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Duminică dimineață. Stadio
nul tineretului din orașul Titu 
arăta mai frumos ca niciodată, 
cu sute de tinere venite din 
Tirgoviște, Moreni, Găești, Pu
cioasa, Fieni. Titu, cu fete 
mindre din comunele Gura Șu- 
ții, Giodeni, Potlogi, din întreg 
județul Dîmbovița. Sosiseră 
aici, în acea dimineață de toam
nă blinda, pentru a participa la 
o amplă competiție de masă : 
„Festivalul sportiv al fetelor 
dimbovițene".

întrecerile, desfășurate
genericul „Daciadei", au reunit 
pe terenurile de sport nume
roase echipe de volei, handbal, 
atletism, tenis de masă etc. La 
volei, fetele din Gura Șuții au 
lăsat o impresie deosebită, prin 
jocul lor tehnic, prin buna pre
gătire fizică. Echipa este antre
nată de mai multi ani de pro
fesoara de educație fizică Ma
ria Badea, directoarea Școlii ge
nerale din Gura Șuții, în 1978, 
voleibalistele din această comu
nă așezată pe apa Șuței au cîș- 
tigat, la Tulcea, locul I în fi
nala pe țară a „Daciadei", iar 
acum, la „Festivalul sportiv al 
fetelor dimbovițene", s-au im
pus din nou. în formația care a 
cules aplauze din partea celor 
prezenți : prof. Maria Badea, 
cooperatoarea Rada Guță, 
Gheorghița Ghiță — educatoare 
la grădinița din comună. Geor- 
geta Căcioma — economistă la

C.A.P. Gura Șuții și alte tine
re deosebit de talentate.

Echipe redutabile, bine pre
gătite, au prezentat la acest 
splendid „Festival sportiv al 
fetelor dimbovițene" și cunos
cutele asociații sportive Electri
ca Fieni, Bucegi și Trainica din 
Pucioasa, Metalul și Romlux 
din Tirgoviște, apoi puternicele 
asociații sportive din Găești 
(întreprinderea de frigidere, 
întreprinderea de utilaj chi
mic). din Titu (întreprinderea 

‘ ' șj
etc. 

fru-
de aparataj electric 
instalații), din Moreni 
Prin. amploare, prin 
musețea și tăria întrecerilor, 
„Festivalul sportiv al fetelor 
dimbovițene" a evidențiat un 
lucru lăudabil: preocuparea a- 
tentă pentru dezvoltarea în rîn- 
dul tinerelor din județul Dîm
bovița a dragostei pentru edu
cație fizică și sport.

O profesoară energică, Maria 
Chiriță, de la Liceul ind. nr. 5 
din Tirgoviște, conduce Comisia 
județeană pentru sportul femi
nin, un colectiv mereu activ, 
cu inițiativă, cu rezultate bune 
in două direcții principale : 
gimnastica la locul de muncă 
(continuitatea, obișnuința de a 
face mișcare) și gimnastica de 
întreținere (menținerea frumu
seții, prin mișcare, prin sport).

Vasile TOFAN
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MANȘA A DOUA A PRIMULUI TUR DIN CUPELE EUROPENE

DE FOTBAL NE-A ADUS 0 SINGURĂ SATISFACȚIE

Politehnica Timișoara Celtic Glasgow 1-0 (0-0)

0 ffiUMOASĂ VICTORIE Șl 0 RĂSUNĂTOARE CALIFICARE!

(Continuare în vag 2-3)

data dind prilejul 
muncitoare, dornice

A IV-a EDIȚIE A ..FESTIVALULUI SPORTULUI

într-un splendid decor de 
toamnă, frumoasele baze spor
tive arădene, înșirate pe malul 
Mureșului, au trăit, in ultimele 
zile ale săptămînii trecute, mo
mente de sărbătoare sportivă. 
Astfel, după festivitățile prile
juite de deschiderea noului an 
sportiv școlar și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, desfășurate pe stadionul 
Gloria, mai bine de 700 de ti
nere s-au întrecut sub generi
cul mobilizator, al „Daciadei", la 
diferite discipline sportive : a- 
tletism, cros, popice, tenis de 
masă, tenis de cimp, volei, 
handbal, orientare sportivă și 
altele. întreceri prilejuite de 
„Festivalul sportului muncitoresc 
feminin arădean". După cum ne 
spunea tov. I. Petrovan, de la 
Consiliul județean al sindica
telor, festivalul a intrat în tra
diția manifestărilor sportive 
acestor meleaguri, unde se 
flă multe întreprinderi cu 
tivitățl specific feminine, 
aflîndu-se la a IV-a ediție,

ale 
a- 

ac- 
el 
de

fiecare 
nerelor 
afirmare, să se remarce și 
terenurile de sport. La deplina 
reușită a acestui festival spor
tiv au contribuit, pe lingă Con
siliul Județean al Sindicatelor, 
C.J.E.F.S. Arad, Comitetul ju
dețean al femeilor și Comitetul 
județean al U.T.C.

De semnalat prezența în con
curs și a unor grupări sportive 
feminine de la I.S.A. Timișoa
ra, Șoimii Lipova și Victoria 
Ineu. Iată cîteva dintre cîști- 
gătoare : atletism — 100 m : An
dreea Honing (A.S. Constructo
rul); 400 m plat: Adriana Aso- 
rei (A.S. Constructorul) ; greu
tate : Banița Cormit (Sanitarul); 
cros : Viorica Țurcanu (A.S. 
Constructorul) și Eva Lazăr 
(I.J.C.M.); popice: Rodica Crîș- 
maru (U.T.A.); tenis de masă : 
Angela Feher (Confecția) ; vo
lei : „Sănătatea" ; handbal : 
U.T.A.

loan IOANA — coresp.
Păltinișan, autorul golului vic

toriei timișorene

Rugbyștii au plecat intr-un dificil și important turneu

TRICOLORII PROMIT SĂ ONOREZE
PREMIERA IRLANDEZĂ

Este a treia toamnă, conse
cutivă, în care rugbyștii ro
mâni trec Canalul Mînecii, în
tr-o continuă, tenace încercare 
de a se impune. El vor marca, 
în acest octombrie, o inedită 
prezență în Irlanda, efectuînd 
un turneu fără precedent, în 
drumul lor _  _
stînd acum patru selecționate 
din tot atîtea provincii ale a- 
•cestei republici. Iar în final 
•le va fi opusă una dintre par
ticipantele de tradiție ale Tur
neului națiunilor, reprezenta
tiva irlandeză producînd la ul- 

prestigloasei 
impresie, 

victorii a-
■ (21—7!) și

spre consacrare

tima ediție a i 
competiții o bună 
prin convingătoare 
supra Țării Galilor , . .
Scoției. Dar proba de capa
citate, ediția 1980, nu se va 
.încheia la Dublin ! Campioana 
Angliei, Leicester, ține să-și 
onoreze centenarul jucînd în 
compania naționalei noastre, 
fapt ce se va întîmpla la 22 
octombrie.

Momentul inițial al acestui 
atît de dificil șl important tur
neu s-a înregistrat ieri dimi
neață, cînd delegația a pornit 
la drum în componența : Vio
rel Moraru — conducătorul lo
tului, . Valeriu Irimescu și 
Theodor Radulescu — antre
nori. Nicolae Gheracopol — 
medic. Gabriel Eftimescu — 
arbitru, Codoi, Tudose, Fuicn, 
Aldea, Zafiescu II, Constantin, 
Lungu, Vărzaru, Alexandru, 
Parasehiv Suciu, Stoica, Mu- 
rariu, Rădulescu, Daraban, Du
mitru, Borș, Caragea, M. lo-

Mezinul lotului, Adrian Lungu, speră să se afirme pe terenurile 
. Iată-l surprins in plină cursă la ultimul 

Foto : Dragoș NEAGU 
învinsa noastră de pe Giulești 
(Leinster) șî cu reprezentativa. 
El nu știe însă că noi ne-am 
propus să ieșim cu capul suș 
din tereiț... de șase ori ! Dacă 
ne stă în puteri ? Sînt con
vins 1“ Auzindu-1, cei doi Ră- 
dulești îl aprobă. Tatăl — 
Theodor, cu gravitate. Sandu 
— fiul, cu un zîmbet juvenil, 
dar plin de încredere...

Cu un astfel de gînd au 
părăsit ieri Capitala rugbyștii 
tricolori. Ei au ajuns în cursul 
după-amiezii la Limerick, ora
șul unde sîmbătă vom con
semna prima lor evoluție în 
Irlanda.

din Irlanda și Anglia, 
joc-școală al tricolorilor 
nescu, Dinu, Bucan, 
Gheorghe, Munteanu, 
can — jucători. La Otopeni, 
Mircea Parasehiv, căpitanul 
tricolorilor, tînăr căpitan 
26 de...........................
partide 
contact 
„Avem 
obținut 
pe ploaia aceea teribilă. 
Selecționata de sud a Româ
niei asupra puternicei formații 
a provinciei Leinster. Cred că 
Ia ora revanșei, adversarul 
meu de atunci, John Robbie, 
devenit intre timp titular al 
Leilor britanici, va încerca să 
întoarcă situația, avînd șansa 
de a juca două meciuri — cu

Țurlea, 
Ortele-

de 
deani, prefața șirul 

remcmorînd cel dintîi 
cu rugbyul irlandez : 
atuul prețiosului 10—4 
la 3 mai, anul acesta, 

de

Geo RAEȚCHI

TIMIȘOARA, 1 
fon)’ POLITER?

