp.).

cest lucru echipa 
pentru trei zile pe 
hovei în liniștea 
de unde s-a întors 
Singura problemă a 
M. Ghimpețeanu a 
perarea lui Jurcă, 
la unul din antrenamente.

După toate probabilitățile 
Steaua va trimite mîine, în 
teren „ll“-le care a început 
partida de la Liege. Ultimele 
amănunte vor fi comunicate 
după antrenamentul de astăzi 
cînd, la ora 16,30, la stadion, 
va avea loc și o întîlnire cu 
susținătorii echipei, organizată 
de conducerea clubului și a 
secției de fotbal.

Partida cu Standard este di
ficilă și dintr-un alt unghi de 
vedere. Al adversarului, care 
a sosit luni în Capitală. cu 
un avion special, în postura 
de lider al campionatului bel
gian, fiind neînvins după 6 
etape. Echipa antrenată de 
Ernst Happel și Mathieu Bol
len a venit la București cu sco
pul declarat încă de la Lifege 
„de a reface terenul pierdut!" 
Semn că Standard e hotărîtă 
să atace. Așa cum a făcut a- 
cum 4 ani și F.C. Bruges, 
care era condusă de cuplul de 
antrenori... Happel — Bollen. 
Standard știe că un 0—0 o 
scoate din competiție, și poate 
cel mai mult se gîndește la 
acest lucru E. Happel care, 
acum 10 ani. pe cînd antrena 
pe Feyenoord, sosea, la Arad, 
după un senzațional 1—1, acasă. 
Happel venise și atunci să a- 
tace, nici nu putea concepe că 
nu va cîștiga, dar. o știm și 
noi, o știe și el, scorul a fost 
0—0, rezultat care a însemnat 
O formidabilă calificare a 
U.T.A.-ei. Acest 0—0 îi este 
necesar acum Stelei, care nu va 
avea în față un adversar de 
talia lui Feyenoord, dar care 
știe că Standard este o echipă 
foarte puternică, cu Tahamata, 
Edstrom și Sigurvinsson în 
Vervă la Bruxelles, unde Stan
dard a reușit un 1—1 cu An- 
derlecht, acum 2 etape. Semn 
că Steaua trebuie să se și a- 
pere mîine _ 
partida, care va fi 
de

s-a retras 
Valea Pra— 

Timișului, 
luni seară, 

doctorului 
fost rocu- 
accidentat

riguros 
cîteva 

rezolvat. 
Ștefănescu a 

avut piciorul în gips, datorită 
unei entorse suferită in partida 
de la Oslo. Și-a reluat pre
gătirile dar, momentan, nu se 
poate spune cu certitudine da
că va fi sau nu apt de joc. 
Crișan, care a acuzat o rupere 
de fibre musculare, a urmat 
un tratament adecvat și se 
simte mai bine. Să vedem cum 
se va prezenta la antrenamen
tul de marți dimineață.

Deși anunțase inițial că va 
veni la Craiova marți, Inter- 
nazionale a sosit in Bănie luni 
după-amiază, venind 
Milano cu un avion 
După cum se știe, Inter a ju
cat la Como, unde a pierdut 
cu 1—0, printr-un gol primit 
în min. 44. Antrenorul E. Ber- 
sellini a utilizat următoarea 
formație : Bordon — Bini — 
Canuti, Baresi, Mozzini, Pași- 
nato — Marini, Prohaska, Bec- 
calossî — Altobelli, Muraro. 
După pauză, Caso l-a înlocuit 
pe Mozzini. iar Bancheri pe 
Canuti. Colegii de la „Guerin 
sportivo" ne-au spus că Inter 
n-a suportat marcajul sever 
al echipei din Como, că Nico
letti l-a anihilat pe Prohaska,

MAMIMUL
UIMIM

(Urmare

Of Vilii u
ÎIMIȘOOfAN

din pag. I)

delcu (2) și Anghel (2). In al 
doilea meci scorul a fost 5—2, 
prin golurile înscrise de An
ghel (2), Dumitru (2) șl Dem- 
brovschi. ultimele trei fiind 
înscrise din penalty. Echipa 
manifestă o bună dispoziție 
ofensivă. îmbucurătoare 
verva și eficacitatea lui 
ghel, după o perioadă 
reflux.

In meciul de sîmbătă,__
trenorul Ion Ionescu a aliniat 
la start formația : Moise — 
Nadu, Șerbănoiu, Păltinișan, 
Șunda — Manca, Dumitru, Vi- 
șan, Dembrovschi — Anghel,
Nedelcu II. Cu alte cuvinte,
un 4—4—2 care se vrea elastic 
și care cuprinde cam tot 
are „Poli" la ora actuală.

Scoțienii au sosit luni după- 
amiază. Avionul a aterizat, 
după un zbor direct, fără es
cale, pe aeroportul din Arad. 
Celtic și-a continuat drumul 
spre. Timișoara cu autocarul. 
Scoțienii au deplasat întregul 
lot. Ca și la Glasgow, antre
norul McNeill consideră jocul 
foarte greu, deschis oricărui 
rezultat, dar după un meci în 
care echipa sa va juca, în mod 
sigur, cu toate forțele, timp de 
90 de minute, fără a ține sea
ma de avansul de un gol. Pre
ședintele clubului. Desmond 
White, este mulțumit de forma 
echipei sale și mai ales de re
centul 2—2, în campionat, cu 
Aberdeen, campioana Scoției.

Politehnica Timișoara va 
petrece ultima zi înaintea me
ciului la Buziaș, urmînd un a- 
decvat program de pregătire. 
Studenții sînt optimiști. în 
tabara lor se simte apropierea 
marelui meci și ocazia unică 
de a . obține un rezultat care 
să stirnească uimirea si admi
rația iubitorilor ' ‘ "
Europa.

