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,,Crosul tînărulul munci
tor" adună la primul start 
sute de mii de partici- 
panțl. In fotografie, finala 
fete (16—13 ani) de la 
Băile Felix.
Foto : Ștefan DARUCZI
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s-a a- 
concu- 
pregă-

La Constanța s-au desfășu
rat finalele Dinamoviadei de 
judo pe Ministerul de Interne, 
a VIII-a ediție. Devenită tra
dițională, această competiție de 
masă, parte integrantă a „Da- 
ciadei", a reunit la start peste 
300 de concurenți. Un record de 
participare care atestă crește
rea interesului .față de judo, 
disciplină cu un pronunțat ca- . 
racter aplicativ-militar.

întrecerea a relevat 
calitativ sporit la care 
juns, tehnica bună a 
renților și excelenta lor . „
tire fizică. în cele aproximativ 
480 de dispute, de o impresio
nantă 
Sala 
cițiva 
zenți 
valoare. 
Cotoroană 
Galați). Dumitru Miu (Dinamo 
Victoria), Tibcriu Neamțu (Di
namo I București), Alexandru 
Leca (Dinamo Marea Neagră) 
și Attila Szabo (Dinamo Cotro- 
ceni). O impresie deosebită a 
produs și de această dată Ion 
Michi (Dinamo Mureș), sportiv 
care poate constitui un exem
plu de urmat pentru fiecare 
participant la ampla manifes-

dirzenie, găzduite de 
sporturilor, am remarcat 
judoka care pot fi pre- 
oricind ia competiții de 

Printre ei, Gheorghe 
(Dinamo Pompierul

REPREZENTATIVELE
DE HANDBAL

ALE ROMÂNIEI
LA STARTUL NOULUI

naționale 
„A“, sint 

selecțio-

SEZON INTERNATIONAL
® „Trofeul Carpați" - Ia Rm. 
Vîlcea @ Campionatele Balca
nice vor avea loc la Tg. Mureș 
(fete) și la Sofia (băieți) ® Se
niorii vor evolua in Elveția și 

Ungaria
Deși campionatele 

de handbal, Divizia 
in plină desfășurare, 
nerii echipelor naționale și-au 
și formulat primele opțiuni. 
Firesc, pentru că sezonul în- 
tilnirilor internaționale se a- 
propie.

Handbalistele senioare vor e- 
volua, între 18 și 23 noiembrie, 
în tradiționalul turneu dotat cu 
„Trofeul Carpați", găzduit — în 
premieră — de orașul Rm. Vîl
cea. La start se vor mai afla 
campioana olimpică, reprezen
tativa Uniunii Sovietice, cam
pioana mondială, selecționata 
R. I). Germane, precum și e- 
chipele Ungariei și 
cei. Două săptămîni 
(5—7 decembrie), la 
se va desfășura cea 
ediție a Campionatului Balca
nic. în pregătire pentru aceste 
evenimente, reprezentativa fe
minină a țării noastre va efec
tua între 5 și 9 noiembrie un 
turneu în R. F. Germania.

Selecționata masculină de se
niori a României se va deplasa 
între 14 și 16 noiembrie în El
veția, pentru a susține două 
intilniri cu reprezentativa țării 
gazdă, urmind ca între 17 și 
22 noiembrie să evolueze la tur
neul internațional organizat de 
federația de specialitate din Un
garia. Participă formațiile 
României, Poloniei, Uniunii So
vietice, Bulgariei și Ungariei, 
între 2 și 7 decembrie, echipa 
noastră va participa, în Bulga
ria, la cea de a II-a ediție a 
Campionatului Balcanic. 

Danemar- 
mai tirziu 
Tg. Mureș 
de a II-a

tare de masă. Pentru prezența 
sa consecutivă la toate cele opt 
ediții ale Dinamoviadei, el a 
fost călduros felicitat și a pri
mit o frumoasă plachetă din 
partea Federației române de 
judo.

In concursul pe echipe, com
portări meritorii au avut Di
namo Gloria Cimpina (pregă
tită de maestrul emerit al spor
tului Ion Alexe, fostă glorie a 
boxului românesc, în prezent 
profesor de educație fizică), 
surpriza cea mai plăcută a în
trecerilor, și Dinamo I Bucu
rești. Pentru atrăgătoarele și 
reușitele lor dispute pe tatami, 
primilor clasați le-au fost în- 
mînate cupe, diplome și premii 
în obiecte.

Iată cîștigătorii : individual, 
cadre, cat. 65 kg — Ionel Cră
ciun (Din. Brașov) ; cat. 71 kg:

Etapa inaugurală a Diviziei „A“ la

RAPID ÎNVINGELÂ SCOR PE„U“ CLUJ-NAPOCA! loan CHIRILĂ

(Continuare în oaq. 2-3)
TIMIȘOARA, 2 (prin tele

fon). în sala Olimpia au în
ceput, în ambianța unui inte
res deosebit, manifestat de un 
public numeros, întrecerile edi
ției a 32-a a campionatului na
țional de baschet masculin.

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
SIBIU 79—76 (41—38). Partida 
inaugurală a Diviziei „A“ a 
prilejuit un meci foarte dispu
tat, cu multe faze spectacu
loase și cu o captivanta evolu
ție a scorului. Echipa brașo- 
veană a avut un final mai bun,

LA VARNA, AU ÎNCEPUT
VARNA, 2 (prin telefon). în 

sala „Cerno More" din locali
tate au început Jocurile balca
nice de tenis de masă. în pro
ba pe echipe, reprezentativa 
feminină a României a debutat 
cu o victorie în fața formației 
Greciei: 3—0 (Liana Urzică — 
Galanou 21—10. 21—12; Eva
Ferenczi — Moraitou 21—7, 
21—9; Ferenczi, Olga Nemeș — 
Galanou, Marinou 21—15, 21— 
14. Liana Urzică joacă, în po
fida febrei mari, datorată unei 
amigdalite. După-amiază, echi
pa noastră a fost întrecută de 
formația Iugoslaviei, cu 3—0 
(Urzică — Batinici 21—23, 16— 
21; Ferenczi — Oisterjeci 19—21, 
21—23, Urzică, Ferenczi — Ba
tinici, Osterjeci 11—21, 21—12, 
12—21).

Gh. Cotoroană (Din. Pompierul 
Galați) ; cat. 78 kg : Ion Pa
vel (Din. I București) ; cat. 86 
kg : Ciprian Marinescu (Din. I 
București) ; elevi și militari în 
termen, cat. 60 kg : Alexandru 
Leca (Din. Marea Neagră) ; 
cat. 65 kg : Constantin Mancaș 
(Din. Gloria Cîmpina) ; cat. 71 
kg : Ion Isac (Din. Cotroceni) ; 
cat. 78 kg : Attila Szabo (Din. 
Cotroceni) ; cat. 86 kg : Liviu 
Șerban (Din. Jiul) ; cat. 95 kg : 
Constantin Paraschiv (Din. Tu
nari I) ; cat. +95 kg : Savin 
Chircan (Din. Tunari II). E- 
chipe, cadre : 1. Dinamo Bucu
rești, 2. Dinamo Brașov, 3. Di
namo Constanța ; elevi și mili
tari în termen : 1. Dinamo Glo
ria Cîmpina, 2. Dinamo Tu
nari II, 3. Dinamo Cotroceni.