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon); POLITEHNICA TIMI
ȘOARA A OBȚINUT ASTĂZI 
CEA MAI MARE VICTORIE 
DIN ÎNTREAGA EI ISTORIE 
DE 60 DE ANI, LA CAPĂTUL 
UNUI MECI DE O TENSIUNE 
EXTRAORDINARĂ, ÎN FAȚA 
A PESTE 50 000 DE SPECTA
TORI ENTUZIAȘTI. Victoria 
foarte grea a fost obținută în 
final, cind după o perioadă de 
joc (min. 46—70), studenții pă
reau copleșiți de insistentele 
atacuri scoțiene. în ultimele 20 
de minute, cînd jocul părea să 
ofere scoțienilor toate șansele, 
ei avînd și varianta jocului 
egal, „Poli" a ieșit din „corzi" 
și s-a năpustit literalmente, cu 
prețul ultimelor sale puteri, 
spre poarta lui Latchford. Sco- 
țînd din teren un fundaș (Șun- 
da), antrenorul Ion V. Ionescu 
l-a aruncat „la bălaie", ca la 
hochei, pe Cotec, asumîridu-și 
și riscurile înfrîngerii. în aces
te 20 de minute, care constituie 
titlul de mîndrie al echipei ti
mișorene, pînă atunci sub va
loarea jocului de la Glasgow, 
s-au produs trei evenimente- 
cheie pentru istoria partidei. în 
min. 80 Cotec abia intrat în te
ren, interceptează o minge în 
jumătatea adversă, țîșnește în 
careu, dar este faultat. Arbi
trul Lagoianis, pînă atunci se
ver cu scoțienii (în atribuirea 
cartonașelor galbene), nu acor-

dă penally-ul care se cuvenea, 
ci lovitură liberă indirectă. Tri
buna 
studenții 
sternați, 
moment, 
directă, 
o ocazie uriașă în urma unei 
pase laterale, surprinzătoare, a 
lui Dumitru ; șutul imprecis al 
„vîrfului" a trecut peste bară, 
deși avea în față întregul ecran 
degajat al porții. în min. 81, 
studenții sc lansează într-o 
nouă acțiune ofensivă din care 
avea să se nască golul. Dumi
tru' execută o lovitură liberă, 
angajîndu-1 pe Ncdelcu, în ca
reul mic, portarul scoțian sare, 
culege mingea dar o scapă, 11- 
bero-ul McAdam încearcă de
gajarea, dar lovește balonul 
tangențial care ajunge la PĂL- 
TINIȘÂN, venit ca un bolid; 
fundașul central timișorean tra
ge cu sete, înscriind golul ca
lificării în turul II al CUPEI 
CUPELOR!

Ce s-a întîmplat pînă în mi
nutul de răscruce 70 ? Studen
ții au atacat cu insistență în 
primele 45 de minute, dar au 
făcut-o în stil... englezesc, arun- 
cînd mingi spre Anghel și Ne- 
delcu. Din păcate, jucătorii din 
apropiere n-au susținut duelu
rile aeriene ale celor doi. ast-

loan CHIRILA

reacționează zgomotos, 
timișoreni sînt con
dur depășesc acest 
Din lovitura liberă in- 
același Cotec ratează

(Continuare in vag. 2-3)

Celelalte rezultate ale
echipele noastre de fotbal în Cupele europene

partidelor jucate ieri de

Cupa campionilor europeni

Craiova: UNIVERSITATEA - „ITO“ MILANO 1-1 (1-1)

Cupa U. E, F. A

București: STEAUA-STANDARD LIEGE 1-2 (1-0)

Utrecht: f. C. (URECHE - E. C. AROE$ 2-0 (0-0)
Citiți cronicile acestor meciuri în pag. 2-3 și 4.

Azi incepe, la Timișoara, campionatul național de baschet masculin

CALITATE, NU NUMAI LUPTA PENTRU PUNCTE!
Ediția a 32-a a' campionatu

lui național de baschet mascu
lin începe astăzi, în sala Olim
pia din Timișoara, și va con
tinua pînă la 18 ianuarie 1981, 
cînd se va decerna titlul, vor 
fi premiate următoarele două 
clasate și vor fi cunoscute cele 
două echipe care vor retrogra
da. Actuala ediție se desfășoa
ră într-o formulă inedită, care 
impune un efort deosebit, de
oarece în tururile 2, 3, 4 și 5 
se vor juca cite 5 meciuri în 
tot atîtea zile. în aceste con
diții, precum și datorită impli
cațiilor aduse de modificările 
regulamentului de joc (care vor 
fi aplicate de la 20 octombrie), 
este de dorit să iasă în evi
dență buna pregătire fizică a 
tuturor echipelor, frecvența ri
dicată și eficiența acțiunilor de 
atac, tenacitatea în apărare și 
folosirea cu îndrăzneală a ju
cătorilor de peste 2 m. pe care 
antrenorii i-au înscris în acest 
campionat într-un număr mai 
mare ca oricînd : 40 ! Ne ex
primăm încrederea că această 
ediție a Diviziei „A" va de-

rînd, o oreș- 
în oonsecință

termina, în primul 
tere calitativă și 
afirmarea baschetbaliștilor do
tați, harnici, serioși, pe care 
lotul reprezentativ îi așteaptă 
cu porțile larg deschise.



întreceri polisportive sub GENERICUL „DACIADEI“ După întrecerile Se tir cu arcul Se îa

La Sibiu „ZILELE SPORTIVE
ALE COOPERATORILOR MEȘTEȘUGARI SCOLI—PERECHI""T

TINERETUL - REVELAȚIA CAMPIONATULUI
Organizată cu prilejul închi

derii ediției de vară a „Dacia- 
dei“, de către Uniunea județea
nă a cooperației meșteșugărești 
Sibiu și cu sprijinul asociației 
sportive Voința, competiția 
sportivă de masă „Zilele spor
tive ale cooperatorilor" — des
fășurată în perioada 15—20 sep-

Brăila

„CUPA U.T.C." LA ÎNOT
în bazinul acoperit din mu

nicipiul Brăila s-au desfășurat, 
timp de două zile, întrecerile 
finalei pe țară a celei de-a 
doua ediții a „Cupei U.T.C." 
la înot. Organizarea foarte 
bună asigurată de Comitetul 
județean al U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Brăila, participarea numeroasă 
au contribuit la succesul com
petiției. La întreceri, în care 
s-au remarcat competitorii din 
Brăila, Constanța. Reșița și 
Oradea, au participat tineri și 
tinere din mai multe județe 
ale tării.

Iată primii clasați în pro
bele disputate : 50 m liber
fete : 1. Fănica Lepădatu
(Brăila), 2. Sevil Giamhec, 
(Constanța), 3. Veronica Schnei
der (Oradea) ; 100 m liber
fete : 1. Fănica Lepădatu, 2. 
Sevil Giamhec, 3. Veronica 
Schneider ; 50 m liber băieți :
1. Cătălin Petcu (Brăila), 2. 
Jaro Marsalik (Reșița), 3. Da
niel Petcu (Prahova) ; 200 ni 
liber băieți : 1. Cătălin Petcu,
2. Marcel Șălăjan (Bihor), 3. 
Daniel Petcu.

Traian ENAnțU- eoresD.

tembrie, sub genericul „Dacia- 
dei“ — s-a dovedit un excelent 
mijloc de propagandă a sportu
lui de masă printre meșteșu
garii sibieni. Stadionul Voința, 
sala U.J.C.M. și arena de la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Sibiu au trăit animația ca
racteristică sărbătorilor sportu
lui. Peste 2000 cooperatori, cu 
membrii lor de familie -și uce
nicii din toate cooperativele 
meșteșugărești ala municipiului 
Sibiu, s-au întrecut la atletism, 
fotbal, volei, șah, tenis de ma
să, handbal și popice. Sîmbătă, 
în ultima zi de întreceri, în 
prezența unui numeros public, 
au avut loc finalele, urmate de 
festivitatea de premiere. Iată-i 
pe cîștigătorii ediției a IlI-a a 
competiției : fotbal — Coopera
tiva „Tehnica nouă" ; handbal 
— „Timpuri noi" (m), „Textila" 
(f) ; volei „Tehnica nouă" (m), 
„Arta Sibiului" (f); tenis de 
masă — Andrei Fonage („Tim
puri noi") și Maria Beju („Ar
ta Sibiului"); șah — A. Fonage; 
popice „Timpuri noi" (m și f); 
cros — 800 m (f) Georgeta Ene 
(„Arta Sibiului"), 1500 m (m) — 
Eduard Boulion („Tehnica 
nouă"); triatlon (100 m plat, 
lungime și greutate) (f) : 1.
Georgeta Ene și 2. Cornelia 
Grigore („Timpuri noi"), 3. Ger- 
linde Remper („Arta Sibiului"); 
(b) 1. Lucian Telea, 2. Lucian 
Opriș (ambii de la „Timpuri 
noi"), 3. Marius Predescu („Ar
ta Sibiului"), CLASAMENT GE
NERAL : 1. Cooperativa „Ar
ta Sibiului", 2. „Timpuri noi", 
3. „Tehnica nouă". Primilor trei 
clasați le-au fost acordate cupe, 
diplome și premii în obiecte și 
material sportiv.

Ilie IONESCU — corcsp.

Consiliul pentru educație 
fizică și sport din Sectorul 3 
al Capitalei, ceilalți factori 
cu atribuții în sport din a- 
ceastă zonă ’ a Bucureștiului 
și-au propus în acest an șco
lar să atragă toți elevii pe 
terenurile de sport.

Planul e simplu : în fieca
re duminică, sub egida „Da- 
ciadei", două școli învecinate 
își vor disputa întîietatea la 
fotbal, handbal, volei etc.. 
Trofeul pus în joc : „Cupa 
prietenia", a amiciției prin 
sport între elevii cartierului, 
între dascălii școlilor, finind 
seama de numărul mare al 
unităților școlare, competiția 
a debutat chiar după prima 
săptâmînâ de învățătură, adi
că duminică dimineață.

Am urmărit întrecerile 
sportive dintre Școala gene
rală nr. 67 (gazdă) și Școala 
generală nr. 18 (invitata). în
ceputul a fost timid, puțin o- 
ficial, flecare echipă căutînd 
să lase colegilor o cît mai 
bună impresie. Prof. lordana 
Ungurcanu (gazda) se între
ținea amical cu prof. Stela 
Tinică (invitata), meciurile 
se desfășurau corect, discipli
nat, galeriile aplaudînd cînd 
șl cînd.

MOMENT SĂRBĂTORESC
(Urmare din pag 1)

Așadar, gimnastică la locul ds 
muncă în marile unități indus
triale din Tîrgoviște, Pucioasa, 
Fieni, Moreni etc, cu instruc
toare inimoase ca Ana Antonia 
(secția fjnisaj-Textila Bucegi), 
Lidia Tache și luliana Compe- 
der (secția spirale-Electrica 
Fieni) ș.a. Apoi, gimnastica de 
întreținere, cu centre corespun
zător dotate, cu profesori și

instructori de specialitate. O- 
bișnuință, deci, cu exercițiul fi
zic, cu sportul, cu întrecerile 
de la sfîrșitul săptămînii. De 
aici și succesul înregistrat, du
minică. cu prilejul „Festivalu
lui sportiv al fetelor dîmbovi- 
țene", manifestare sărbătorească 
organizată de comisia amintită, 
de C.J.E.F.S. Dîmbovița, de cei
lalți factori cu atribuții în 
sport și găzduită cu dragoste 
de locuitorii orașului Titu.