Brigada de 
este așteptată 
meciului

este
An- 

de

an-de la 
special.din Capitală asupra faptului că 

unele intilniri din acest campio
nat au devenit de un interes 
major, că ele aduc în tribune un 
mare număr de spectatori, supe
rior chiar unor jocuri de prima 
divizie. Cluburile sau asociațiile- 
gazdă ale unor asemenea partide, 
al căror „suflu de interes" se 
simte cu mai multe zile înaintea 
disputării jocurilor, au datoria 
deci să solicite stadioanele mari 
ale Capitalei (de pildă Stadionul 
Republicii, neutilizat în diminea
ța de duminică). Asupra unor 
programări pe alte stadioane de- 
cît cele gazdă, în condițiile ară
tate, are datoria să-și impună 
punctul de vedere și F.R.F. care 
are, dealtfel, putere de decizie 
In asemenea cazuri. (Ef. I.).

Duminică s-a disputat In Ca
pitală unul dintre jocurile de a- 

' tracție ale seriei a Il-a din Di
vizia „B“, Autobuzul — C.S. Tîr- 
goviște. Interesați de perspectiva 

dispute echilibrate (și așa 
„ ca și pe prezența lui
Dobrin în formația tîrgovișteană, 
un foarte mare număr de spec
tatori (peste 15 000 după aprecie
rile noastre) au luat drumul co
chetei dar neîncăpătoarei (pen
tru acest joc) arene Autobuzul.

Cu toate măsurile de ordine 
luate de organizatori — și ele au . 
existat, atît prin eforturile aso
ciației Autobuzul cît și ale orga
nelor de miliție — nu s-a putui 
asigura tuturor accesul în tribu
nele devenite neîncăpătoare, ast
fel că a fost necesară permiterea 
intrării cîtorva sute de spec
tatori și în incinta terenului. Pu- . 
blicul s-a comportat disciplinat 
și sportiv ; din fericire, nu s-a 
înregistrat nici un incident, nici 
o dezordine, evacuarea arenei 
s-a efectuat în cele mai bune 
condițiuni. Dar pericolul ca ne
dorite întîmplări să se petreacă 
a existat, cum a existat și jus
tificata nemulțumire a celor care 
au cumpărat bilete față de con
dițiile în care au fost obligați să 
vaclă jocul.

Față de cele înregistrate dumi
nică pe stadionul Autobuzul, se 
cuvine să atragem cu toată se
riozitatea atenția organizatorilor 
de meciuri din divizia secundă
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ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
exact, ataclnd în 

condusă 
o brigadă elvețiană.

F.C.M. 
In pe- 
a cam- 

Galați a 
____ r___  __ ______ în Italia, 
unde a susținut 5 jocuri (în 8 
zile). Iată rezultatele obținute: 5—2 
cu Viterbo, 0—1 eu Giulianova 
(golul fiind primit din penalty), 
2—2 cu A. S. Sorrena, 2—1 cu 
Salerno șl 6—3 cu F. C. Cavar- 
gere.

• TURNEUL ECHIPEI 
GALAȚI IN ITALIA, 
rioada de întrerupere 
pionatului, F.C.M. 
întreprins un turneu

IN- 
___  _ . . a 
9-a a campionatului primei noas
tre divizii programează, dumini
că 5 octombrie, și partidele 
Progresul Vulcan — Sportul stu
dențesc șl Dinamo — Steaua. A- 
eeste meciuri se vor disputa in cu
plaj, de la ora 15, pe stadionul 
„23 August." Partida Dinamo — 
Steaua va fi transmisă șl pe mi
cul ecran.

• AL DOILEA CUPLAJ 
TERBUCUREȘTEAN. Etapa Șl F.C. ARGEȘ

VA LUPTA
PENTRU CALIFICARE

(Urmare din vag. I)

REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
SERIA A IV-a

Voința Constanța — Dunărea 
Călărași 1—2 (1—1), Constructorul 
Călărași — Șoimii Cernavodă 2—0 
(0—0), Electrica Constanța — Vii
torul Mahmudia 3—0 (neprezen- 
tare), Unirea Eforie — Rapid Fe
tești 0—1 (0—0), Ș.N. Tulcea —
Chimpex Constanța 2—3 • (1—2),
Marina Mangalia — Amonil Slo
bozia 3—0 (3—0), Progresul Isac- 
cea — Metalul Mangalia ‘ “ 
(1—0), Victoria Țăndărei - 
tul Constanța 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 12 p (29—2), 2. 
Portul Constanța 11 p (24—2), 3. 
Constructorul Călărași 10 p (9—3) 

................................................ Slo- 
sanc- 
Mah-

2—0 
Por-

...pe ultimele : 15. Amonil
bozia 2 p (9—10) — echipă 
ționată cu —4 p, 16. Viitorul 
mudia 0 p (4—44).

SERIA A V-a
Viitorul Chirnogi — F.C.M. 

giu 1—0 (0—0), Petrolul Videle — 
Voința București 1—0 (0—0), Au
tomatica București — Electronica 
București 2—0 (1—0), Flacăra ro
șie București — Petrolul Bolintin 
0—0, Tehnometal București — 
T.M. București 1—1 (0—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Danubiana 
București 2—1 (1—1), Abatorul
București — I.C.S.I.M. București 
1—0 (1—0), Chimia Tr. Măgurele 
n-a Jucat.

Meciul F.C.M. Giurgiu — Fla
căra roșie București, din etapa 
a V-a, care nu s-a disputat din 
cauza lipsei de asistență medi
cală pe stadion, s-a omologat cu 
3—0 in favoarea formației bucu- 
reștene.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 10 p (18—5), 
2. T.M.B. 7 p (7—3), 3. Danubiana 
București 7 p (8—6)... pe ulti
mele : 15. Ș.N. Oltenița 3 p
(2—10) — din 5 jocuri, 16. F.C.M. 
-...................................... - 5Giurgiu 
jocuri.