Marcel POPESCU
Foto : Dumitru PETRESCU

cîștigînd, dar nu fără emoții. 
Din păcate, frumoasa desfășu
rare a întîlnirii a fost întune
cată de atitudinea unor jucă
tori care, nemaiputîndu-și stă- 
pînii nervii, au protestat ve
hement la deciziile arbitrilor 
(M. Marinescu — C.S.U. Bra
șov, sancționat cu eliminarea 
din joc), ori s-au răzbunat pe... 
minge, lovind-o cu piciorul (M. 
Georgescu — C.S.U. Sibiu, 
sancționat cu fault tehnic). Au 
înscris : Marinescu 18, Benc- 
dek 19, Moraru 15, Tecău 14,

J.B. LA TENIS DE MASĂ
în turneul masculin, Româ

nia — Bulgaria 1—5 (Șt. Mo
raru — Stoîanov 22—20, 18—21, 
15—21; S. Crișan — Lukov 
21—12,'13—21. 21—11; E. Flo- 
rescu — Hasanov 19—21, 9—21; 
Crișan — Stoianov 16—21, 
15—21; Moraru — Hasanov 
21—10, 11—21. 17—21; Florescu
— Lukov 13—21, 21—11, 13—21).

La ora convorbirii telefoni
ce echipa masculină conducea 
cu 3—0 in partida cu Grecia.

Alte rezultate, feminin: Iu
goslavia — Turcia 3—0, Iu
goslavia — Bulgaria 3—0, Bul
garia — Grecia 3—1, Bulgaria
— Turcia 3—0; masculin: Iu
goslavia — Turcia 5—0, Grecia
— Turcia 5—1.

MARELE SUCCES AL LUI „POLI" 
-ÎN „CUPA CUPELOR" -

OBLIGĂ FOTBALUL BĂNĂȚEAN
//

Stadionul timișorean, arhiplin, în așteptarea victoriei. Cotec 
sprintează. La capătul cursei va fi faultat de Snedonn, dar mo
mentul din imagine nu e decit prologul golului care va veni peste 
numai două minute. Foto : B. VUIN — Timișoara

„Poli" Timișoara o obținut o 
calificare cu adevărat senza
țională. în cadrul unui duel în 
care bookmakerii din Glas
gow — și nu numai ei — ar 
fi acordat oaspeților români 
cel mult cinci ia sută din 
șanse. în aceeași ordine de 
idei, performanța timișorenilor 
e, parcă, mai răsunătoare de- 
cît reperul legendar U.T.A. — 
Eeyenoord, deoarece U.T.A. era 
campioana României, în timp 
ce „Poli" este o echipă anga
jată efectiv (cu minus doi) în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării.

Suporterii sentimentali ai 
studenților, care au cîntat în 
piața centrală a orașului pînă 
dincolo de miezul nopții, sînt 
înclinați să creadă că Zeul 
fotbalului s-a simțit dator să 
amintească Timișca ci că ea nu 
are dreptul să trăiască doar 
din amintirile Mehalei și ale 
Ripensiei. în acest scop, spun 
ei, Vișan a fost „delegat" să 
marcheze primul gol al carie
rei sale de fotbalist de divizia 

I „A" tocmai în finala Cupei cu

baschet masculin

Fiaundra 3, Hegyesi 3, Krisbai 
2 pentru C.S.U. Brașov, res
pectiv Palhegy 26, Chirilă 21, 
D. Martinescu 11, Kosa 10, 
Georgescu 6. Vuc 2. Au arbi
trat bine M. Aldea (Ploiești) 
și M. Ionescu (București).

FARUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI' 83—82 (42—44). Din nou 
un meci echilibrat, cu nu
meroase răsturnări de scor. 
Constănțenii au reușit, totuși, 
să se desprindă începînd din 
min. 34 (scor 60—60), obținînd 
în 4 minute un avans de 5 
puncte (83—78). dovedit decisiv, 
deși în ultimele două minute 
ieșenii, făcînd eforturi aprecia
bile, s-au apropiat pînă la nu
mai un punct. Au înscris : 
Băiceanu 36. Spînu 16. R. Mar
tinescu 12, Mănăilă 11, Pașca 
8 pentru Farul respectiv Moi- 
sescu 38, Boișteanu 16, Szabo 
12, Matei 8, Mihăilescu 6. An
ton 2. Au arbitrat bine : I. An
tonescu (București) și FI. Ba- 
loșescu (Brașov).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
87—60 (42—29). Feroviarii. cu 
Gh. Dumitru în mare vervă de 
coș, și-au creat, de la început, 
un avantaj substanțial. după 
care au acționat relaxat șl au 
condus permanent o echipă 
care, producînd o surpriză ne-

Constantin CREȚU, coresp.

(Continuare în pag. 2-3) 

Steaua, iar Manea a fost ales 
să marcheze primul său gol 
la „Poli" chiar la Glasgow, re- 
lansînd în ultimele minute ale 
meciului o calificare ca și pier
dută. în sfirșit, ei șînt de pă
rere că pînă și despărțirea Ti
mișoarei de Giuchici a ajutat, 
paradoxal, la obținerea victo
riei. deoarece „schimbul" lui, 
portarul Moise, a salvat golu
rile ca și făcute ale lui Mc 
Grain și McLeod.

Dincolo de aceste elemente 
de arhivă sentimentală, e nece
sar să subliniem că „Poli" a 
obținut calificarea la Glasgow, 
jinde a jucat mai bine decît la 
Timișoara.

Cum se explită acehstă per
formanță ieșită din comun din 
partea unei echipe care, ca și 
după eliminarea lui M.T.K., 
are în față drumul lung al 
părăsirii zonei periculoase în 
clasamentul campionatului ?

Octogenarul prieten al fotba
lului românesc, moș Sole, din 
Novisad, invitat de onoare al 
clubului timișorean, spunea 
înainte de meci : „Bătăliile 
fotbalului nu le cîștigă jucă
torii. Ca și în armată, ele sînt 
victoriile sau înfrîiigcrilc sta
tului major al echipelor".