& la handbal, întreceri disputate în cadrul „Festivalului sportiv 
al fetelor dîmbovițene": fază din meciul Voința Tîrgoviște — Li

ceul de chimie Găești

După o Jumătate de oră. 
însă, cînd elevii celor două 
școli au început să scoată de 
prin buzunarele încăpătoare 
prune, mere, gutui — să 
schimbe și să-și ofere, în 
semn de prietenie, poame 
gustoase— galeriile se auzeau 
în tot cartierul Gării Cățelu I

S-a jucat fotbal (partidă 
dramatică, 7—6, după prelun
giri, în favoarea piticilor de 
la „generală 67“), s-a jucat 
handbal (au cîștigat fetele 
de la „78“, campioane, anul 
trecut, pe Sectorul 3), s-a ju
cat volei (3—1 pentru forma- 
ția-gazdă), tenis de masă, 
șah. Apoi, iar s-a jucat volei, 
după aceea fotbal, în fiecare 
duminică dimineață terenurile 
de sport stînd șl la dispozi
ția foștilor elevi al școlii.

A fost o duminică sportivă 
frumoasă, în care Inițiativa 
de a se întrece în mod orga
nizat și constant două școli 
apropiate s-a dovedit bineve
nită. Sigur, și pînă acum u- 
nltățile școlare din acest sec
tor al Capitalei organizau — 
cu diferite ocazii — întreceri 
între ele. De multe ori, însă, 
inițiativa era unilaterală, 
întîmpiîndu-se ca „retu
rul", întoarcerea vizitei, să 
nu mai aibă loc. Acum lu
crurile sînt clare : competiția 
cu „școli-perechi" are un ca
lendar bine stabilit, în care 
toate unitățile școlare din 
Sectorul 3 al Capitalei știu 
precis cînd șl pe cine invită, 
clnd și la cine merge in vi
zită. A fost gazdă duminică 
— în cazul nostru — Școala 
generală nr. 67 (director, Ra
du lorgulescu, mare Iubitor 
al sportului), pe agenda 
lucru 
nerale 
turul".
fesoril,
și au atribuții în sport în a- 
cest sector.

Un lucru bun, o inițiativă 
frumoasă, la indemîna tutu
ror.

Campionatele naționale de 
tir cu arcul desfășurate, în

premieră, la Satu Mare, au
prilejuit o puternică afirmare 
a tineretului. Notabil este fap
tul că progresul valoric al u- 
nei generații noi, aflate între 
16 și 21 de ani, este unul pal
pabil, estimat 
mai ales, lucru 
tant, în victorii 
riților. Și nu a 
despre favoriți 
despre performeri recomandați 
de multe succese obținute de-a 
lungul anilor. însăși maniera 
de a concura a acestor tineri 
a fost reconfortantă. Juniorul 
Victor Weszelowszky, de pil
dă, a trecut cu succes com
plicatele ipostaze cărora tre
buie să le facă față un lider 
intermediar de-a lungul a 4 
zile, adică atît cît ține un con
curs de țir cu arcul la proba 
olimpică de „dublu FITA". A 
trecut peste tracul iminent ali
nierii, ca junior, la startul u- 
nuj campionat de seniori ; a 
depășit cu nonșalanță statutul 
inițial de outsider în fața u- 
nor experimentați trăgători, 
adevărați „vulpoi", precum 
Andrei Berki sau Mihai Bîrzu; 
a rezistat permanentei presiuni 
pe care aceștia din urmă au 
exercitat-o venind amenințător 
din urmă ; în fine (și acesta 
este marele atu) s-a mobilizat 
și s-a autodepășit, exact a-

în cifre și 
foarte impor- 
asupra favo- 
fost vorba 

oarecare, ci

troici cînd stresul de concurs 
ajunsese la maximum și st fi 
putut să-i „vămuiască" de
carii, așa cum se întîmplă atît 
de des — și de neplăcut — în 
cazul ’ trăgătorilor noștri la 
toate armele... Pentru a carac
teriza și mai complet 
evoluție 
la un campionat național 
seniori, 
încheiat 
cu șase 
juniori 
că și-a 
sonal cu 44 de puncte !

Cea de a doua revelație 
„naționalelor" de seniori 
la Satu Mare a fost Lucia 
caș, în vîrstă de 21 de 
După numai două sezoane 
jumătate . de cînd se aliniază 
in întrecerile de performanță, 
La a știut să profite — cu 
abilitate și calm — de „că
derea" din ultima zi a Auro
rei Chin. Are și ea meritul de 
ă nu se fi pierdut cu firea și 
chiar de a fi concurat la 
mai înalt nivel personal 
xact atunci cînd trebuia, la 
tima distanță, cînd marea 
vorită trăgea (neîmpăcată 
gîndul pierderii unei victorii 
ce păruse 3 zile sigură) serie 
după serie bună și relativ 
bună.

Cum cei doi trăgători apar
țin asociației Voința Satu 
Mare, ai căror reprezentanți 
reușiseră victoriile și în între-

prinja 
a lui Weszelowszky 

de 
să ‘rezumăm că el a 
evoluția pe distanțe 
recorduri naționale de 

și două de seniori și 
depășit recordul per-

a
de 

Mi- 
ani.

Și

cel 
e- 

ul- 
fa-
cu

de 
ge- 

„re- 
pro-

directoarea Școlii 
nr. 78 și-a notat 
L-au notat elevii, 
toți cel care răspund

Vasile TOFAN
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Pentru a fi competitivi in Eur

TENISMANil NOȘTRI
Cea de a 12-a ediție a cam

pionatelor europene de tenis a- 
mator, de la Belgrad, s-a în
cheiat cu un bilanț nesatisfă
cător pentru jucătorii noș
tri, care nu au reușit, la 
nici o probă, să treacă de faza 
sferturilor de finală. Florin Se- 
gărceanu (favorit nr. 2 al com
petiției, ceea ce înseamnă o re
cunoaștere a valorii sale în 
creștere), l-a eliminat pe iugo
slavul Ilekovici cu 7—6, 6—1, 
dar a fost învins de revelația 
tenisului cehoslovac. Navratil, 
care a și ajuns în finala com
petiției. în primul set, S„găr- 
ceanu a avut setbal la 6—5, 
dar din acest moment Navratil

TURNEELE DE TENIS
DE LA ARAD

în cadrai turneelor de tenis 
de la Arad, organizate de aso
ciațiile Constructorul și U.T.A., 
semifinalele au dat următoa
rele rezultate : A. Dîrzu — C. 
Ștefănescu 6—2, 6—4, S. Popa 
— J. Bîrcu 6—4, 3—6, 6—1 ;
Nadia Becherescu — Mariana 
Hadgiu 3—6, 6—1, 6—1, Dorina 
Brăștin — Elena Trîfu 6—4, 
6—3. în concursul paralel, 
pentru 
zaț

— Elena Trîfu 
concursul

„Cupa Păcii" (organi- 
de C.J.E.F.S. Arad) : Dîrzu 

Ștefănescu 6—1. 6—2,
— Popa 6—3. 4—6,

Da-
6-4 ;rie — Popa 6—3. 4—6, 6—■* ,

N. Becherescu — Daniela^ Moi
se ‘ ‘ ‘ _
ghe — M. Hadgiu 6—2, 6—2.

6—1, 6—4, Rodica Gheor-

TREBUIE SA MUNCEAS
a reușit 22 de ași ! Urmarea 
rezultatul final : 6—7, 0—6 în 
favoarea celui care avea să-1 
conducă cu 2—1 Ia seturi in fi
nală, pe campionul european 
Borisov. Dealtfel, trebu’e spus 
că întreaga competiție a fos* 
dominată de jucătorii și ju
cătoarele din U.R.S.S. și Ceho
slovacia — prezenți în toate fi
nalele ! Andrei Dîrzu, î’.vins 
în primul tur de ungurul Cse- 
pai, s-a mai răscumpărat ;n 
turneul de consolare, învingînd 
pe Zapatero 
6—4, 6—3 și 
goslavia) cil 
dar pierzînd 
Granat (Cehoslovacia) cu
5— 7. Mai bine 
Laurențiu 
tineret : după 
Vazeos (Grecia) 
(Monaco), 
în sferturi 
slavia) — 
de juniori
6— 8, după 
decisiv 5—1 și două mccibaluri

3—6; 
(Iu- 

6—4, 
cu 

2—6, 
s-a comportat 

Bucur la categoria 
ce a trecut de 

și Vinceleoni 
a pierdut dramatic 
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LOTURILE DIV1ZIC
STEAUA : Gh. Oczelak (2,00), 

C. Cernat (1,93), N. Pîrșu (1,86), 
V. Zdrenghea (1,91), Gh. Cîm- 
peanu (2,02), Fi. Ermurache 
(1,96), V. Căpușan (1,96), P. Bră- 
nișteanu (1,88), V. Ion (2,04), A. 
Netolltzchi (1,82), R. Opșitaru 
(2,10), C. Scarlat (1,98), D. Rădu- 
lescu (2,03), G. Mihai (2,04). An
trenori : M. Nedef și Al. Fodor.

NU ARBITRII AU
Greu de crezut că un meci 

de handbal, fie el și cel în 
care se înfruntă unele din 
fruntașele acestui sport, poate 
dezlănțui o veritabilă furtună 
de patimi 1 Și, totuși, con
fruntarea dintre echipele 
masculine Știința Bacău și 
Dinamo București, urmărită 
de un număr record de spec
tatori, a „ieșit“ din matcă, 
generînd o suită de acte de 
indisciplină, care 
au culminat cu 
gestul total nespor
tiv al jucătorului 
Lucian Vasilache 
(Știința Bacău), 
care a bruscat u- 
nul din arbitri, 
ceea ce i-a atras, bineînțeles, 
eliminarea definitivă din joc.

în fond, ce s-a întîmplat ? 
Localnicii, care doreau aprig 
victoria, surescitați și, din 
păcate, incitați de o parte a 
publicului, au greșit în mo
mentele decisive ale meciului, 
fiind ,,trădați“ în plus și de 
alte slăbiciuni, dintre care 
cea mai evidentă era aceea 
că ambii portari s-au arătat 
lipsiți de 1 inspirație, primind 
multe goluri parabile. în loc 
să-și strîngă și mai mult 
rîndurile, să se mobilizeze la 
cele mai înalte cote, handba- 
Kștil din Bacău s-au întors

ATITUDINI

FOST DE VINĂ...
către arbitri, încercînd, parcă, 
să se justifice în fața tumul
tuosului lor public. Către ar
bitrii care-și făceau datoria, 
conducînd întîlnirea într-un 
spirit de deplină obiectivitate 
și de mare onestitate. Ce ar 
fi fost de dorit atunci 1 Ca 
cei doi „cavaleri ai fluierului", 
In speță Remus Antochi și 
Hans Boschner, ambii din 
Brașov, să lase nesancționate 

toate abaterile e- 
chipei din Bacău 
sau, eventual, să 
pună mîna pe 
minge și s-w arun
ce, El, în... poartă ! 
Pentru că — să nu 
uităm — cînd mai 

erau 58 de secunde, Dinamo 
doar cu 4 jucători de cîmp 
în teren a înscris un gol (sco
rul era 20—19 pentru bucu- 
reșteni) ! Și atunci, tot arbi
trii au fost de vină ?