1 p (1-10)

SERIA A Vl-a
Stoicănești -

Giur-

din

Electro-Recolta
nistul Curtea de Argeș 2—1 (1—1), 
I.P.C. Slatina — Unirea Răcari 
3—0 (0—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Progresul Pucioasa 
1—0 (1—0), Muscelul Cîmpulung
— Progresul Corabia 2—0 (0—0),
Metalul Mija — Cimentul Fieni 
3—0 (0—0), Dacia Pitești — 
Balș 3—0 (1—0), Petrolul
viște — Prahova Ploiești 
(0—0), I.C.I.M. Ploiești — 
gia Slatina 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
SLATINA 10 p (17—4), 2. Pra
hova Ploiești 9 p (13—5) — din 
5 jocuri, 3. Sp. m. Caracal 8 p 
(18—9)... pe ultimele : 14. Petrolul 
Tîrgoviște 4 p *(5—10), 15. I.P.C.

I.O.B. 
Tîrgo- 

o—l 
Ener-

Slatina 4 p (5—15), 16. ’ Progresul 
Corabia 3 p (5—11).

SERIA A vn-a
Viitorul Drăgășani — Minerul 

Motru 3—1 (0—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — Jiul Rovlnari 0—0, 
Dierna Orșova — Electroputere 
Craiova 2—0 (1—0), Victoria Cra
iova — Hidroenergla Rm. Vîlcea 
2—2 (2—1), Mecanizatorul Simian 
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
2—3 (1—2), Dunărea Calafat —
Constructorul Craiova 1—0 (0—0),
C.F.R. Craiova — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (0—0), Lotru Brezol — 
Progresul Băileștl 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CRAIOVA 9 p (7—2), 2. Dunărea 
Calafat 8 p (12—4), *
Drăgășani 8 p (10—8)... pe ulti
mele : 14. Constructorul Craicvc 
3 p (6—12), 15. Progresul Băi-
lești 3 p (4—15), 16. Metalurgis
tul Sadu 2 p (0—6).

SERIA A VIII-a
Metalul Oțelu Roșu — Unirea 

Tomnatic —3 (0—1), Unirea
Sînnicolau — Gloria Reșița 1—0 
(0—0), C.P.L. Caransebeș — Șoi
mii Strungul Lipova 2—0 (1—0),
Metalul Bocșa — Electromotor 
Timișoara 2—1 (0—0), Explormin
Deva — Strungul Arad 5—3 (4—2), 
C.F.R. Arad — C.F.R. Caranse
beș 3—1 (1—0), Minerul Certej — 
Victoria Ineu 2—0 (1—0), Mine
rul Oravița — Vulturii textila 
Lugoj 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 10 p (21—5), 2. Uni
rea Tomnatic 8 p (8—4), 3. Me
talul Bocșa 1 p (13—7), 4. Mine
rul Certej 7 p (9—7)... pe ulti- 

4 p 
4 p
Roșu

3. Viitorul

Craiova

mele : 14. Șoimii Lipova 
(4-7), .....................
(7—12), 
3 p (12—18).

SERIA A IX-a
Rapid Jibou — Oașul Negrești 

1—o (0—0), Victoria Elcond Zalău 
— Armătura Zalău 0—0, Recolta 
Salonta 
(1—0), 
oțelul 
(2-0), 
Unirea 
(1-0),

15.
16.

Victoria Ineu 
Metalul Oțelu

1—0, — Voința Oradea 
Bihoreana Marghita 

Or. dr. Petru Groza 
Someșul Satu Mare 
Valea lui Mihai 

Industria sîrmei C. Turzii 
— Construcții Electrometal Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), Tricolorul
Beiuș — Unirea Dej 1—0 (0—0),
Metalul Cărei — Victoria Cărei 
0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 9 p (12—3), 2. Some
șul Satu Mare 9 p (11—3), 3.
Ind. sîrmei C. Turzii 8 p (10—3), 
4. Unirea Dej 8 p (10—10)... pe 
ultimele : 15. Unirea Valea lui .
Mihai 3 p (1—14), 16. Metalul 
Cărei 2 p (3—10).

4—0

5—0

15.

SERIA A X-a
i Bistrița — Minerul 
0—0, Mureșul Luduș — 
“ • Borșa 1—0 (1—0),

— Minerul Baia

Foresta 
Rodna ( 
Minerul Baia 
Avintul Reghin 
Sprie 1—0 (0—0), Electrozahăr Tg. 
Mureș — Minerul Ilba-Seini 1—0 
(1—0), Minerul Băița — Simared 
Baia Mare 1—1 (0—0), CUPROM
Baia Mare — Lăpușul Tg. Lăpuș 
2—0 (1—0), Silvicultorul Maieru — 
Oțelul Reghin 1—0 (1—0), Minerul 
Băiuț — Textila Năsăud 7—1 
(3—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 10 p (12—2), 2. Foresta 
Bistrița 9 p (7—4), 3. CUPROM 
Bala Mare 8 p (7—3)... pe ulti
mele : 14. Av.întul Reghin 4 p
(5—10), 15. Simared Baia Mare
4 p (5—12), 16. 
puș 3 p (3—10).

SERIA
C.I.L. Blaj — 

2—0 (2—0), Carpați
IM1X Agnita 5—0 (2—0),
ria Călan 
1—1 (1—0), C.F.R. Simeria —
Sticla-Arieșul Turda 1—0 (1—0),
Vltrometan Mediaș — Metalul 
Copșa Mică 1—0 (1—0), Minerul- 
Ștlința Vulcan — Unirea Alba 
Iulia 3—0 (2—0), Construcții Si
biu — Automecanica Mediaș 2—1 
(1—0), C.P.J.. sebeș — - - - —
biu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 
BLAJ 8 p (10—5), 
Mîrșa 7 p (11—8), 
Ghelar 7 p (8—7)... pe ultimele :
14. Unirea Alba Iulia 5 p (6—6),
15. C.F.R. Simeria 5 p (4—5), 16. 
1MIX Agnita 5 p (5—10).