în mod sigur, „Poli" a fost 
foarte bine condusă la toate

ECHIPA DE BASCHET 
DINAMO BUCUREȘTI 

A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE LA PLOVDIV
Participînd la tradiționalul 

turneu de baschet masculin or
ganizat, anual, cu prilejul Tir- 
gulul internațional de la Plov
div, echipa Dinamo București a 
avut o comportare bună, obți
nînd cinci victorii în tot atîtea 
meciuri susținute și cucerind, 
in acest fel, locul I în clasa
mentul întrecerii. Rezultate i 
Dinamo : 71—67 cu Buducnosl 
(locul 5 in campionatul Iugo
slaviei ; din formație fac parte 
internaționalul Knezevici și alți 
5 jucători de peste 2,05 m), 
76—58 cu K.S.K. Izmir, 71—69 
cu Spartak-Levski Sofia (cu 
Golomeev în echipă), 75—68 cu 
Akademik Sofia, 92—66 cu A- 
kademik Plovdiv. Clasament fi
nal : 1. DINAMO, 2. Levski-
Spartak, 3. Buducnost, 4. Aka
demik Sofia, 5. K.S.K. Izmir, 
8, Akademik Plovdiv.

Cei mai buni jucători ai for
mației dinamoviste : Popa, Bra« 
boveanu (pe locul 2 in clasa
mentul coșgeterilor, după Kne
zevici), Flutura; și Ivascencoî



PREGĂTIRI PENTRU ,,CUPA
ILLC.** 1Â DELTAPLANISM

In cursul lunii octombrie se 
vor desfășura la Lisnov-Ozun 
(jud. Covasna) întrecerile de 
zbor cu deltaplanul din cadru! 
concursului dotat cu „Cupa 
U.T.C.", organizat sub gene
ricul „Daciadei". Dacă vom a- 
minti că numărul celor care 
practică sau se pregătesc să 
practice acest nou sport se ri
dică la citeva mii, că în țară 
sînt organizate un număr de 
64 de aero-delta-cluburi, în
țelegem că o nouă_ finală re
publicană la această disciplină 
este așteptată cu deosebit inte
res Dealtfel, și ediția a Il-a 
a campionatului național, des
fășurată de curînd tot la Lis- 
nev-Ozun a unit la start 86 
de piloți. care au executat 
zboruri spectaculoase. După 
cum sîntem informați, intense 
pregătiri pentru participarea 
la „Cupa U.T.C." se desfășoară 
la Arad (Aero-delta-clubul Vo
ința, condus de A. Kiss, unul 
dintre promotorii acestui sport 

" ’ ” (clubul
ing. I. 

formați 
piloți), 

; de pilo- 
Timișoara 

aero-d elta-cluburi),

Acesta este zborul cu deltaplanul ! In imagine : tînăra Maria 
Stoica de la Casa științei și tehnicii pentru tineret Brașov.

După turneele retur la volei
nai SEI

SPERANȚE CARE CONFIRMA

la noi), Cluj-Napoca 
Tehnofrig, condus de 
Socaci, unde au fost 
în ultimul an 56 de 
Iași („Terom“, condus 
tui ing. N. Vlad), ' 
(cu trei 
București și în alte orașe. Pe 
lîngă aparatele din generația I 
vor fi folosite construcții noi, 
concepute de specialiști români 
în acest domeniu (printre care 
un grup de deltaplaniști de la 
INCREST București, conduși 
de ing. Dan Ionescu). (V.T.).

FINALA CAMPIONATULUI HANDICAPAT» OR FIZIC
Peste 400 de 

tui din 25 de 
la Arad în cadrul finalei pe țară a 
campionatului handicapaților fizi
ci disputîndu-și întîietatea în patru 
discipline : atletism, popice, te
nis de masă și conducerea min
gii printre jaloane. întrecerile, 
deosebit de disputate, au dove
dit că și cei ce suferă de anu
mite infirmități pot gusta bucu
riile sportului, ale mișcării în aer 
liber. Iată și cîștigătorii probe-

Iubitori ai sportu- 
județe s-au întîlnit

lor : J?t. Simion (Buc.), Maria
na Tănăsucă (Iași), Victoria Io
nel (Buc.) și Șt. Pirnău (Praho
va) — alergări ; Florica Barna 
(Arad) și Al. Marc (Satu Mare)
— aruncarea greutății ; L. 
ratki (Bihor) — conducerea 
gii printre jaloane : Viorica 
cel (Bihor) și I. Trăstaru
cău) — popice ; Rodica Boajan 
(Buc.) și D. Zoltan (Maramureș)
— tenis de masă. (N. STRAJAN
— coresp.).

Ba- 
min- 
Ian- 
(Ba-

• Aruncări libere după 8 greșeli personale • Timp 
de odihnă posibil după un coș primit 9 Meciurile încep 
cu ... 20 de minute înainte de fluierul arbitrului • La 3 
greșeli personale, antrenorul este înlocuit.

Ratificate de congresul 
F.I.B.A. ținut la Moscova, în 
timpul Jocurilor Olimpice, (Mo
dificările regulamentului jocului 
de baschet cuprind 
stipulări cu implicații 
tante în desfășurarea întreceri
lor. De pildă, articolul 92 pre
vede ca, după comiterea într-o 
repriză a 8 (și nu 10, ca pînă 
acum) greșeli personale (sau 
tehnice) de către o echipă, toa
te greșelile următoare să fie 
sancționate cu două aruncări 
libere. Deci, o invitație la un 
joc mai activ în atac și mai 
puțin „bătăios" în apărare. Ar
ticolul 40 prevede ca noutate 
posibilitatea acordării unui mi
nut de odihnă Ia cererea antre
norului echipei căreia i s-a în
scris un coș din acțiune, după 
validarea acestuia de către ar
bitri.

Capitolul disciplină prevede 
la articolul 11 că: „Arbitrii au 
dreptul să ia decizii pentru 
sancționarea încălcării regulilor 
de joc comise în teren sau în

citeva 
impor-

afara lui din momentul sosirii 
în sală, care va fi cu 29 de mi
nute înaintea orei fixate pentru 
începerea jocului și pînă la în
cetarea timpului de joc, aprobate 
de arbitrul principal. Dacă în pe
rioada dintre sfîrșitul jocului și 
semnarea foii de arbitraj are 
Ioc un incident (provocat de 
jucători, antrenori, conducători 
de echipă sau de spectatori), 
arbitrul principal va consemna 
incidentul în foaia de arbitraj 
și se va asigura că un raport 
suplimentar va fi trimis (sau il 
va trimite) forului competent". 
Articolul 78 menționează că 
dacă un antrenor a acumulat 3 
greșeli tehnice (ca urmare a 
comportării nesportive a antre
norului principal, a celui se
cund, a înlocuitorilor lor, a con
ducătorilor de echipă sau a 
spectatorilor), el va fi eliminat 
și înlocuit de antrenorul 
cund și, în lipsa acestuia, 
căpitanul de echipă.