Ce putem crede despre ati
tudinea cîtorva huligani, care 
— sub privirile îngăduitoare 
ale organizatorilor — și-au 
permis să insulte pe oficiali 
șl să amenințe pe cei doi ar
bitri. Pe acești Indivizi cer
tați cu legile sportului și ale 
ospitalității cine-1... fluieră 7

Călin ANTONESCU

FINALA PI JARA A CAMPIONATULUI DE OINĂ
Campionatul național de oi

nă, ediția 1980, a ajuns în faza 
finală. începînd de mîine și 
pînă duminică, stadionul din 
Alexandria va găzdui ultimele 
întreceri- ale celei mai impor
tante competiții a sportului 
nostru național. Dintre sutele 
de echipe aliniate la start, 10 
formații, care au mers din vic
torie în victorie, s-au calificat 
în finala pe țară : Dinamo 
București (deținătoarea titlu
lui), C.P. București, Universi
tatea București, Energia Rîm- 
nicel (jud. Buzău), Avîntul Fra
sin (jud. Suceava), Metalul 
Tîrgoviște, Drum Nou Dragu 
(jud. Sălaj), Zorile Grivița 
(jud. Galați), Viață Nouă Ol-

teni (jud. Teleorman) și Lami
norul Roman.

După cum se poate vedea, 
alături de echipe experimenta
te, în cursa pentru tricourile 
de campioni se mențin și cî- 
teva formații tinere, dornice 
de afirmare, Energia Rîmnicel, 
Drum Nou Dragu și Zorilo 
Grivița aflîndw-se la prima lor 
evoluție în . finala campionatu
lui. Se va juca sistem turneu, 
meciurile urmînd a fi conduse 
de următorii arbitri : P. Istrate 
(Sibiu), C. Bărbulescu (Timi
șoara), C._ Căpățînă (Buzău), 
C. Burcă, M. Cristinescu 
(București), V. Pptre, V. Derji- 
dan (Oradea) și I. Alexandru 
(Tîrgoviște).

FINALELE ALPINIADELOR
Etapele finale ale Alpiniadelor 

republicane se vor desfășura în 
zona Postăvarul, după cum ur
mează : între 6 șl 8 octombrie, 
finala pentru tineret și fete. în 
continuare, între 9 și 11 octom
brie — cea pentru seniori. Vor 
participa toate echipele cal'fica- 
te în cele două etape anterioare 
ale competiției (de iarnă și de 
Vară).

Menționăm că întrecerile finale 
se vor desfășura sub forma unor 
escalade cronometrate, pe trasee 
nominalizate, stabilite din timp 
de Comisia centrală tehnică de 
alpinism și echipate cu pitoane 
marcate. Traseele vor avea lun
gimi între 60 șl 80 de m»trl, cu 
dificultatea de gradul cinci.

DINAMO BUCUREȘTI : V. Popa 
(1,96), D. Georgescu (2,00), D. 
Niculescu (1,90), M. Braboveanu 
(1,88), L. Ivascencu (2,00), I. U- 
glai (1,96), M. Marinache (1,96), 
M. Caraion (1,95), Cr. Fluturaș 
(1,88), V. David (1,98), Gh. Mi- 
huță (2,04), C. Ciochină (1,94), 
D. Antohi (2,04), L. Vasilică

PROGRAMUL 
ETAPEI INAUGURALE

De la Ora 9 : C.S.U. Bra
șov — C.S.U. Sibiu ; Po
litehnica C.S.ș! Unirea 
Iași — Farul Constanța ; 
Dinamo București — Di
namo Oradea.

De la ora
— I.C.E.D. : 
poca — 1
București — 
Timișoara.

i 15,30 : Steaua 
; „U“ Cluj-Na- 
Ranid ; Urbis 
- Universitatea

(1,87), v. Cheor-Vișan . ,.
M. Dumitru (2,06). An-
D. Niculescu și

(2,02), L. 
leu (2.02), 
trencri :
Novac.

FARUL 
(1,88), A, 
liă (1,95), 
Cîmpeanu 
(2,05), L. ____  _. ___
tinaș (1,94), R. Martinescu (1,88), 
I. Ilucă (2,00), Gh. Radu (1,87), 
V. Șerban (1,96), V. Teglaș (1,98), 
P. Marin 
Botoș.

C.S.U. 
(1,93), L. 
nedek (2,04),

Gh.

CONSTANTA : V.
Spînu (1,97), N. ___
V. Băiceanu (1.96), M. 
(1,94), V. Giuranfuc 

Cernat (1,88), L. Mar-

Pașca 
Mănă-

(2,00). Antrenor Al.

BRAȘOV : C. Moraru 
Krizbai (1,84), D. Be- 

A. Flaundra (2,00),

RAT 
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Gh. ) 
(1,93), 
madă 
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D. M 
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moilă 
A. C 
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CHIAR CU TOȚII
LA... IERNAT?
Deși din calendarul de con

cursuri al acestui an a mai 
rămas doar o singură com
petiție — la sfîrșitul săptămî- 
nii ce vine, la Sibiu, campio
natele de maraton și 50 km 
marș — se poate aprecia to
tuși că, peste sezonul anului 
1980, a căzut cortina finală, 
înseamnă deci că, de acum 
înainte, atleții noștri, seniori 
și juniori, intră în vacanță 
și trec la iernat 1 Este drept, 
pentru unii vacanța este 
foarte bine venită avînd în 
vedere solicitările la care au 
fost supuși în acest an. După 
o scurtă perioadă de refacere, 
cu forțe proaspete aceștia vor 
relua pregătirea în vederea 
viitorului sezon de concursuri, 
cu nimic mai prejos ca im
portanță și dificultate decît 
cel al anului olimpic 1980. 
Avem în vedere faptul că a- 
nul viitor atleții fruntași au 
în vizor participarea la între
cerile Universiadei de la 
București (și cele 5 titluri de 
campioni mondiali universi
tari cucerite în 1979 la Mexi
co sînt o obligație în plus I), 
la „Cupa Europei — Bruno

în Cupa campionilor europeni

I NICI MĂCAR VICTORIA DE ORGOLIU...
I Universitalea Craiova - loternarionale Milano 1-1 (1-1)

I
I
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EVOLUIHD LAMENTABIL, BUCURESTENII 
S-AU AUTOELIMINAT!

aționale ale 
rag atenția 
ii,- din care 
(ți remar- 
e — 16
i și Irene 
rind. Pre- 
lor există, 
i secții, de 
lerație — 
ă de ei, aă 
aximă.
T1MOFTE

Zauli“, la Balcaniada jubilia
ră (a 40-a) de la Sarajevo și 
la campionatele europene 
pentru juniori de la Utrecht
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Există însă și o altă cate
gorie de atleți (destul de nu
meroasă) pentru care „corti
na** cade prea repede șl In
trarea în vacanță se produce 
într-un moment, am putea 
spune, chiar de vîrf al aces
tui sezon, mulți dintre ei a- 
vînd încă certe posibilități de 
a mai concura cu succes și 
de a înregistra performanțe 
notabile, poate chiar noi re
corduri.

In sfîrșit, grupul cel mal 
numeros, chiar majoritar, îl 
constituie cei care, abia a- 
cum, ar avea nevoie de con- 
cursuri ! Este vorba de ma
rea masă a elevilor care a- 
bia acum, la început de an 
școlar, ar putea face, real
mente, atletism : ore de curs 
„atletice" și tot felul de con
cursuri, care ar putea fi or
ganizate, chiar zi de zi, pe 
stadioanele... goale. Este mo
mentul cei mai bun dintr-un 
an școlar de a se organiza 
întreceri, de a se face pasul 
hotărîtor în depistarea’ și se
lecționarea talentelor, în le
garea lor de activitate atleti
că de performanță.

Această toamnă, cu zile 
minunate, îngăduie din plin 
asigurarea unui mini-sezon 
competițlonal pentru diferite 
categorii de atleți, o activita
te susținută care ar putea a- 
vea efecte deosebite pentru 
atletismul nostru. Pînă una, 
alta, așa cum îl este obiceiul, 
„Viitorul" București organi
zează vineri, pe Stadionul Re
publicii (de la ora 15), cupa-i 
tradițională pentru Juniori. 
Cine-i urmează exemplul ?... 
Nu-i păcat să lăsăm să trea
că pe lingă noi un prilej atît 
de bun ca acesta și să ne 
ducem, chiar cu toții, la ler- 
nat ?...

Romeo VILARA
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OR „A" DE BASCHET
1. Dumitra 
, D. Csen- 
1 (1,90), D.

Marinescu 
i, A. Plpo

Marcu.

I

: : v. Bu- 
îtilă (1,91), 
D. Sipoș 
5), M. Plă- 

(1,96), Gr.
nică (1,92), 
. Dăeecu 
7), FI. Sa- 
itru (1,88). 
trenor ; H.

CAMPIOANELE 
DE PiNĂ ACUM

Metalul „23 August" : 
1950, 1952 ; Locomotiva
P.T.T. București : 1951 ;
Dinamo București : 1953,
1954, 1955, 1957, 1965, 1968
— de aici, încă 9 ediții în 
șir, 1979 ; Steaua : 1956,
1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1966, 1967, 1978,
1980.
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. UNIREA 
12), P. Mă- 
3anu (1,96), 
I. Matei 

D. Pomîrlă 
, G. Geor- 
(1,95), D. 

1 (1,93), C. 
hrin (1,96). 
cu.

CLUJ-NA- 
4), M. Ro- 

(1,84), St. 
(2,00), Z. 

man (1,97), 
H. Nicoară 
1), K. Her- 

V. Gele-

: P. Gră- 
pileț (2,01), 

Berceanu 
, C. Voicu 

D. Chircă 
92), P. Mi- 

(1,88), C. 
Dumitru 

Antrenor j

A. Antal
A. Alexe 

), Z. Szep 
l), L. Mol- 
(2,01), M. 
R. Țimbuli

L. Weber 
), D. Lăză- 
(1,78). An-

trenori: Em. Răducanu și V. Hu- 
poiu.