SERIA A XH-a
Constructorul SI. Gheorghe — 

I.C.I.M. Brașov 0—2 (0—0), Me-
trom Brașov — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (0—0), Chimia Or.
Victoria — Măgura-Moblla Cod- 
lea 2—1 (0—1), Minerul Baraolt
— Carpați Brașov 1—0 (1—0),
Metalul Sighișoara — Precizia 
Săcele 2—0 (1—0), C.S.U. Brașov
— Minerul Bălan 1—0 (0—0), Tor
pedo Zărneștl — Progresul Odor- 
hei 1—2 (1—1), Mureșul Toplița
— Tractorul Miercurea Ciuc 0—0.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 10 p (11—4), 2. Minerul 
Baraolt 9 p (7—3), 3. Progresul 
Odorhei 8 p (9—5), 4. Mureșul
Toplița 8 p (6—3)... pe ultimele : 
14—15. Minerul Bălan 3 p (5—11), 
C.S.U. Brașov 3 p (2—8), 16. Con
structorul Sf. Gheorghe 3 p 
(2-10).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari clin localitățile 
respective.

Lăpușul Tg. Lă-

A XI-a
Minerul Ghelar 

Mîrșa — 
*.. Victo- 

Mlnerul Paroșeni 
C.F.R. ~

I.P.A. Si-

de fotbal din

arbitri greci 
în dimineața

2.
3.

1. C.I.L. 
Carpați 
Minerul

STEAUA ȘTIE
CĂ STANDARD LlfGE

A VENIT SĂ ATACE
(Urmare din pap I)

vertizată de aceste rezultate 
Ga care se poate adăuga și a- 
cel 1—1, la București, cu Ba
yern Miinchen. pentru ca în 
deplasare să obțină un frumos 
0—0, în martie ’72), echipa an
trenată de Gheorghe Constan
tin și Vasile Zavoda a căutat, 
în zilele care au urmat me
ciului de la Liege, să-și gă
sească în primul rînd liniștea 
și echilibrul psihic. Pentru a-

tru a obține un rezultat bun. 
Tonusul victoriei din campio
nat dat de spectaculosul și ne
scontatul succes '(la proporțiile 
acelui 6—0) obținut în fața 
Corvinului din Hunedoara re
prezintă un punct de plecare, 
el arătînd că atunci cînd nu 
se abate de la disciplina tac
tică stabilită, F.C. Argeș poate 
realiza mai mult în teren." își 
poate depăși actuala condiție 
impusă de construirea unei 
noi formații. Acum, beneficiind 
șj de aportul a doi titulari de 
bază (Bărbulescu și Cîrstea — 
a căror suspendare dictată de 
U.E.F.A. a expirat), piteștenii 
se prezintă fortificați în liniile 
de fund șl mediană. Le urăm 
succes în dificila misiune de 
miercuri seara

în ceea ce ii privește pe fot
baliștii olandezi, aceștia anunță 
utilizarea golgeterului forma
ției. Van Veen, retransferat 
sîmbătă din campionatul pro
fesionist al S.U.A.

întîlnirea, care se va dispu
ta în nocturnă (ora 21 — ora 
Bucureștiului), va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Irlanda de Nor 1.

SURPRIZE Cf... SURPRIND NEPLĂCUT
In ultima confruntare, de 

săptămîna trecută, a popu
larei competiții fotbalistice 
„Cupa României", cind au 
intrat pentru prima oară in 
întreceri echipele din eșalo
nul secund al campionatului, 
a surprins neplăcut faptul 
ca majoritatea formațiilor de 
Divizia „B“ au fost eliminate. 
„Cupa" furnizează, este ade
vărat, la flecare etapă surpri
ze : 
de... 
aici 
care 
lulul 
pele 
joi) .
23 au promovat în faza urmă
toare a competiției I Este de 
neînțeles cum unele formații 
cu pretenții de revenire pe 
prima scenă a fotbalului nos
tru ca, de pildă, U. T. Arad, 
F. C. Bihor, Olimpia ~ ' 
Mare, C. S. Tîrgoviște, 
Iul Ploiești ș.a. să 
steagul în fața unor 
cu mult sub valoarea

de unde șl denumirea 
competiție k.o., dar de 

șl pînă la „surprizele" 
au șocat iubitorii fotba- 
e cale lungă. Din echi- 

de „B“ (care au evoluat 
29 au pierdut șl numai

Satu 
Petro- 
încline 
echipe 

lor.

U.T.A. și F. C. Bihor, de e- 
xemplu, au pierdut la echipe 
de județ (Laminorul Nădrag, 
respectiv Minerul Șuncu- 
iuș) ! Cu greu se pot găsi 
explicații și pentru înfrîngerca 
la scor a unor teamuri bi
ne cotate in campionat, cum 
sînt Metalul Plopeni (0—3 cu 
LC.S.I.M București) și Mine
rul Anina (0—5 cu Minerul 
Oravița). Xa fel a surprins 
Șl rezultatul echipei înfrățirea 
Oradea — care, cu cîteva zile 
în urmă, dispusese cu 3—1 
tie F. C. Bihor, iar acum a 
pierdut la Unirea Oradea, 
din campionatul județean. E- 
chipele de categorie inferioa
ră care au reușit să cîștige 
in fața divizionarelor „B“ me
rită, firește, felicitări șl le 
urăm succese în continuare, 
dar, totodată, trebuie să ne 
exprimăm regretul față de a- 
titudinea acelor formații care 
n-au privit cu seriozitate 
competiția. Comportarea lor 
in „Cupa României" nu poate 
fi considerată drept o simplă 
surpriză de ..Cupă". (T. R.).



SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
BELGRAD, 29 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin 
de șah de la Smederevska Pa- 
lanka (Iugoslavia) s-a înche
iat cu victoria Tatianeî Le- 
maciko (Bulgaria), care a to
talizat 9 puncte din 12 posi
bile. Pe locurile următoare 
s-au clasat jucătoarele iugo
slave Milunka Lazarevlci și 
Antonina Dragașevici, cu cite 
8.5 puncte.

Maestra româncă Lia Bog
dan, care în ultima rundă a 
remizat cu Maksimovici, a o- 
cupat locul 9. cu 5 puncte. 
Elisabeta Polihroniade, învinsă 
de Frokopovici, s-a situat pe 
locurile 10—12, la egalitate cu 
Zatulovskaia și Gostoovici, cu 
cite 4,5 puncte.

SOFIA, 29 (Agerpres). — E- 
tapa a doua a Turului ciclist 
al Bulgariei, desfășurată pe tra
seul Trojan — Gabrovo, a re
venit polonezului Jankiewicz, 
cronometrat pe distanța de 
159 km, cu timpul de 4h 09:37. 
Lider al clasamentului indivi
dual se menține suedezul An
ders Adamsson. în clasamentul 
general pe echipe conduce 
Italia. Formația României o- 
cupă locul 8.

MECIURI INTERNAȚIONALE DE BASCHET
Continuînd o frumoasă și u- 

tilă tradiție, secțiile de baschet 
ale unor cluburi sportive au or
ganizat și anul acesta întreceri 
internaționale menite să veri
fice stadiul pregătirilor efec
tuate în vederea campionatelor 
divizionare „A“. care vor începe 
pentru băieți la 2 octombrie 
(turneu la Timișoara, pînă la 
5 octombrie) și pentru fete Ia 
23 octombrie (turneu la Oradea, 
pînă la 26 octombrie). ' Iată 
cîteva relatări ale coresponden
ților noștri :

• La Satu Mare, turneul me
morial „Dr. Florian Ulmeanu" 
a fost cîștigat de echipa femi
nină Mobila Satu Mare, urmată

...COȘMARUL
TRIBUNELOR GOALE

„Va trebui să facem față — 
a spus înaintea meciului cu 
F.C. Castilia managerul John 
Lyall, de la West Ham — la 
60 000 de spectatori madrileni**. 
El nu prevedea atunci că în 
fapt va trebui să facă față 
propriilor săi suporteri î Pen
tru că aceștia, aducînd cu ei 
violența și huliganismul, au 
transformat meciul de fotbal 
din teren într-o bătălie în tri
bune. Și, după cum atestă 
realitatea campionatului en
glez de fotbal (numai după 
etapa din 6 septembrie au 
fost efectuate 42 de arestări, 
din care 13 la meciul Shef
field — Oldham, iar la par
tida dintre Middlesbrough șl 
Nottingham Forest tînărul 
Craig French de 17 ani a 
murit în urma unei lovituri 
la cap) fanatismul așa-zișilor 
suporteri îndepărtează tot mai 
mult tribuna de fair-play.

Măsura luată de U.E.F.A. 
după partida cu F.C. Castilia 
a fost neașteptat de drastică: 
sancționat pe două etape 
pentru comportarea huligani
că a suporterilor săi la me
ciul de la Madrid, apelul clu
bului West Ham a fost res
pins, returul întîlnirii din 
Cupa cupelor urmînd să se 
desfășoare — la Londra sau 
pe alt teren — cu porțile 
închise, accesul spectatorilor 
pe stadion fiind interzis ! Caz 
fără precedent. Vă puteți în
chipui un meci internațional 
oficial cu tribunele goale, 
fără atmosfera trepidantă și 
încurajatoare a suporterilor, 
într-o tăcere glacială, între
ruptă doar de țăcănitul mași
nilor de scris ale ziariștilor? 
Nu vor trăi, oare, jucătorii 
echipei gazdă momente de 
coșmar, ca în visele în care 
vrei să fugi dar nu înaintezi 
nici măcar un centimetru ? 
Ce mai poate avea comun cu 
sportul, cu spectacolul, un a- 
semenea decor dezolant ?

...Iată cum frumoasa per
formanță din primăvară a 
echipei West I-Iam care, deși 
se află în liga secundă, re
vine în primul plan al fotba
lului european (prezentă pen
tru a patra oară în Cupa cu
pelor, pe care a cîștigat-o în 
1965 și în a cărei finală a 
evoluat în 1976) pălește în a- 
ceastă toamnă. Și tocmai din 
cauza celor care ar trebui, 
de fapt, s-o poarte pe ari
pile victoriei.

Paul SLĂVESCU

NOU RECORD MONDIAL 
PE VELODROM

PRAGA, 29 (Agerpres). — 
Ciclistul cehoslovac Karel 
Randak a stabilit la Praga un 
nou record mondial în cursa 
de 100 km pe velodrom, rea-

ALLAN JONES, VIRTUAL CAMPION MONDIAL LA F1
MONTREAL, 29 (Agerpres). 

— „Marele Premiu al Cana
dei" la automobilism, probă con- 
tînd pentru campionatul mon
dial rezervat piloților de for
mula I, s-a desfășurat la 
Mdfitreal și a fost cîștigat de 
australianul Allan .Jones („Wil
liams"). care a parcurs 308,700 
km în lh 46:45,53, realizînd o 
medie orară de 177,030 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
argentinianul Carlos Reute- 
mann („Williams") și francezul 
Didier Pironi („Ligier"). De 
remarcat că primul a trecut 
linia de sosire Pironi, dar el 
a fost penalizat de juriu cu 

|Un minut pentru start anti
cipat".