Altor articole ale regulamen
tului li se aduc completări, ast
fel : art. 35 : „în cazul unei 
aruncări la coș spre sfîrșitul 
timpului de joc dacă s-a sem
nalat terminarea jocului cînd 
mingea este în aer, in caz că 
aruncarea nu a fost reușită și 
mingea ricoșează din inel, nici

se- 
de

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 26 SEPTEMBRIE 
1980. Categoria 1 : 1 
100% — autoturism 
1300 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
tei
100 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 55.245 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 de la categoria 1 a 
fost obținut de GEORGETA 
DOBRINESCU din București.

>
și 1 variantă 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria

2 : 4,:
3 : 13
4 : 33
5 : E
6 : 2(

categoria X :

variantă
DACIA 
a 17.500 
a 20.152

unul dintre jucători nu are 
dreptul să o atingă pînă cind 
devine evident că mingea nu 
va intra în coș. Dacă mingea 
va fi atinsă de apărător, se 
va acorda coș valabil adversa
rilor iar dacă mingea a fost a- 
tinsă de atacant, se va anula 
coșul realizat**; art. 53 : „Un 
jucător care, după un dribling, 
aruncă mingea în panou și o 
atinge înainte ca ea să fie a- 
tinsă de un alt jucător, comite 
o abatere (dublu dribling), in 
afară de cazul cînd arbitrul a- 
preciază că a fost vorba de o 
aruncare la coș**; art. 43 : „Ar
bitrii pot acorda minut de în
trerupere numai în caz de ră
niri sau pentru motive foarte 
serioase și numai după ce fa
za s-a terminat sau mingea a 
ieșit din joc**; art. 51 : „Dacă 
un jucător aruncă sau lovește 
intenționat cu mingea un ad
versar, provocînd ieșirea ei din 
teren, mingea va fi acordată 
adversarilor, chiar dacă aceștia 
au atins ultimii mingea**; art. 
57 : „Jucătorii care lovesc min
gea direct spre coș dintr-o an
gajare între doi, nu sînt consi
derați că execută o acțiune de 
aruncare Ia coș**.

Toate aceste prevederi vor 
intra în vigoare în întrecerile 
din țara noastră începînd de 
la 20 octombrie. Pînă atunci, 
colegiile locale de arbitri, an
trenorii și jucătorii au răgaz 
pentru a studia modificările re
gulamentului și urmările lor, 
astfel ca la aplicarea lor să se 
evite erori sau neînțelegeri.

Campionatul- masculin de vo
lei al Diviziei „A“. ediția 1979/ 
80, a ajuns în faza turneelo-r 
finale pentru desemnarea echi
pei campioane și a celor care 
vor părăsi prima scenă volei- 
balistică. Din cele 
nee ale turului și 
rezultă menținerea 
rențieri nete între 
voleiului 
și Steaua 
pețitoare, 
mărire a 
trecut. Situația la care ne re
ferim considerăm că are o a- 
coperire obiectivă, ținînd sea
mă că sextetele de bază ale 
acestor echipe au făcut parte 
aproape integral din lotul re
prezentativ al României, cel 
care a cucerit la Moscova pri
ma medalie olimpică a voleiu
lui românesc. In acest sens, 
este suficient să amintim că 
Dinamo a pierdut doar un set 
în cele zece jocuri disputate, 
iar Steaua (avînd în serie ,e- 
chipe mai puternice : Explo
rări, Tractorul) numai 
fapt care reflectă, pe de o 
parte, yaloarea acestor echi
pe, în general și a fiecărui ju
cător care le compune, 
special, iar pe de altă 
rămînerea în urmă a 
lalți.

O altă constatare se 
la prezența elementelor 
în echipele care joacă efectiv, 
nu numai în loturile acestora. 
Este un fapt 
greu am putea 
egalității între, 
Gîrleanu, Pop, 
vei, Enescu — 
și Căta-Chițiga, 
namo), Spînu, 
(Steaua). Strauff ___
Ciontoș (Silvania). Dar, 
pla enumerare a numelor ce
lor din 
Supusei 
la sine 
gura și 
cerință : 
mai darul 
stări de lucruri, repetarea lor 
fiind posibilă numai în urma 
unei munci asidue, fără mena
jamente, responsabile.

Noutăți prea multe n-au fost 
remarcate în jocul echipelor 
participante în turneele retur

două tur- 
returului 

unei dife- 
„forțele" 

— Dinamo 
— și celelalte com- 
ba chiar o ușoară 
decalajului față de

românesc

trei,

în 
parte, 
celor-

referă 
tinere

notabil, deși cu 
pune semnul 

să zicem, Oros, 
Stoian, Maca- 

pe de o parte 
Vrîncuț (Di- 
Mina. Chifu 

(Tractorul), 
sim-

partea a doua a pre- 
egalități vorbește de 

despre viitor, cu sin- 
cea mai imperioasă 
laudele să aibă nu- 

evidențierii unei

• Pentru participarea la C.E. 
’81 — masculin se vor desfășura 
turnee de calificare la care va 
fi prezentă și selecționata țării 
noastre, care face parte din gru
pa a Il-a, alături de echipele re
prezentative ale Greciei, Turciei, 
Elveției, Danemarcei și R.F. Ger
mania, aceasta din urmă găzdu
ind competiția, între 15 și 19 mai 
1981. Grupa I, cu turneu de ca
lificare în Finlanda, cuprinde e- 
chipele Cehoslovaciei, Olandei, 
Finlandei, Israelului, Norvegiei și 
Luxemburgului, iar din grupa a 
IlI-a, din Spania, în afara țării 
organizatoare, mai fac parte Un
garia, R.D.G., Austria și Anglia.

• Turneele finale pentru lo
curile 1—4 ale campionatului 
1979/80 se vor desfășura în pe
rioada • 11—15 octombrie la Iași 
(băieții) și Focșani (fetele), Iar 
pentru locurile 9—12, între 4 șl 8 
octombrie, la Brăila (băieții) și 
Zalău (fetele).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 OCTOM

BRIE 1980

I. 
n. 

ni. 
IV.
v.

vi. 
VII. 

VIII.
IX. 
x.

XI. 
XII. 

XIII.

Univ. Craiova — Inter. X 
Steaua — Standard Lidge 2 
F.C. Utrecht — F.C. Argeș 1 
Poll. Tim. — Celtic Glasgow 1 
F.C. Carl Zeiss — A.S. Roma 1 
A.C. Torino — R.W.D. Mlbk. 2 
Panath. Atena — Juventus 1 
Aus. Viena — FC Aberdeen X 
A.S. Monaco — FC Valencia X 
Anderlecht — FC Kaisers. 1 
Apoel_ Nicosia j— Dyn Berlin 1 

Bruges 1 
— Fortuna 2
CÎȘTIGURI:
20.039

FC Basel — FC 
Aust. Salzburg

FOND TOTAL DE 
396.820 lei, din care 
report la categoria 1.