C.S.U. SIBIU : M. Cosma (1,87), 
M. Georgescu (1,95), T. Căpățînă 
(1,99), K. Takacs (2,02), M. Chi- 
rilă (2,00), D. Martinescu (1,80), 
I. Bulat (1,94), N. Palhegy (2,02), 
M. Șerbănescu (1,84), T. Tonca 
(1,87), M. Mladin (1,96), M. Vulc 
(1,86), FI. Apostu (1,80), M. Bo- 
gorin (1,82), St. Bokor (1,87). 
Antrenor : F. Stoica.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
M. Murărescu (1,78), T. Florea
(1.95) , C. Szabo (1,95), L. Vulc 
(1,86), M. Rotcov (1,87), T. Oprea 
(1,89). M. Mînzat (1,95), I. Co- 
păcianu (1,82), R. Selegian (1,90), 
C. Ilie (1,90), S. Ardeleanu (2,04), 
R. Ionescu (1,94), T. Ondreikovics
(1.95) . Antrenor : A. Minius.

URBIS BUCUREȘTI î E. Neagu 
(2,04), Gh. Carol (2,02), M. Posa 
(2,00), V. Dragnea (2,00), A. Con- 
stantinescu (1,97), M. Constanti- 
nescu (1,95), R. Stoica (1,93), I. 
Mitrică (1,92), D. Cristea (1,92), 
Cr. Vilcinschi (1,90), S. Osacenco 
(1,86), M. Chivulescu (1,86). An
trenor î C. Călugăreanu.
• Jucătorii subliniați cu litere 

■nai negre sînt transferați în a- 
cest sezon.

c Numele unor jucători nu 
apar, deoarece cererile lor de 
transfer sînt în curs de solu
ționare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CRAIOVA, 1 (prin telefon).
Un meci așteptat cu atîta ne
răbdare, cu dorința ca Univer
sitatea să-și înscrie în palma
res un frumos succes, a lăsat 
în urmă doar regrete. Din toate 
„visele", nu s-a realizat nimic. 
Doar un scor egal (1—1) în fața 
lui Internazionale, nici măcar 
o victorie de orgoliu, care să-i 
fi răsplătit pe cei peste 35 900 
de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului Central, pe un 
timp răcoros și vînt puternic, 
care avea să influențeze și jo
cul. Surprinzător, Universitatea 
a părut pe teren vlăguită, adică 
fără arma ei de bază, cu o 
neputință care a ușurat misiu
nea oaspeților. Fără îndoială, 
Inter nu mai este Inter de a- 
cum cîțiva ani, dar trebuie s-o. 
spunem, totuși, că este o echi
pă bună, viguroasă, cu jucători 
care nu ies din disciplina tac
tică, care fac un marcaj necru
țător și cunosc bine lecția con
traatacului, tot așa de bine cum 
știu că 2+2=4. Sigur, a lipsit 
Ștefănescu, înlocuitorul lui, 
Geolgău, știe doar faza de a- 
tac, fără să dubleze, dar goluri 
au fost în toate compartimente
le echipei noastre. Universita
tea a dominat (ceea ce îi și 
convenea adversarei), însă nu 
a avut mari ocazii, pentru că 
mijlocașii n-au fost in zi de 
șut, iar Cămătaru s-a zbătut 
într-un atac cu două extreme 
ieșite din formă (Crișan și 
Cîrțu, ultimul înlocuit, după 
pauză, de Irimescu) și mai mult 
nu se putea face. Oaspeții au 
deschis scorul neașteptat de 
repede, în min. 8, cînd MURA- 
RO, cu viteză de sprinter, a 
plecat de la centru pe un cu
loar liber (unde erai Negrilă?), 
a trecut și de Geolgău și a 
înscris pe lingă Lung, din in
teriorul careului. Universitatea 
a egalat destul de repede, în 
min. 17 — după ce, in min. 
10, Oriali degajase de lingă 
bară — cînd la lovitura liberă 
indirectă, de la 16 m, Bălăci 
i-a pasat scurt lui BELDEANU 
și acesta a găsit „culoarul

ideal", înscriind jos, Ia 
undă de speranță. Dar 
mai întîmplat nimic din 
se aștepta. Citeva bune 
(Țicleanu — min. 
nu — min. 21 ; 
min. 41) au fost 
cauza impreciziei ______
poartă. In min. 26, Cămătaru a 
fost la un pas de gol, dar Bor
don a respins prin reflex. Mai 
mult, în min. 45. Negrilă, Ți
cleanu și Tilihoi au fost depă
șiți cu ușurință de Prohaska și 
doar intervenția lui Lung a e- 
vitat golul.

După pauză, lucrurile au stat 
la fel, ocaziile fiind chiar mai 
puține. In min. 51, Beldeanu 
n-a profitat de o minge bună, 
în min. 53, centrarea lui Bă
lăci n-a găsit pe nimeni în 
preajma careului mic, pentru 
ca, mai tîrziu, în min. 77, la 
centrarea lui Crișan, Cămătaru 
să rateze de la 6 m. Dar cea 
mai mare ocazie a avut-o din 
nou Muraro, care, în min. 52, 
a sprintat iarăși irezistibil, o- 
bligîndu-1 pe Lung să plonjeze 
la disperare. Aceasta este scur
ta istorie a „remizei" de pe 
stadionul Central, în urma că
reia, pe deplin meritat, Inter 
(chiar dacă a tras de timp, în- 
tîrziind jocul) se califică în 
turul II. Arbitrului turc T To- 
kat nu i se poate imputa ni
mic, cartonașele galbene arăta- 
te_ lui Bălăci, G. Baresi și Că
mătaru avînd temei, după cum 
nu putea acorda penalty la 
hențul > lui Prohaska, căruia, în 
min. 10, 1 se aruncase mingea 
in braț de la o jumătate de 
metru. Au jucat formațiile :

UNIVERSITATEA: LUNG — 
Negrilă, Tilihoi, Geolgău, UN- 
GUREANU — Țicleanu, Bel
deanu, Bălăci — Crișan, CA- 
MATARU, Cîrțu (min. 46 Iri
mescu).

INTERNAZIONALE :
— BINI — Canuti, G.
SI, Mozzîni, Pasinato (min. 82 
Caso) — Marini, PROHASKA, 
ORIALI — Altobelli (min. 7* 
Beccalossi), MURARO.

Constantin ALEXE

colț. O 
nu s-a 
ceea ce 
situații 

20 ; Ungurea- 
Beldeanu — 
irosite din 

șuturilor la

Bordon 
BARE-

70

Steaua - Standard
De necrezut ! Să conduci cu

1—0 la pauză, adversarul să 
piardă un stîlp al apărării
(Daerden), să joace 45 de mi
nute în 10 oameni (datorită
eliminării lui Poel !) și să nu 
te califici I Ba, mai mult, să 
pierzi meciul ! Pe terenul tău! 
In fața a peste 20.000 de oa
meni care te-au ' încurajat ! Și, 
totuși, acesta este ADEVĂRUL 
AMAR. Steaua, ECHIPA CU 
CEA MAI MARE ȘANSA DE 
CALIFICARE, după egalul de 
la Liege, pierde meciul într-o 
repriză, demonstrînd și de da
ta aceasta (deși nu mai era 
nevoie!) că nu știe să joace 
acasă 1 Pentru că eliminarea 
de ieri continuă o serie neagră, 
calificarea s-a pierdut pe tere
nul din Ghencea. Să ne amin
tim de F.C. Bruges, în fața 
căruia a obținut un 1—1, să 
ne amintim de F.C. Nantes, 
(anul trecut) care, s-a zis, a 
învins, pentru că Steaua a ju
cat în 10 oameni ! Nefiind, 
deci, vorba de un accident, de 
un eșec singular, e limpede 
că în cazul Stelei moralul re
prezintă în primul rînd cauza 
cauzelor. Pentru că NU NE
ȘANSA A ELIMINAT ECHI
PA BUCUREȘTEANĂ ! Cel 
puțin ieri, ea a avut șansă cu 
carul ! Argumente ? Standard 
a avut PATRU BARE (min. 
35, 43, 52 și 74) și a mai ratat 
trei ocazii uriașe prin Ed- 
strSm șj Voordeckers ! Și a- 
tunci ies la iveală marile slă
biciuni ale formației antrena
tă de Gh. Constantin și V. 
Zavoda, echipă care, conștien
tă de valoarea adversarului, 
n-a mai făcut ieri jocul cura
jos de la Liege, echipă care 
nici nu s-a apărat, nici n-a 
atacat ca lumea. Cele citeva 
faze Izolate printre care și 
golul din min. 37, cînd, la cen
trarea cu efect a lui Aelenei, 
M. RADUCANU a marcat cu 
capul spectaculos ; acțiunile 
din min. 65 și 78 cînd Iordă- 
nescu a șutat de la 10 m., dar 
s-a opus salvator Preudhom- 
mc/ nu pot contrazice JOCUL 
FARA IDEE, FĂRĂ ANGAJA
MENT, ACEASTA EVOLUȚIE 
PENIBILA PE ALOCURI ! Și 
dacă n-ar fi fost barele, și dacă 
n-ar fi intervenit salutar Ior-

0 FRUMOASĂ VICTORIE Șl O RĂSUNĂTOARE CALIFICARE!
(Urmare din pag- 1)

fel că au fost irosite numeroase 
ocazii de gol, dintre care le 
menționăm pe cele din min. 8, 
cînd Anghel șutează puternic, 
dar portarul apără și, in min. 
20, cînd Dembrovschi Intîrzie 
șutul la 3 m de gol. Jocul din 
această primă parte 
lui a fost influențat 
minarea din teren a 
și McDonald (pentru 
ciprocă, in min. 16).

După pauză, așa cum men
ționam, scoțienii, de astă-dată 
cu vîntul în spate, au pus stă- 
pînire pe joc, avînd două mari 
ocazii de gol. Au fost cele 5 
minute de excepție ale lui Moise 
care și-a salvat echipa de la 
înfrîngere. In min. 57, el a 
plonjat temerar în direcția lui 
McGrain, care avea de împli
nit formalitatea introducerii ba
lonului în poartă. In min. 61, 
Moise a deviat miraculos un 
șut „bombă" a lui McLeod, 
care se îndrepta spre vinclu. In 
aceste 
grele, 
al lui 
părțit 
aveau 
lalți jucători.