In timpul cursei, concuren
tul francez Jean-Pierre Jabou- 
ille s-a accidentat (fracturi 
multiple la ambele picioare) 

în clasament de : 2. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, 3. Universi
tatea Cluj-Napoca, 4. Universi
tatea Timișoara.

• Tot la Satu Mare, în meci 
amical feminin : Mobila — Spar
tak Mukacevo (U.R.S.S.) 57—48 
(30—22). (I. Toth, coresp.).

• Turneu internațional fe
minin la Oradea, cîștigat de for
mația Crișul, urmată de : 2. 
Comerțul lie. „Bolyai** Tg. Mu
reș, 3. DVTK Miskolc, 4. TECZA 
Lodz. (P. LSrincz, coresp.).

TURNEU INTERNATIONAL 
UE JUDO LA TG. MUREȘ

La Tg. Mureș s-a desfășurat 
un turneu internațional de 
judo, la care au participat spor
tivi ai cluburilor Vorwărts 
Frankfurt pe Oder (R.D.G.), 
„U“ Cluj-Napoca și A.S.A. Tg. 
Mureș (cu două formații). Pa 
echipe, a cîștigat Vorwărts, 
care a totalizat 6 p. La indi
vidual, primele locuri au re
venit : categ. 60 kg — T. Greck- 
ner (Vorwărts), 65 kg — I. Mi- 
halache, 71 kg — V. Ilioaie 
(ambii de la A.S.A. Tg. Mureș), 
78 kg — K. Erich (Vorwărts), 
86 kg — E. Lăcătușii, 95 kg — 
T. Braiți (ambii de la A.S.A. 
Tg. Mureș) și +95 kg — U. 
Krummling (Vorwărts). (C. 
Albu, coresp.)

LOTUL IUGOSLAV PENTRU 
OLIMPIADA DE ȘAH

La Olimpiada șahistă, ce va 
începe la sfîrșitul lunii no
iembrie în orașul La Valetta 
din Malta, echipa Iugoslaviei 
va avea în frunte pe marii 
maeștri Ivkov, Liubojevici și 
Kurajița. Nu este certă selecția 
marelui maestru Gligorici. Alți 
candidați sînt Marianovici, Ni- 
kolici și Matulovici.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM . Cursa de 6 zile dis

putată pe velodromul Wembley 
din Londra a luat sfîrșit cu vic
toria perechii D. Allan — D. 
Clark (Australia), urmați de ci
cliștii danezi G. Frank și K. 
Svendsen.

ȘAH • După 8 runde, in tur
neul de la Tilburg (Olanda) con
duc Lajos Portlsch (Ungaria) șl 
Jan Tlmman (Olanda), cu cîte 
5 p, urmați de Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) 4l/2 p șl o partidă În
treruptă. In runda a 8-a, Timman 
l-a învins pe Kavalek, Iar parti
dele Portlsch — Karpov, Hort — 
Tal șl Spasski — Sosonko s-au 
terminat remiză. 0 Meciul dintre 
maestrele sovietice Marta Litin- 
skaia șl Nana Aleksandria, con- 
tînd pentru semifinalele turneului 
candidatelor la titlul mondial fe
minin, a continuat la Vilnius cu 
partida a opta, încheiată remiză 
la mutarea a 63-a. Scorul este 
favorabil cu 4'/,—31/, p Martei Li- 
tinskaia.

TENIS • In finala turneului 
de la Geneva, Balazs Taroczy 
(Ungaria) l-a întrecut cu 6—3, 
6—2, pe italianul Adriano Panatta. 
In finala probei de dublu mascu- 

lizînd timpul de 2h 18:85. Ve
chiul record deținut de da
nezul J. Lund era de 2h 43:06 
și fusese stabilit la Roma, in 
anul 1971.

fiind internat de urgență la 
spital unde a fost operat. 
Medicii au declarat că, dacă 
nu vor interveni complicații 
post-operatorii, JabouiUe va 
putea părăsi spitalul după 
circa două săptămini.

In clasamentul general al 
campionatului mondial conduce 
Allan Jones cu 62 puncte 
(virtual campion mondial), ur
mat de Nelson Piquet (Brazi
lia) — 54 puncte și Carlos 
Reutemann (Argentina) — 40 
puncte.

CAMPIONATE...
UNGARIA (et. 9) : M.T.K. — Fe- 

rencvaros 1—3 ; Tatabanya — 
Ujpești Dozsa 5—0 ; Pees — Be- 
kesesaba 1—0 ; Nyiregyhaza — 
Csepel 1—0 ; DiosgySr — Zalae- 
gerszeg 3—2 ; Dunaujvaros — 
Videoton 4—1 ; Gydr — Debrecen
1— 0 ; Vasas — Honved 1—0 ; 
Volan — Kaposvar 5—1. Clasa
ment: 1. Ferencvaros 14 p. 2. 
Nyiregyhaza 12 p ; 3. Tatabanya 
11 p.

BULGARIA (et. 7): Pernik — 
Levski Spartak 2—1; Blagoevgrad
— Plovdiv 0—0 ; Spartak — Sla
via 1—0 ; Marele — Cernomoret 
Burgas 1—0; Cerno More Varna — 
Beroe 4—1 ; Belasita — Sliven
2— 0 ; Akademik — Botev Vrața 
1—0 ; TSKA — Lokomotiv Sofia 
0—2. Clasament : 1. TSKA — 11 
p ; 2. Trakia — 11 p ; 3. Spartak
— 9 p.

R.D. GERMANA (et. 6): Dynama 
Dresda — Zwickau 3—2 ; Magde
burg — Riesa 5—1 ; F.C. Karl 
Marx Stadt — Rostock 2—0 ; Lo
komotive Leipzig — Halle 3—1; 
Erfurt — Bdhlen 0—2 ; Aue — 
Dynamo Berlin 0—5 ; Vorwărts 
Frankfurt pe Oder — Jena 1—2. 
Clasament : 1. Jena 12 p ; 2.
Dynamo Dresda 10 p ; 3. Magde
burg — 9 p.