LOZ PLIC
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 3 octombrie 1980, se tele
vizează în direct, începînd de la 
ora 18,25.

• LA NEGREȘTI (jud. Sa- 
tu Mare) s-a desfășurat tra
diționala competiție polispor
tivă „Trofeul Oașului", aflat 
la a noua ediție, la care au 
participat aproape 900 de ti
neri. Primul loc a revenit 
sportivilor din comuna Me- 
dieșul Aurit, cîștigători pen
tru a doua oară consecutiv. 
Printre primii clasați, pe ra
muri de sport, s-au numărat 
I. Sas (Certeze), Rodica Do- 
brican (Medieșul Aurit) la 
100 m plat, A. Mesaros și Do
rina Bus (Medieșul Aurit) la 

la greu- 
Mare la 
Negrești 
Negrești 
(Bixad)

a „Festivalului sportului bi
horean" a reunit pe terenu
rile șl sălile din Marghita a- 
proape 4 000 de tineri din 
județul Bihor și județele a- 
propiate, Satu Mare și Ma
ramureș. Participanții s-au 
întrecut Ia nu mal puțin de 
20 de sporturi. — ■ 
vingători s-au 
nirea Avrămuț 
Oțelul Or.
— la handbal 
Marghita — la

dr.

Printre 
numărat : 
— la 
Petru 

băieți, 
baschet

în- 
U- 

fotbal, 
Groza 
I.M.U. 
băieți,

1500 m și, respectiv, 
tate, Ardeleana Satu 
handbal fete, Oașul 
la volei fete, Știința 
la fotbal, V. Bondl ______ ,
și Gh. Olteanu (Medieșul Au
rit) la trîntă • TINERII 
ATLEȚi din Tulcea au evo
luat la Ismail (U.R.S.S.), în 
cadrul întrecerilor orașe
lor înfrățite, cîștigînd întîl- 
nirea la scorul de 9—7. Prin
tre cîștigători s-au aflat tul
cenii Mihaela Timofei — 
m. Elena Sidatov — 100 
200 m, Cornelia Holodik 
înălțime, Gh. Ciulei — 100 
200 m, Marinela Gheorghe 
lungime. Revanșa va avea loc 
la sfîrșitul lunii octombrie, la 
Tulcea. * LA ȘCOALA 
GENERALA din comuna Io- 
nești (jud. -Argeș) s-a dat 
recent în folosință un mini
complex sportiv, compus din 
teren- de handbal, portic de 
gimnastică și sectoare pentru 
probe atletice. Inițiatorul a- 
menajării a fost profesorul 
de educație fizică Florea Stan- 
CU. • CEA DE A 5-A EDIȚIE

,\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
50 
șf Arta Oradea — la volei fete 

șl Voința Beiuș — la băieți. 
Bihoreana Marghita — la 
lupte și Liceul agro-industrial 
Salonta — la oină. © ANUL 
ACESTA „Trofeul veterani
lor" la popice, competiție ce 
are loc anual la Sibiu (edi
ția a 18-a), a revenit, pe e- 
chipe șl individual, brașove
nilor. Cei mai vîrstnici con- 
curenți au fost Ioan Veneta 
— 82 de ani și Gheorghe 
Ghințoiu — 77 de ani. a 
SPORTIVII din unitățile co
merciale din Cluj-Napoca au 
participat la cea de-a ITI-a 
ediție a „Cupei comerțul",

care s-a disputat la patru 
discipline — atletism, tenis de 
masă, șah șl fotbal. Finala 
ța fotbal a avut loc între e- 
chlpele I.C.S.A.P. și I.R.U.C., 
prima formație cîștigînd, după 
executarea loviturilor de la 
11 m, cu 4—3. Cele mai mul
te locuri I au cîștigat repre
zentanța I.C.R.A. • LA BIS
TRIȚA s-a disputat etapa di
vizionară a campionatului re
publican de handbal juniori 
I, la care au fost prezente 
șapte echipe de fete și bă
ieți. După jocuri spectaculoa
se și cu goluri multe, ca de 
pildă, în meciurile C.S.Ș. Si
biu — C.S.Ș. Bistrița 22—28, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov — 
C.S.Ș. Sibiu 22—22 și C.S.Ș, 
Bistrița — C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe 26—19 (la băieți) 
C.S.Ș. Zalău — C.S.Ș.
Mureș 15—22 (la fete) - 
primele locuri s-au 
C.S.Ș. Dej (f) și C.S.Ș. 
namo Brașov (b). • LA 
PESCĂRUȘUL TULCEA, 
re funcționează pe lîngă 
mandamentul flotei de pescuit 
oceanic, s-a înființat, recent, 
o secție de judo. Cei 30 
judokani se antrenează 
conducerea antrenorului 
Vasiliu. Primele succese 
și apărut : șase titluri 
campioni județeni și un 
întîl la faza de zonă a < 
pionatului republican, ce 
avut loc în Municipiul 
Gheorghiu-Dej.

Și
Tg. 
pe 

situat :
Di- 

A.S.
ca-
Co-

de 
sub 
Ion 
au 
de 

loe 
cam- 

’ 3 
Gh.

RELATĂRI DE LA î 
Kovacs, P. Comșa, I. 
nu, A. Pașcalău, I. 
I. Pocol, I. Toma 
Pompiliu.

z.
Fețea- 

Ionescu, 
și C.

de la Alexandria și Rm. Vîl
cea. tendința echipelor frun
tașe spre un joc rapid fiind 
dominantă. Cit despre atingerea' 
acestui deziderat, sau cit mai 
aproape de el, ar trebui să re- 
•petăm din nou numele echipe
lor fanion. In acest sens, este 
lăudabilă participarea lui Tu- 
tovan, într-o marcantă reve
nire de formă, la un astfel de 
joc. ceea ce nu face 
decît să 
vingerea 
uitat că 
voie în 
leibaliști 
trivă de 
■respecte 
impuse de pregătirea echipei 
reprezentative a României. In
tr-adevăr, la ora actuală, fără 

"un joc cit mai rapid, dublat de
o asigurare deplină atît în a- 
tac, cit și în apărare, la blo
caj, nu sînt posibile perfor
manțe deosebite. Atenție, deci, 
la pregătirea pentru turneele 
finale.

altceva
ne întărească con- 
că acest jucător n-a 

lotul național are ne- 
orice moment de vo- 
valo-roși, d-ar deopo- 
muncitori, capabili să 
în totalitate rigorile 

echipei

Mihail VESA

Nu de m 
purtat la 
Am mers 
școli, pent: 
fost pregă 
sport și r 
desfășurări 
punzătoare 
cație fizică 
nic, Liceu] 
zică și șc< 
și 2 ne-a 
imaginea 
gospodari, 
fiind pus 
pentru bu 
șurare a 
de... sport