Marea și neașteptată victorie

a meciu- 
și de eli- 
lui Manea 
lovire re-

momente deosebit de 
am remarcat jocul bun 
Dembrovschi, care a îm- 
numeroase pase utile, ce 
să dea încredere celor-

a calificării, realizată de Poli
tehnica Timișoara, arc la bază 
o formidabilă dăruire în finalul 
meciului, pe fondul unei capa
cități fizice și psihice neobiș
nuite la echipele noastre. Atît 
la Glasgow cit și Ia Timișoara, 
Politehnica a jucat finalurile la 
nivel european, după ce pînă 
atunci oferise publicului multe 
din lacunele jocului său 
campionat. Să conchidem 
pregătirea echipei pentru aceas
tă dublă manșă în compania 
unei echipe care pornea 
cursă în postură de mare 
vorită a fost 
proș.

Jocul de la 
de greu ca și 
gow, s-a bucurat de o așezare, 
tactică bine chibzuită, în care 
experimentații Dumitru și 
Dembrovschi au deviat cu in
teligență, ca , pe treisferturi, 
numeroasele mingi scoase din 
„grămadă" de trio-ul Șerbă- 
noiu-Păltinișan-Vișan, acesta 
din urmă avînd o intuiție deo
sebită în blocarea un-doi-urilor 
încercate de scoțieni. în aceas
tă partidă de mare uzură, Ne- 
delcu n-a mai repetat jocul de 
la Glasgow, fiind dominat de 
adversarul său direct (McAdam 
și Aitken, cu schimbul), la min
gile aeriene, dar are meritul de 
a fi prins frumoasa detentă din

făcută fără

LA

în 
că

în 
fa- 
re-

felTimișoara, la 
cel de la Glas-

secunda premergătoare golului. 
Portarul Moise și-a compensat 
din plin eroarea care a dus la 
deschiderea scorului la Glas
gow, intervenind cu siguranță 
și in afara amintitelor ocazii 
scoțiene. Celtic s-a dovedit 
aceeași echipă puternică, mobi
lă. cu un spirit colectiv remar
cabil, care, în mod surprinză
tor, a intrat în dispute prelun
gite cu arbitrul, încă din pri
mele minute, ceea ce a atras 
riposta lui severă, materializată 
prin cartonașele galbene arăta
te lui McAdam, McLeod, por
tarului Latchford și McGarvey 
(ultimul avea să primească și 
cartonașul roșu, în min. 84, 
pentru proteste repetate). De 
Ia timișoreni, a primit carto
naș galben Nedelcu.

Arbitrajul lui N. Lagoianis. 
în ansamblu satisfăcător, după 
un meci extrem de greu.

POLITEHNICA : MOISE — 
Nadu, ȘERBĂNOIU, PĂLTINI- 
ȘAN, Șunda (min. 70 Cotec) — 
Manea, DUMITRU, DEMBROV
SCHI (min. 65 T. Nicolae), 
VIȘAN — Anghel, Nedelcu.

CELTIC : Latchford — Sne- 
donn, McDonald, McAdam, Mc 
GRAIN — Aitken, PROVAN, 
McLEOD, Sullivan — McGAR- 
VEY, Nicholas.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA „PRONOEXPRES" 
DIN 1 OCTOMBRIE 1980

7 variante 25% a 500 lei ; catego
ria L : 162 ............
M : 2.558,25

a 100 lei ; categoria 
a 40 lei.

I :EXTRAGEREA 
44 12

EXTRAGEREA
6 5 26

FOND TOTAL 
1.208.089 lei, din 
report categoria 1.

21 38 4 10

19

DE CÎȘTIGURI: 
care 420.382 lei,

CIȘTIGURILLE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES DIN " 
SEPTEMBRIE 1980

21

Il-a ; Categoria 1:1

Categoria H :
25.000 lei sau 1

1,50 
ex-

FAZA I : 
variante a 
cursie de 2 locuri în R. S. Ceho
slovacă sau R. P. Bulgaria șl di
ferența în numerar ; categoria I:

FAZA A ____
variantă 100% autoturism „Dacia 
1300“ sau „Skoda 120 L“ și dife
rența în obiecte pînă la valoarea 
de 70.000 lei ; categoria 2 : 5 va
riante a 10.000 lei sau la alegere 
1 excursie de 2 locuri în R. S. 
Cehoslovacă sau R. P. Bulgaria 
șl diferența în numerar ; catego
ria 3 : 4,75 variante a 3.000 lei ; 
categoria 4 : 17,75 a 1.000 lei ; 
categoria 5 : 50 a 500 lei ; cate
goria 6 : 271,75 a 200 lei ; catego
ria 7 : 4.434,25 a 40 lei ; catego
ria 8 : 269,25 a 100 lei ; categoria 
9 : 2.428,50 a 40 lei.

ria C : 27,50 a 1.000 lei ; catego
ria D : 939,25 a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 a fost obținut de GEA- 
MANU MARIAN din București.

ATI JUCAT LA LOTO ?

FAZA A III-a î categoria B :
4,25 variante a 2.000 lei ; catego-

reținut, desigur, 
ultimelor trageri 
continuă seria 

______ în bani, care 
răsplătesc 'din plin perseverența 
unui număr sporit de partici
pant!. Tragerea de mîine, 3 oc
tombrie 1980, vă oferă un nou 
prilej de a realiza și dv. suc
cese asemănătoare, bineînțeles 
cu condiția de a juca astăzi nu
merele preferate...

După cum ați 
din omologările 
obișnuite Loto, 
marilor cîștiguri

liege 1-2 (1-9)
dache în min. 16. 17 șl 85,' 
scorul ar fi fost și mai sever, 
în ton cu diferența 
loare de ieri dintre 
echipe, diferență 
(dacă mai e cazul!) 
portul de corners (2—10) 
al șuturilor la poartă 
pe spațiul porții : 4—11)!

20 000 de spectatori și alți 
atîția telespectatori au trăit u 
sufletul la gură prima repriză. 
Era limpede că adversarul 
practică un joc modern, în vi
teză și în forță, in permanentă 
mișcare, cu un ritm care ma
cină. Ne așteptam la maniera 
ofensivă a lui' Standard si re
plica Stelei, care, anticipînd o 
asemenea evoluție, dăduse de 
înțeles că nu va comite nai
vitatea să se arunce 
descoperindu-se în 
Numai că în teren, 
militari au devenit

de va- 
cele două 
reflectată 

și de ra-
'7 Și 

(8—22;

in atac, 
apărare, 
jucătorii 
propriile 

lor victime, printr-o evoluție 
falimentară. In apărare, An- 
ghelini, Sameș (mai slab!) și 
Nițu comiteau greșeli după 
greșeli, la mijloc nimeni nu 
ținea balonul, iar în atac, ni
meni nu încerca să amenințe 
adversarul. Care adversar a 
atacat mai tot timpul ! Cînd 
a venit golul lui M. Răducanu, 
pe contraatac, în timp ce ad
versarul era în 10 oameni 
(fundașul Daerden, accidentat, 
părăsise terenul și nu fusese 
înlocuit), am crezut că Steaua 
a scăpat de trac și va 
altceva, un joc apropiat 
posibilitățile . .
săi jucători (mai puțin Jurcă) 
și de necesitățile unui meci de 
calificare. Sarcină facilitată și 
de eliminarea lui Poci în min. 
45, pentru lovirea lui A. Io
nescu cu pumnul. Numai că 
echipa bucureșteană n-a schim
bat nimic din jocul ei nici 
după pauză. Adică, exact a- 
tunci cînd avea și superiori
tate pe tabela de marcaj, și 
superioritate numerică!

Logic, deci, ca echipa care 
a jucat foarte bine la Bucu
rești, Standard, să egaleze în 
min. 51 (centrare Tahamata, 
fentă Edstrom, cap VOORDEC
KERS) și să alunge și ultima 
speranță a Stelei, prelungirile 
și penaltyurile, cu 9 minute 
înainte de final, cînd ED
STROM, în centrul careului, 
l-a „întors" pc FI. Marin (bun 
pînă atunci) și a înscris, 
f Așa a pierdut Steaua încă 
un meci în cupele europene! 
Meciul în care âvea cea mai 
piare șansă de a realiza o 
performanță, care să o scoată 
din prelungita sa criză. Așa 
ne-a oferit Steaua o foarte 
amară și nescuzabilă decepție.

Arbitrul elvețian B. Galen a 
condus foarte bine următoare
le formații :

STEAUA: 
Anghelini, FI.
Nițu — Aelenei, 
nescu, Jurcă — 
A Ionescu.

STANDARD: 
ME — GERETS. 
37 Pod). RENQUIN, 
— Onal 
Jrmissen), 
SON — _____
STROM, Tahamata

Mircea M. IONESCU

juca 
de 

experimentalilor

IORDACIIE —
Marin, Sameș, 

Zahiu, Iordă- 
M. Răducanu,
PREUDHOM- 
Daerden (min. 

Plesers 
(min. 72 Van der 
GRAF, SIGURVINS- 

VOORDECKERS, ED-

ȘTIRI
• GLORIA BUZĂU — SPOR

TUL STUDENȚESC 1—1 (1—0).
Joc frumos, în care fiecare e- 
chipă a dominat o repriză, în 
prima gazdele, iar în cea se
cundă studenții.. Au marcat: Gh. 
Radu (min. 21) pentru Gloria, 
respectiv FI. Grigore (min. 72).

A AZI SE DISPUTA PRIMA 
ETAPA a „Cupei Buzăului**, 
competiție organizată de F. C. 
Gloria Buzău și la care parti
cipă patru echipe din județ. 
Programul primei etape : Gloria 
— Carpați Nehoiu și Petrolul 
Berea — Olimpia Rm. Sărat. E- 
tapa a doua va avea loc săptă- 
mîna viitoare. (D. Soare — co- 
resp.).
• ÎN SERIA A V-a A DIVIZIEI 

„C“ are loc azi etapa a VII-a, 
intermediară.

A DUMINICA, RAPID — FLA
CĂRA ROȘIE ÎN CIULEȘTI. Ra
pidul susține duminică — de la 
ora 11 — pe stadionul Giuleșți, 
o partidă amicală în compania 
divizionarei ,,C“ Flacăra roșie, 
în deschidere, de la ora 9, me
ciul de juniori Rapid — Sportul 
studențesc.
• GLORIA BISTRIȚA — PRO

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—0 (1—0). Au marcat : Anghel
(min. 26 — autogol), I. Alexan
dru (min. 75) și Georgescu (min. 
81). (I. Toma — coresp.).