SPANIA (et. 4) ; Sevilla — 
Las Palmas 4—1 ; Real Sociedad
— Atletico Madrid 2—2 ; Hercu
les — Osasuna 0—0 ; F. C. Bar
celona — Valencia 0—3 ; Sala
manca — Gijon 2—2; Zaragoza — 
Espanol 2—1 ; Real Madrid — 
Murcia 4—0 ; Valladolid — Se
villa 2—3 ; Almeria — Atletico 
Bilbao 1—1. Clasament : 1. Za
ragoza — 8 p; 2. Real Madrid 6 
p ; 3. Valencia 6 p.

în C. E. de tineret

N03VEGIA - POLONIA 0-1
Desfășurat în localitatea nor

vegiană Flekkefjord, meciul 
din cadrul Campionatului eu
ropean de tineret dintre echi
pele Norvegiei și Poloniei a 
fost cîștigat de oaspeți cu sco
rul de I—0. Golul victoriei a 
fost înscris în primul minut 
de joc de Miloslav Pekala.

lin, perechea Taroczy — Franulo- 
vici a dispus cu 6—4, 4—6, 6—4 
de cuplul fraților elvețieni Mar
kus și Heinz Gtlnthardt. • In 
finala turneului de la San Fran
cisco, americanul G. Mayer l-a 
întrecut cu 6—2, 2—6, 6—1 pe 
compatriotul său Teltscher. a 
Jucătoarea cehoslovacă Hana 
Mandlikova a cîștigat turneul de 
la Atlanta (Georgia), în finala 
căruia a dispus cu 6—3, 7—5 de 
Wendy Turnbull (Australia).

VOLEI • Echipa masculină „Mi
rilor" Pernik a întrecut, într-un 
meci amical disputat la Pernik, 
formația Dynamo Berlin, cu 3—0. 
• Competiția feminină de la 
Varna a fost cîștlgată de echipa 
poloneză Start Lodz, care în ul
timul meci a învins cu 3—1 for
mația Start Praga.

YACHTING • Cursa de veliere 
„Cupa America" s-a încheiat la 
New Port (Rhode Island) cu 
victoria yachtulul american „Fre
edom", condus de Dennis Con
ner, astfel că S.U.A. păstrează 
trofeul pe care-1 deține din anul 
1851, cînd a fost Inițiată această 
întrecere.

FINALA CUPEI DAVIS '80, 
LA PRAG A, ÎN DECEMBRIE
PRAGA (Agerpres). — Fina

la competiției de tenis .Cupa 
Davis" — ediția 1980, dintre echi
pele Cehoslovaciei șl Italiei, se 
va disputa, probabil, în prima 
săptămînă a lunii decembrie, la 
Praga, tn Sala sporturilor din 
Parcul Fuclk, o arenă de 14 000 
de locuri care găzduiește de obi
cei partidele importante de ho
chei pe gheață.

După surprinzătoarea victorie a 
formației Cehoslovaciei asupra 
Argentinei, la Buenos Aires, pri
ma rachetă Ivan Lendl, fost 
campion mondial de juniori în 
1978 șl actualmente numărul 5

PE AGENDA C.I.O., REINTRODUCEREA TENISULUI
LAUSANNE, 29 (Agerpres) .Noul 

președinte al Comitetului Inter
național olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, l-a primit la Lausan
ne pe Philippe Chatrier, pre
ședintele Federației Internațlona-

CAMPIONATE...
GRECIA (et. 4): AEK — Atre- 

mitos 2—1 ; Panathlnaikos — 
Ethnikos 2—2 ; Olympiakos — 
Larisa 3—1 ; Yannina — Aris 
2—4 ; Paok — Panahaikl 4—0 ; 
Doxa — Apollon 1—0. Clasament : 
1. AEK 8 p; 2. Olympiakos < p ; 
3. Aris 6 p.

U.R.S.S. După 24 de etape con
ducea echipa Dinamo Kiev cu 
36 p, urmată de Spartak Mos
cova 35 p șl Zenit Leningrad 30 
p. Rezultate : Dinamo Kiev — 
Kuban Krasnodar 1—1 : Spartak 
Moseeva — Dinamo Minsk 2—1 ; 
Dinamo Moscova — Torpedo 
Moscova 1—1 ; SKA Rostov pe 
Don — Dinamo Tbilisi 0—1; Zenit 
Leningrad — TSKA 1—0.

Iii { {
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I „CE FEL DE CONTINENT ?“
C ©ptembrie, 15... Aeroportul londonez Heathrow, aproape de mie- 
w zul nopții. Mare criză de timp. Avionul de Glasgow pleacă pesV 

10 minute și abia sîntem în fața omului cu pașapoartele. „Unde 
mergeți ?" „La Glasgow*. „In ce scop?- „Meciul cu Celtic". Omul 
din fața se luminează: „Good luck" („Mult noroc")- Sînt derutat de 
această^ neașteptată urare de succes. Tînărul vameș înregistrează mi
rarea, își duce degetul mare în sus și rostește scurt un „England’ 
bine ritmat. Am și uitat câ sînt abia în Anglia...