Dar, sp: 
noastră 
dere, Șc< 
4, conțin 
discordante 
un an în 
în ziua de 
a constitu: 
noastre ,, 
reproduceri 
frază : „C 
sport, des] 
poți spurn 
gospodăriți 
că au fos 
aspect n< 
sportivă a 
4 și în p> 
lui an de 
nul bitum 
porțl neve

CAMPIONAT
MULTE MECIURI ECHILIBRATE ÎN 

LA RUGBY
Rezultate din etapa 

diviziei „B“ — tineret _ „ .
seria I : Gloria Buc. — Ș, N. Ol
tenița 42—6, C.F.R. Craiova — 
Vulcan Buc. 0—46, Electroputere 
Craiova — Rulmentul Alexandria 
0—9 ; seria a Il-a : R. C. Sportul 
studențesc II — Dacii I.P.A. Si
biu 9—0, Petrochimistul Pitești 
— Dunărea Giurgiu 10—0 !, Ae
ronautica Buc. — I.O.B. Balș 
18—13, Știința Buc. — Unirea Să- 
cele 17—17 ; seria a III-a : Poli
tehnica Cluj-Napoca — Carpați 
Mîrșa 12—3, C.S.U. Oradea — 
C.F.R. Cluj-Napoca 12—13, Con
structorul Alba Iulia — Minerul 
Lupeni 4—0, Metalurgistul Cu- 
gir — Electrotimiș 9—7 (!) ; se
ria a IV-a : Portul C-ța — Au
tomobilul C-ța dublu forfait (fă
ră a anunța F.R.R. și arbitrul 
delegat, cele două echipe au ju-

a 3-a a 
la rugby :

cat... la 
bilită !), 
C-ța 17—28, 
T. C. Ind. 
Năvodari — 
a V-a : Rap 
Olimpia Buc. 
Tulcea — R; 
4—0, Rapid 1 
26-0 ; seria 
II Bîrlad — 
Politehnica I 
cov Focșani 
va — U.R.A
• MARȚI 

le 18, are lo 
dința comun 
în cadrul că 
ferate antrei 
Cosmănescu 
Theodor Wit 
cursul pentr 
arbitri. Astă1

altă 
Dac

START ȘI IN ÎNTRECERILE CELOR 
RUGBYȘTI

A început campionatul de rugby 
rezervat juniorilor și copiilor. 
Iată cîteva rezultate tehnice : 
copii I : Olimpia — C.S.Ș. Stea
ua II “* “
R.
C.S.Ș. 
Roșie 
Steaua
Olimpia — R. C. Sp. studențesc 
10—0 ; juniori I : Olimpia —

c.
34—42 ; C.S.Ș.

Sp. studențesc 
Triumf — R. C. 
4—0 ; juniori II :
— C.S.Ș. Triumf

C.S.Ș.
Steaua I —

16—40 ; 
Grivița 

C.S.Ș. 
10—4 ;

Rulmentul 
C.S.Ș. Trlun 
~ “ GriviiR. C. 
23—3 ;
R. C.
C.S.Ș. 2 
to Buc.
Cluj-JNapoca 
tehnic Baia 
că intră în 
pele de cop

46-

SE REIA RALIUL MOTORETELOF
Campionatul republican de re

gularitate și rezistență, un veri
tabil raliu al motoretelor „Mo- 
bra“, se reia astăzi pe șosele și 
drumuri de toate categoriile din 
județul Caraș-Severin, unde se 
vor desfășura ultimele trei etape 
ale competiției, însumînd peste 
600 km. Plecările și sosirile vor 
avea loc în orașul Reșița, unde 
.duminică, după etapa finală, 
este programat un circuit de vi
teză.

înamtea ultimelor întreceri si
tuația în cele două clasamente 
se prezintă astfel : individual — 
1. Tr. Botoș (Electro Sf. Gheor
ghe) 1.194 p, 2. Benedek 
(Steagul roșu Brașov) 1 203 p., 3. 
M. NiculeScu (C.S.T.A. Buc.) 
1 204 ; echipe ; 1. C.S.T.A. Bucu
rești 341 p, 2. I.O.B. Balș 
6 804 p., 3. I.T.A. Tg. Jiu 7 184 p.

PE MICUL
ECRAN

SÎMBATA 4 OCTOMBRIE, 
,,Mo- 

a fina- 
de baschet feminin, 
— Polonia ; marele 

de automobilism al 
de la Zandvoort ; 

internațional, „Careul

în cuprinsul emisiunii 
zaic" : repriza a Il-a 
Iei C.E.
U.R.S.S. 
premiu 
Olandei 
fotbal 
magic".

DUMINICA 5 OCTOMBRIE, 
ora 11 : Fotbal : Petrolul —
C. S. Tîrgoviște și Olimpia — 
U.T.A. (Divizia ,,B“), transmi
siuni directe alternative de 
la ploiești șl Satu Mare, co
mentatori Eftimie Ionescu și 
Sorin Satmari, ora 17 : Fot
bal : Dinamo — Steaua (Di
vizia „A"), transmisiune directă 
de la stadionul ,,23 August" 
comentator Cristian Țopescu 
(în pauză, rezumatul meciu
lui Progresul — Sportul stu
dențesc) ; ora 19,15 (pr. 
Telerama sport, emisiune
D. Tăhăsescu.

IT) 
de

16 :
Dinamo

MIERCURI 8 OCT. ora 
Fotbal : Chimia — P'
(repriza a Il-a), transmisiune 
directă de la Rm. Vîlcea, co
mentator Cornel Pumnea.

• CONCu: 
DE VITEZA 
Oradea va i 
concurs int 
pe șosea, Îs 
alături de c 
cliști român 
goslavia și 
se va da la

La Sibiu, 
se vor desf 
de a XH-a 
lor republic 
judo ale jui 
zile de con 
șansele 140 
tot atîția ji 
la întrecerii* 
mai mulți

(Urmt

plăcută, s-; 
tită la ace 
pionat. Au 
42 (!), Turc 
lancea 10, 
Vintilă 2, 
pid, respec 
10, Dăian 
6, Rotaru

CO(
execută 
pescuit 
esteri a 
clă ca :

— ban 
persoam

— ban 
persoan<

— lot
5 perso 
tatca 7<

— Io*
6 perso 
tatea 11

— ba 
persoan
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ne-au 
\.rgeș. 

'••ne de 
m au 

de 
nașa re 
^ores- 
edu-

•oteh- 
că-fi- 
nr. 5

pe suprafața „dreptunghiului” 
de volei crește in voie iarba ; 
groapa de sărituri plină cu... 
pămînt bătătorit, iar unul 
din panourile metalice de la 
terenul de minibâschet, foarte 
ușor de reparat, era aruncat 
la maldărul de fier vechi de
pozitat în curtea școlii.