A AU FOST PUSE ÎN VÎNZARE, 
Ia casele obișnuite, biletele de in
trare pentru cuplajul interbucu- 
reștean de fotbal (Progresul 
Vulcan — Sportul studențesc 
Dinamo — Steaua) programat 
duminică pe stadionul „23 Au
gust*.



Divizia națională de hochei

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
întrecerile primei serii valo* 

rice a Diviziei naționale de ho
chei au continuat la Miercurea 
Ciuc și Galați cu intilnirile eta
pei a 7-a, în care favoritele au 
obținut victorii lejere. Iată 
scurte amănunte de la ace-te 
jocuri :

STEAUA—AVlNTUL GHEOR- 
GHENI 12—4 (2—0, 2—1, 8—3). 
Evoluînd mai bine decît în jo
cul precedent, campionii au 
cîștigat la scor. întilnirea a fost 
mai animată și mai echilibrată 
în primele două reprize, după 
care bucureștenii, net superiori, 
au marcat în serie. Autorii go
lurilor : Chiriță (4), Justinian 
(2), Cazacu (2), Nistor (2), Ole- 
nici și Demeter pentru Steaua, 
respectiv Z. Antal (2), Gher- 
ghely și Daniel. A arbitrat G. 
Enache (Galați), ajutat de M. 
Lupașeu (Rădăuți) și A. Raliat 
(M. Ciuc).

S.C. M. CIUC — METALUL 
SF. GHEORGHE 7—0 (0-0, 
4—0. 3—0). După o primă repri

ză albă, dar bogată in ocazii 
de gql pentru ambele formații, 
gazdele s-au impus cu autori
tate. Au înscris : Prakab (2), 
I. Antal, Gall, Szeutes, Peter 
și Șandor. A arbitrat : O. Bar
bu (București), ajutat de N. 
Lupu (București) și L. Petras 
(M. Ciuc).

V. PAȘCANU, coresp.
DUNĂREA GALATI — DI

NAMO BUCUREȘTI 7—13 
(1—6, 3—5, 3—2). Meci mai 
frumos și mai echilibrat de
cît cel din ziua precedentă. 
Gălățenii, cu un finiș bun, au 
acționat de această dată legat, 
organizat în apărare. Excelen
tă prestația Iul Tureanu (Di
namo). Au înscris : Berdilă 2, 
Mareu, Ene, Raica, V. Liga și 
A. Liga — Dunărea, Pisăru 5, 
Solyom 3, Moroșan, Gali, Her
ghelegiu, Tureanu, Toke — 
Dinamo. A arbitrat Gh. Mure- 
șeanu, ajutat la linii de R. Do- 
brescu și L. Petrescu — toți 
din București.

T. SIRIOPOL, coresp.

MECIURI ECHILIBRATE ÎN SERIA SECUNDĂ
MIERCUREA CIUC, 1 (prin 

telefon). — Mai disputate ca 
în etapele precedente, jocurile 
rundei a IV-a a seriei valorice 
secunde din campionatul Diviziei 
„A“ au furnizat marți întîlniri 
echilibrate, în care formațiile 
victorioase și-au văzut asigu
rate punctele abia în ultima 
repriză. Iată rezultatele : •
A.S.E. Sp. studențesc — Agro
nomia Cluj-Napoca 6—5 (2—1, 
2—3, 2—1), la capătul unui 
meci de mare luptă, _ prin 
punctele realizate de Jinga 2, 
Florian 2, Moldoveana, Mihă- 
escu, respectiv Lajos 2, Gyor- 
gypall, Orosz și Eross • CI.

sp. șc. Tîrnava — CI. sp. șc. 
Liceul Miercurea Ciuc 3—3 
(0—2, 2—1, 1—0) ; elevii din 
Miercurea Ciuc. au condus pî- 
nă în min. 25 cu scorul de 
3—0, după care, în final, au 
trebuit să cedeze un punct; 
au marcat : Torok, Laszlo, Si
mon — Tirnava, respectiv 
Gcrczuly, Gheorghiță, Csiszer 
• Progresul Miercurea Ciuc 
— Metalul Rădăuți 6—2 (2—1, 
1—1, 3—0), victorie conturată 
abia in ultima repriză ; au în
scris : Pali 2, Olteanu, Kocsis,. 
Lucaci, Lămpi, respectiv Cu- 
relaru, Chiprianov. (V. Paș
canii — coresp.).

ILIE NASTASE OBȚINE
O NOUĂ VICTORIE IN OLANDA

Turneul internațional de
monstrativ de tenis organizat 
de federația olandeză a pro
gramat doua întîlniri în orașul 
Groningen. Ilie Năstase (Româ

nia) l-a învins cu 7—6, 6—4 
pe americanul Ron Sadri, iar 
Gene Mayer (S.U.A.) a cîști
gat cu 6—4, 6—1 jocul cu 
Victor Pecci (Paraguay).

Alte turnee de tenis
Turneul internațional de la 

Lusaka a fost cîștigat de ju
cătorul suedez Ola Ilallgren, 
care în finală l-a învins cu 
7—3, 6—4 pe danezul Lars 
Elvstrdm. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Dorte 
Eckner (Danemarca), învingă
toare în finală cu 6—1, 6—2
în fața jucătoarei Charmaine 
Olivier (Zimbabwe).

în ziua a doua a turneului 
internațional de tenis de la

Madrid au fost înregistrate 
următoarele rezultate mai im
portante : Tulasne (Franța) — 
Grant (S.U.A.) 6-3, 6—3; Mar
tinez (Bolivia) — Kruleviitz 
(S.U.A.) 6—2. 6—2 ; Gomez
(Ecuador) — Kodes (Ceho
slovacia) 6—2, 6—2 ; Clerc
(Argentina) — Simonsson (Sue
dia) 7-r5, 6—4 ; Lendl (Ceho
slovacia) — Fillol (Chile) 6—3. 
6—3.

ACTUALITATEA 
ȘAHISTĂ

Turneul internațional de șah 
de la Tilburg a continuat cu 
desfășurarea rundei a 10-a. 
Spasski (U.R.S.S.) l-a învins 
pe Larsen (Danemarca), iar 
Țal (U.R.S.S.) a remizat cu 
Sosonko (Olanda). Cehoslova
cul Hort a remizat cu cam
pionul lumii Karpov (U.R.S.S.). 
Pe primul loc în clasament se 
află Karpov, cu 7 p, urmat 
de Portisch (Ungaria), cu 
6*/, P și Timman (Olaijda), cu 
6 p. Spasski ocupă locul 4, cu' 
5‘/î p.

★
A luat sfîrșit turneul interna

țional de șah de la Albena 
(Bulgaria). Primul loc în cla
sament a fost ocupat de Pe
trosian (U.R.S.S.), cu 11 p, 
urmat de Adamski (Polonia), 
cu 91/, p, și Danjar (Austria) 
cu 9*/a p.

CAMPIONATUL MONDIAL DE
PENTATLON MODERN LA JUNIORI

MADRID, 1 (Agcrpres). — 
Campionatul mondial de pen
tatlon modern pentru juniori 
a luat sfîrșit la Madrid cu vic
toria sportivului sovietic Ser- 
ghei Kaplanov, care a totalizat 
5678 puncte. El a fost urmat 
în clasament de Phelps (An
glia) — 5662 puncte și Sta
rostin (U.R.S.S.) — 5632 punc
te. Pe echipe a cîștigat U.R.S.S.
— 16.648 p, urmată de R. F. 
Germania — 16.308 p și Anglia
— 16.166 p. Ultima probă a 
competiției, crosul, a revenit 
englezului Phelps, cu 1414 
puncte.

Alan Jones (Australia), noul 
campion mondial de automobi
lism la FI, in mașina, sa „Wil
liams" FWO78, după ce a ter
minat învingător în „Marele 
premiu al Canadei" de la 

Montreal, duminica trecută.
Foto : AGERPRES-Laserfoto

Cupa U. E. F. A.

CALIFICAREA S-A PIERDUT LA PITEȘTI...1
f

F. C Utrecht F. C Argeș 2-0 (0-0)

ai OLIMPIADEI'SO
teofilo STEVENSON: DOAR 59 DE MINUTE PENTRU
CUCERIREA CELOR 3 MEDALII OLIMPICE DE AUR!

Boxerii cubanezi impresio
nat prin evoluția lor la Jocurile 
Olimpice de vară de la Moscova, 
cele 6 medalii de aur cucerite 
fiind, fără îndoială, o dovadă a 
valorii lor Incontestabile pe plan 
mondial, 
tători ai 
dalii s-a 
celebrul 
son. „Campionul 
cum este numit Teofilo, a cuce
rit pentru a treia oară consecu
tiv titlul olimpic, egalînd perfor
manța lui Laszlo Papp, învingă
tor tot de trei ori la J.O. (1948, 
1952 și 1956) ! Dar, comparând 
palmaresele celor doi pugilîști, 
putem afirma că Stevenson l-a 
depășit pe fostul „magician al 
ringului", pentru că are la activ 
și două titluri de campion mon
dial. Acum, scrutîndu-și viitorul, 
Stevenson afirmă cu optimism : 
„Am 28 de ani și nici nu mă 
gîndesc să abandonez activitatea 
competiționaiă. Voi participa la 
toate marile întreceri programate 
în viitor, inclusiv la Olimpiada

Dar, dintre cei 6 pur
celei mai valoroase me- 
distins în mod deosebit 
„greu" Teofilo Steven- 

campionilor",

din 1984, unde vreau să obțin cea 
de a 4-a medalie de aur,..“

Așadar, Stevenson și-a planifi
cat... dorințele pe viitorii patru 
ani și este foarte probabil ca 
ele să devină o realitate unică 
în analele boxului amator.

Calitățile și talentul său, etalate 
pe fundalul unei pregătiri fizice 
de excepție, a unei tehnici și 
forțe ireproșabile, îi dau dreptul 
să domine și în continuare lupta 
„greilor" din ,,careul magic". O 
scurtă statistică a evoluțiilor sale 
la ultimele trei ediții ale J.O. 
este edificatoare. Pentru cuceri
rea celor trei medalii din 
mai prețios metal, Stevenson 
întâlnit 12 adversari. Cite 4 
întrecerile de la Munchen, Mont
real și Moscova. l-a învins pe 
toți 12 fără drept de apel : pe 10 
înainte de limită și numai pe 
doi la puncte ’. în 1972, la Mun
chen, el a triumfat în fața ad
versarilor în mai puțin de 14 
minute, 4 ani mai tîrzîu, la 
Montreal, a dispus de cei patru 
concurenți în circa 15 minute 
(pe americanul Tate, cel care, 
ulterior a candidat la titlul mon
dial profesionist l-a făcut k.o. în 
doar 1 minut și 29 de secunde), 
iar la Moscova a terminat înain
te de limită cu nigerianul Ataga 
și polonezul Skrzecz și i-a învins 
(clar) la puncte pe ungurul Le- 
vai și sovieticul Zaiev.