£ oborîm la Glasgow. E miezul nopții. De la primii pași corectăm 
pronunția orașului. Pînă acum spuneam, fără nici o justificare, 

Glezgău. Constatăm, cu destulă surprindere, că în tara în care
enough se citește inaf, se pronunță simplu Glazgo, ca la Marsilia 
sau ca la Timișoara. Antrenorul McNeill, care are două locuri libere 
în mașina sa, ne poftește. Intrăm. McNeill e foarte amabil, manierat. 
Respinge cu pudoare complimentele pe care I le facem in legătură 
cu marele Celtic, pentru care a jucat cîndva. Un fir de lumină îl 
accentuează profilul fin. Pe neașteptate, privirile îmi cad pe literele 
imense ale unui ziar înghesuit sub volan : „Managerul McNeill a 
bătut un gazetar. Va fi judecat joi“. McNeill, foarte îndatoritor, aprinde 
bricheta, sp.unînd : „In mașina mea, prietenii au voie să fumeze'*.

Q fila a căzut... Glasgow, 16 septembrie. Ploua mărunt peste cele 
vreo zece statui de bronz din George Square, centrul orașului. 

Cîțiva generali pe cai. James Watt, în fotoliu, pare stingherit de 
această cavalcada. Ducele de Wellington privește de sus imperial.

Time out în pauza meciului Celtic - „Poli". Sîntem oaspeții pre-
■ ședintelui Desmond White, în așa-zisa President Room. „Care 

a fost, mister White, cel mai bun jucător al marelui Celtic ?“ Volu
bilul chairman se apropie, ca să nu fie auzit : „Poate să se supere 
Lennox, care e chiar acum in sală, poate să se supere McNeill, 
McGrain, pot să Se supere toți, dar cel mai bun a fost „piticul" 
Johnstone", „De ce ?" ,‘Pentru că i-a bătut de trei ori — singur I - pe 
cei de la Rangers... Odată, țin minte, jucam cu Steaua Roșie, aici, 
acasă. .Lui Johnstone ii era tare frică de avion, l-am spus : Willie, 
dacă ii batem net pe șîrbi, te las acasă pentru retur. Și Willie a 
marcat trei goluri, pe lingă alte două. Eu zic că e jucător mare 
doar cel care poate cîștiga singur un meci. Și nu orice meci".

| -am întrebat mai tîrziu pe Desmond White : „Ce face acum 
■* Johnstone De data asta mi-a vorbit în șoaptă : „Mai joacă. 

Undeva, in Highlands, la capătul lumii. O echipă mica, de district. A 
fost un jucător imens piticul Johnstone, dar i-au plăcut prea mult 
fetele. Și cunoști, desigur, vorba managerilor : o fată frumoasă te 
răpune mai ușor decit o cisternă de whisky".

A vem cîteva ore libere pentru Edinburgh. Șoferul autocarului ne 
salută cu brațele sus. Și iarăși totul e limpede. Pe parbrizul lui 

atîmâ, mîndru, fanionul Iul Rangers, care rîde la gîndul că după 
acest (doar) 2—1 s-ar putea „sa moară capra" lui Celtic... Pajiștea 
scoțiană se desfată sub sita ploii ... Intrăm în Edinburgh. Superb oraș. 
Dantelărie în piatră. Statuia de marmoră albă a lui Walter Scott e 
protejată de un baldachin înalt cît un turn de catedrală gotică. Ur
căm spre palat. „Aici a trăit și a suferit regina Scoției, Maria Stuart". 
Palatul e simplu. Nimic din splendoarea celui de la Versailles. Doar 
pajiștea, frumoasă ca în povești. La Versailles, mici țîșnitoare în
cearcă să astîmpere setea gazonului decolorat de soare. Aici, beție 
de clorofilă... Coborîm spre mare. Nici urmă de zare. Ceață. Plaja 
e udă. Urmele fluxului. Și țipătul în alb-negru al pescărușilor.

hj e vin ziarele de după meci. Ieri, încă, se mai scria, pe ici pe 
colo, Nichișoara în loc de Timișoara și „Polites" în loc de Po

litehnica... cu intenția de a face desigur din studenții timișoreni niște 
fotbaliști doar politicoși. Astăzi, totul e corect, pînă la pedanterie. 
Ce mult a contat golul Iul Manea, feciorul din Tomnatic.

|> umitru vrea să cumpere ghetuțe de copil, li spune vînzătoarei 
că nu cunoaște decît măsura de pe Continent. Fata îl privește 

fix : „Ce fel de Continent T". Dumitru, șocat de această uluitoare 
formă de emfază insulară, se abține cu greu să nu spună Antarctica. 
Fata își savurează triumful...
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mondial, a declarat : „Anul aces
ta mi-am organizat întregul se
zon și programul de antrenament 
în vederea unei cît mai bune 
prestații în „Cupa Davis**. Mi-am 
îmbunătățit tactica de joc și con
diția fizică, astfel îneît pot sus
ține un meci în același tempo 
pînă la ultima minge. In privin
ța suprafeței (foarte rapidă) p« 
care se va disputa finala, tre
buie să spun că îmi convine. De
altfel, în perioada următoare voi 
pleca tn turnee în citeva țări din 
Asia pentru a mă perfecționa pe 
o asemenea suprafață de joc".

le de tenis. în cursul convorbirii 
a fost abordată problema reintro
ducerii în programul olimpic a 
tenisului, care a fost exclus din 
rîndul sporturilor olimpice după 
J.O. de vară din 1924, de la Paris.

MllNE. RETURUL PRIMEI
MANȘE A CUPELOR EUROPENE

Mîlne seară se vor desfășura 
majoritatea partidelor retur dia 
prima manșă a cupelor europe-, 
ne. Vom cunoaște, deci, echipela 
care au promovat în turul secund 
programat la 22 octombrie și 8 
noiembrie. Dar programul acestor 
jocuri îl vom cunoaște abia vi
neri 3 octombrie, etnd are loa 
la Zilrich tragerea la sorți a me
ciurilor din turul IL
• La Reykjavik, în meci retur 

pentru „Cupa cupelor", echipa 
daneză Hvidovre a întrecut cu 
2—0 (1—0) formația locală Frcm. 
Echipa Hvidovre s-a calificat pen
tru turul secund.
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