De vreme ce minicomplexul 
sportiv

I
I
I

NU E SUFICIENT SĂ ATACI, 
TREBUIE SĂ ȘTII CUM!

„CE S-A ÎNTÎMPLAT CU STEAUA?!"

notă 
roape 
precis

1979, 
bricii 
care 

igură 
de 

mai 
bine 

?rabă 
?elași 
baza 

2 nr. 
nou- 
tere- 
al, cu 
>lase;

își menține de un an de 
zile aceeași jalnică 
înfățișare, trebuie 
să vă spunem că 
nu s-a schimbat 
nici profesorul de 
educație fizică de 
aici, tov. 
dor. Am 
informați 
generală 

nouă __________ ,
cu directoarea Go-

fizică
Ion Tu- 

fost însă 
că Școala

nr. 4 
conducere,

în frunte
guța P.ătruleasa și, în conse
cință, sperăm că — în sfîrșit 
— acest semnal la... „Semnal” 
va determina pe cei vizați să 
șteargă cît mai rapid petele 
neglijențelor provocate de 
lipsa spiritului gospodăresc.

Traian IOANIȚESCU
P.S. Ieri, într-o convorbire 

cu directoarea școlii, tov. 
Goguța Pătruleasa ne-a asi
gurat că într-o- lună de zile 
baza sportivă va fi complet 
reamenajată. Să sperăm că 
zăpada nu va acoperi, din 
nou, petele neglijenței...

3MPETIȚII
CLA FINALELE TURNEELOR 

DE TENIS DE LA ARAD
sta- 

r.c.c. 
ia — 
himia 
seria 
ți - 
rușul 
etești
C-ța 

lentul 
0—12,
Mil- 

ucea-

In turneele divizionare de te
nis de la Arad, în finale, s-au 
obținut următoarele rezultate : 
Andrei Dîrzu — Sorin Popa 6—3, 
4—6. 6—4 și Nadia Becherescu — 
Dorina Brăștin 6—3, 6—3. în
concursul paralel, pentru „Cupa 
Păcii” : Dîrzu — Popa 6—2, 6—0 
și N. Becherescu — Rodica 
Ghcorghe 6—1, 7—5.

CARNET ATLETIC
ore- • Pe stadionul Central din 

J. șe- Craiova a avut loc, zilele tre-
’bitri, cute, un concurs atletic interna-
2 re- țional cu participarea sportivilor
Petre de la Clubul sportiv școlar de
:.R.A. atletism „Nicolae Bălcescu” din
SPUT localitate și Skra din Varșovia,

noi Cu acest prilej au fost înregis-
ecție. trate cîteva rezultate notabile.

Dintre gazde s-au impus Aurora 
Miu la 400 m — 58,2, Anișoara 
Cușmir la 100 m — 11,6 și la 
lungime — 6,41 m, Petra Stănică 
la greutate — 13,42 m, Gabriel 
Munteanu la 400 m — 51,8 și 
Paul Măruntu la 800 m — 1:57,8 

5—0 ; iar de la oaspeți : Miroslav Die- 
9—0 ; ten la 100 m — 10,3, Ireneus Ma-
,Ș. 2 zurkiewicz la 200 m — 21,7, Cris-

— tina Sierțzka la 200 m — 25,0 și
? o • Barabara Alexandriwicz la 100 

rfZ mg — 14,7 s. (Vasile POPOVICI
torul — coresp.).
ctro- • Ultima competiție oficială a 
nini- calendarului atletic 1980, se va
echi- desfășura la sfîrșitul săptămînii

III. viitoare la Sibiu. Pe un traseu
ales spre Rășinari (un circuit 
lung de 10 km) vor avea loc ul
timele campionate naționale din 
acest an. Sîmbătă dimineața va 
avea loc proba de 50 km marș, 
iar după amiaza, cursa de ma- 

•NAL raton, ambele pentru seniori.
* la Duminică sînt programate cursele
î un de 20 km marș și maraton redus
ițeză (25 km) pentru juniori de cat. I.
cipa, • De la 1 la 31 octombrie este 
►toci- programată, conform regulamen-

IU_ tului, perioada de transferări în
atletism, perioadă cînd se depun 

start — F.R.A. — cererile personale 
și celelalte acte necesare.

JUDO ALE JUNIORILOR
nică, C.S.Ș. Unirea Iași, C.S.Ș. muni-
celei cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej,
îate- C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Oradea,

de C.S.Ș. Suceava și C.S.O. Muscelul
două Cîmpulung. Pentru prima dată
:erca la finalele republicane s-au ca- 

și lificat competitori de la Metalul
’icați Aiud, Casa pionierilor Cugir, U- 

Cei nio Satu Mare, Liceul militar 
ntă : Alba Iulia ș.a.

A DE BASCHET
Au arbitrat bine: I. Antonescu 

—— (București) și D. Oprea (Timi- 
egă- șoara).
:am- DINAMO BUCUREȘTI — 
nitru DINAMO ORADEA 110—56 
Bu- (60—18)

lă 3, STEAUA — I.C.E.D. BUCU-
Ra- REȘTI 98—62 (51—36)

dara UNIVERSITATEA TIMIȘOA-
arna RA — URBIS BUCUREȘTI 
,e 3. 86—77 (52—44).

„MOBILA» GALAȚI
;i, de — barcă tip Șiretul, 5 per-
poli- soane, greutate 120 kg.

sti- — barcă Delta Dunării, o
persoană, 160 kg.

ru 3 — barcă tip U pentru 8
5 kg persoane, greutate 120 kg.
ru 6 Bărcile sînt prevăzute cu
>5 kg fund dublu, flotor în prova 
mtru lăcaș pentru motor. Prețuri
rreu- între 4.985 — 9.202 lei.

Comenzile se primesc pe 
adresa : COOPERATIVA „MO- 

mtru BILA” GALAȚI, str. Alexan- 
jreu- dru joan cuza nr. 17, cod 

6200, telefon 1.25.89.
6 Se primesc comenzi și prin 

g poștă.
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Mila- 
figu-

I Așadar, Internazionale 
no n-a fost de acord

I reze pe lista echipelor 
I te de Universitatea

din cupele europene.
I dubla confruntare (0—2 și 1—1), 
I campioana noastră părăsește 
, competiția din primul tur. Nu 
I este un lucru nou pentru fot

balul nostru. Se avea însă în 
vedere evoluția promițătoare 

. de Ia Milano și se spera ca în 
jocul retur, în fața inimoșilor 
săi susținători, victoria să nu-i 
scape. Unii, foarte optimiști fă
ceau doar calculele scorului ge
neral. N-a fost așa. De ce ? 
Ne-a răspuns cel mal la obiect 
Eugenio Bersclini, antrenorul 
lui Inter : „Universitatea a Cy 
voluat sub nivelul prestației 
frumoase de Ia Milano. De da
ta aceasta a dorit să ciștige cu 
orice preț și incărcătura psihi
că a dominat-o. Echipa mea a 
marcat un gol foarte repede și 
a jucat bine in apărare, tran- 
șind in favoarea sa, mai ușor 
decît ne așteptam, calificarea 
în turul următor". Da, așa au 
stat lucrurile.