Dacă adunăm ______ ___
i-au trebuit lui Stevenson* pen
tru cucerirea celor trei medalii 
olimpice de aur, în fața celor 12 
adversari, vom ajunge la un total 
de numai 59 de minute și 19 se
cunde ! o performanță fără pre
cedent în boxul amator, ținînd 
cont de faptul că dacă toate a- 
ceste victorii el le-ar fl obținut 
la puncte, timpul regulamentar 
afectat acestor succese ar fl 
de o oră și 48 de minute !

întrebat la o conferință 
presă ce calități trebuie să

cel 
a 

la

minutele care

fost

de 
aibă

TURUL CICLIST
SOFIA, 1 (Agerpres). — Desfă

șurată pe traseul Razgrad — 
Burgas, etapa a patra a Turului 
Bulgariei a fost cîștigată de ru
tierul polonez Ștepan Jankowski, 
cronometrat pe distanța de 196 
km cu timpul de 5 h 16:35. Cla
sat pe locul doi, în același timp

AL BULGARIEI
cu învingătorul,
R.D.G. H. Koehler a 
coul galben.

Pe echipe conduce 
urmată de Polonia, 
Formația României se află 
locul opt.

ciclistul din 
preluat tri-

U.R.S.S., 
Bulgaria.

pe

un mare boxer, S'tevenson a răs
puns în stilul său caracteristic, 
concis : ..pregătire fizică exce
lentă, lovituri puternice, dozarea 
rațională a efortului, o 
adecvată în funcție de 
sar".... Teofilo Stevenson 
deplin dreptate. Dar pe 
toate aceste adevăruri noi 
mai putea adăuga: o viață spor
tivă exemplară, fără de care ta
lentul, oricît de mare ar fi — 
ca în cazul lui Stevenson și al 
altor mari pugiliști — n-ar fi cu
noscut niciodată marile glorii, 
consacrarea și stima iubitorilor 
sportului cu mănuși.

Ion OCHSENFELD

tactică 
adver- 

are pe 
lingă 

am

UTRECHT, 1. Pe un timp 
ploios, în fața a peste 10 000 
de spectatori, F. C. Utrecht a 
întrecut cu 2—0 (0—0) pe F. C. 
Argeș și s-a calificat_ în turul 
al doilea al Cupei 
jocul tur rezultatul 
A fost un meci de 
jament, dar de un 
tehnic. Formația noastră a 
dut calificarea în partida 
Pitești. Deși a făcut mari 
turi, formația piteșteană 
avut claritate în joc, fiind lip
sită de forță ofensivă. Prima 
repriză a fost în general egală, 
cu puține faze de poartă. De 
notat lovitura liberă executată 
în bară de M. Zamfir (min. 19) 
și cele două situații favorabile 
ale gazdelor (min. 27 — Riet- 
velt ; min. 40 — Tervoort).

După pauză, jocul a fost mai 
interesant, gazdele domină mai 
mult, sînt mai periculoase în 
atac și deschid scorul, în min. 
62, prin VEEN, care a profi
tat de o greșeală a lui Bărbu- 
lcscu. După gol, F. C. Argeș

U.E.F.A. (în 
a fost 0—0). 
mare anga- 
scăzut nivel 

pier
de la 
efor- 
nu a

iese mal îndrăzneț în ofensivă, 
are o bună ocazie prin Băluță 
(min. 64), dar primește un nou 
gol, la o lovitură liberă- fază 
în care autorul punctului. 
CARBO, era în poziție de of
said. Avînd 2—0 în min. 85, 
F. C. Utrecht și-a asigurat ca
lificarea. Finalul aparține echi
pei noastre, care nu reușește 
însă să înscrie nici golul de 
onoare. Victorie meritată a for
mației olandeze — superioară ca 
forță fizică și decizie în con
struirea atacurilor.

Arbitrul J. Carpenter (Irlan
da) a, condus formațiile :

F. C. UTRECHT : Breukelen
— Tervoort, Vilbret, Chatinier, 
Flight — Kruys. Van Hanegem, 
Staa — Rietvelt, Veen (min. 
84 — Carbo), Adelaar.

F. C. ARGEȘ : Cristian — M. 
Zamfir, Cîrstea, Stancu, Tulpan
— Kallo, Bărbulescu. Ignat 
(min. 53 — Badea) — Sigmi- 
rean (min. 50 — Molceanu), 
Radu II, Băluță.

SE CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE PENTRU TURUL II IN CUPELE EUROPENE
Cu meciurile desfășurate ieri s-a încheiat prima etapă a cupelor europene la fotbal. Echipele 

subliniate au promovat în etapa a doua, care este programată la 22 octombrie și 5 noiembrie. Dar pro
gramul etapei secunde va fi cunoscut abia vineri, cînd are loc, la Zurich, tragerea la sorți a partidelor, 

coloană figurează — între paran- 
formația care a marcat mai multe 
Lisabona — Dinamo

Iată rezultatele de ieri trecute în coloana a doua (în prima 
teze — scorurile din prima manșă). La scor general egal s-a calificat 

goluri în deplasare. Alte amănunte și rezultatul meciului Benfica 
Cupa Cupelor, le vom publica în ziarul de mîine.

CUPA
F. C. Nantes 
Austria Viena 
Banik Ostrava 
Ajax Amsterdam 
F.C. Basel
Nottingham Forest 
F.C. Liverpool 
Bayern Munchen 
Steaua Roșie Belgr. 
B. K. Esbjerg (Dan.) 
Honved Budapesta 
Szombierki Bytom 
Spartak Moscova 
Apoel Nicosia 
Univ. Craiova 
Real Madrid

CAMPIONILOR EUROPENI

Partizan Tirana 
Austria Salzburg 
A.S. Monaco
West* Ham
Poli. Timișoara
Carl Zeiss Jena
F.C. Haugar (Norv.) 
Dinamo Tbilisi 
Sparta Praga
F.C. Waterford (Irl.)
From Reykjavik
F.C. Waterscheid
Leg ia Varșovia 
Feyenoord Rotterdam 
Crusaders (Irl. N.)

- Linfield Belfast
— F.C. Aberdeen
— Westmanneayjer (!sl.)
— Dinamo Tirana
— F.C. Bruges
- T-S.K.A. Sofia
— Ou Iu Palloseura
— Olympiakos Pireu
— Viking Stavanger
— Halmstad (Sued.)
— Sporting Lisabona
— Trabzonspor
- Jeunesse Esch (Lux.)
— Dynamo Berlin
— Inter Milano
— F.C. Limerik (Irl.)

CUPA CUPELOR
— Malmo F.F.
— Fortuna Dîisseldorf
— F.C. Valencia
— Castilla (Sp.)
— Celtic Glasgow
— A.S. Roma
- F.C. Sion (EIv.)
— Kastoria (Gr.)
— Spora Luxemburb
- Hibernians (Malta)
— Hvidovre Copenhaga
— Omonia Nicosia
— Slavia Sofia
— Ilves Tampere (Fin.)
- Newport (T. Gal.)

Zagreb,

CUPA U.E.F.A.
(1-0) 2-0
(0-1) 0-0 A.C. Torino — R.W.D. Molenbeek (2-1) 2-2
(1-1) 1-0 F.C. Sarajevo — Hamburger S.V. (2-4) 3-3
(2-0) 1-0 Real San Sebastian — Ujpesti Dozsa (1-1) 0-0
(1-0) 4-1 Voest Linz — Zbrojovka Brno (1-3) 0-2
(0-1) 0-1 K.B. Copenhaga — Grasshoppers Zurich (1-3) 2-5

(1-1) 10-1 Differdingen (Lux.) — A.Z.67 Alkmaar (0-6) 0-4
(4-2) 3-0 Sporting Gijon — Bohemians Praga (1-3) 2-1
(3-2) 4-1 F.C. Dundal (Irl.) — F.C. Porto (0-1) 0-0
(0-0) 3-2 Panathinaikos Atena — Juventus Torino (0-4) 2-4
(2-0) 1-0 C.F. Barcelona — Sliema (Malta) (2-0) 6-0
(1-2) 3-0 Nap'edak Krusevac — Dynamo Dresda (0-1) 0-1
(5-0) 4-0 Boavista Porto — Vasas Budapesta (2-0) 0-1
(0-3) 2-1 I.F.K. Gotteborg — Twente Enschede U-5) 2-0
(0-2) 1-1 F.C. Koln — 1. A. Akranes (Isl.) (4-0) 6-0
(2-1) 5-1 Servette Geneva — F.C. Sochaux (0-2) 2-1

Widzew Lodz — Manchester United (1-1) 0-0
Dinamo Moscova — S. K. Lokeren (1-1) 0-1

(0-1) 0-0 Wolver. Wanderers — P.S.V. Eindhoven (1-3) 1-0
(0-5) 0-3 Dundee United — Slask Wroclaw (0-0) 7-2
(0-2) 3-3 F.C. Moss (Norv.) — F.C. Magdeburg (1-2) 2-3
(1-3) 5-1 R.S.C. Anderlecht — F.C. Kaiserslautern (0-1) 3-2
(1-2) 1-0 Si. Etienne - Kuopio (Fin!.) (7-0) 7-0
(0-3) 4-0 Vorwarts Frankfurt — Ballymena (Irl. N.) (1-2) 3-0
(1-D 2-0 St. Mirren (Scoția) — Elfsborg Boras (2-1) 0-0
(0-0) 2-0 Larnaca (Cipru) — V.f.B. Stuttgart (0-6) 1-4
(6-0) 6-0 Levski Spartak — Dinamo Kiev (1-1) 0-0
(0-1) T-O Steaua București — Standard Liege (1-1) 1-2
(0-1) 1-2 Arts Salonic — Ipswich Town (1-5) 3-1
(3-1) 4-0 Eintr. Frankfurt/M. — Șahtior Donețk (0-1) 3-0
(1-3) 1-0 Beroe Stara Zagora — Fenerbachce Istanbul (1-0) 2-1
(3-1) 4-2 F.C. Utrecht — F.C. Argeș Pitești (0-0) 2-0
(0-4) 0-0 Radnîcki Niș - A.S.K. Linz (2-1) 4-1