Și la Craiova, mai mult chiar 
decît la Milano, Internazionale 
a cedat în mod deliberat cen
trul terenului și echipa craio- 
veană s-a văzut din nou în 
superioritate teritorială. Ra
portul șuturilor i-a fost favo
rabil (17—4), pe spațiul porții, 
la fel (8—2), ca și cornerele 
(10—1), dar ce folos ? în pri
ma repriză, craiovenii au rea
lizat 32 de acțiuni ofensive, 
față doar de 16 ale partenerei. 
In următoarea jumătate de 
oră acest ,raport a . fost de 19—3. 
Dar pentru echipa italiană un 
corner la poarta ei este la fel 
ca un aut banal, pentru că știe 
să tratezq faza ca atare. La 
antrenamentul de marți, „Inter" 
a lucrat două momente de joc • 
cornerul de la poarta sa și 
cîteva scheme de contraataac. 
Aceste două elemente aveau 
să decidă soarta meciului. în 
minutul 8, de pildă, cînd U- 
niversitatea era venită în ju
mătatea de teren a adversarei, 
bine lansat, Muraro a plecat ca 
din pușcă și a marcat golul ce 
punea punct, practic, istoriei 
dublei confruntări, a califică
rii. Universitatea domina (un 
fel' de a spune), iniția acțiuni 
de atac, dar cînd intra în trei
mea adversă .începea să-și fa
că apariția neputința de a con
tracara marcajul fără cusur al 
adversarilor. La prima intenție 
de atac a craiovenilor, pe te’ en 
apăreau „umbrele" fiecărui 
jucător, vedeai cum pe gazon

să 
elimina- 
Craiova

După

se mișcă, perechi, perechi. Doar 
„liberoul" Bini era singur, gata 
să dubleze unde era nevoie, în 
timp ce în partea cealaltă de 
teren, la fiecare atac sau con
traatac, cite trei jucători cra- 
ioveni încercau să-i strunească 
pe Altobelli (uneori cu niște 
faulturi jenante, cum a fost 
cazul acestui incorigibil Tili- 
hoi) și Muraro. Universitatea a 
șutat — mai mult imprecis, 
decît precis — de 17 ori, dar 
a marcat doar la lovitura in
directă grație unui moment de 
inspirație a lui ~ 
timp ce italienii 
dc patru ori, au 
și au mai avut 
uriașe (Prohaska 
lămurite doar de intervențiile 
salutare ale lui Lung, cel mai 
bun jucător al gazdelor (cum 
Iordache avea să fie la Stea
ua, fapt grăitor în desfășura
rea meciurilor respective).

Universitatea Craiova a pier
dut in fața lui Inter, in pri
mul rînd, TACTIC. A cedat, 
apoi, FIZIC. Campioana noas
tră a apărut vlăguită, deși me
ciurile de campionat i-au fost 
aminate. Atunci, pe bună drep
tate, 
i-a : 
re? :
nu, 
fel <
cea 
aceasta spune mult, 
totul. Cămătaru s-a zbătut, 
reușit de cîteva ori să scape 
de sub paza lui Mozzini, dar 
n-a mai avut forța de a fina
liza două bune ocazii de gol. 
Cîrțu înota pe teren din pri
mul minut și regretam că nu 
joacă Irimescu. După pauză a 
intrat Irimescu, dar n-a 
nimic nou. A executat 
lovituri libere puternic, 
la... înălțimea buturilor 
rugby. Și cam atil. Așa 
lucrurile, absența lui Ștefănes- 
cu a fost un mare handicap, 
dar nu determinant ! Universi
tatea n-a trecut „examenul 
Inter" și pentru că in meciul 
de miercuri s-a comportat sub 
nivelul din campionat! Or, ca 
să poată elimina pe „Inter" ar 
fi trebuit să se prezinte la po
tențialul ei maxim. Numai așa 
i-ar fi putut surîde un succes 
intr-un examen de exigență 
europeană. Să fi invâțat oare 
Universitatea — și ceilalți care 
se ocupă de fotbalul nostru — 
ceva din dubla confruntare cu 
Internazionale? Lecții am tot 
primit. Și tot primim. Fină 
cînd ?

Beldeanu, in 
au șutat doar 
marcat un gol 
două ocazii 

și Muraro),

, stai și tei întrebi, care 
fost nivelul ei de pregăti- 
Evoluția lui Crișan, Țiclea- 
Beldeanu, Bălăci a fost la 
de modestă sau chiar sub 
din meciul de la Oslo. Și 

dacă nu 
a

adus 
două 

dar 
de 

stind

Constantin ALEXE

1 MARELE SUCCES
(Urmare din vag. I)

I capitolele, inclusiv cel psiho
logic, care a determinat de- 
complexarea echipei în jocul

Ide la Glasgow și înariparea ei 
în finalul returului.

în al doilea rînd, transfera- 
Irea Iui Dumitru a contribuit 

enorm Ia creșterea încrederii 
în rîndul unor jucători ca Ma
nea, Titi Nicolae, Șunda, și nu I numai a lor. înainte de înce
perea campionatului, „Poli" a 
jucat un meci amical cu Cse- 

Ipel, la Budapesta. în tribună 
se afla și un impresar spa
niol, venit să încheie formali- 

Itățile de contract pentru tur
neul lui Csepel în Spania. Dar 
„Poli" a cîștigat acel meci cu 
3—1. Imediat după joc, impre- 

Isarul a decis să ofere turneul 
timișorenilor. Și astfel s-a 
semnat un nou contract, cu o I clauză specială — prezența în
Spania a lui Dumitru, cel 
mai bun jucător al echipei ti- 

Imișorene la Budapesta. Aceas
tă „întîmplare" a contribuit 
mult la emanciparea echipei,
așa cum avea să se întîmple 

Iși în Spania, după două jocuri 
bune, tot cu Dumitru lider

AL LUI „POLI"
necontestat și remarcat de an
trenorul McNeill.

Sigur că se poate vorbi mult 
despre acest meci, dar esen
țialul c că „POLI" S-A DEPĂ
ȘIT PE SINE, ceea ce e de 
admirat, dar e bine să reținem 
că in fotbal autodepășirile nu 
pot fi permanente : e nevoie 
de îmbunătățiri de fond. „Poli" 
are dreptul la o fortificare o- 
perativă a lotului, mai ales 
acum, cînd e singura echipă 
calificată. După cum, în pers
pectivă, Timișoara și întreg 
Banatul au datoria să facă din 
„Poli" o echipă timișoreană, 
rod al unei munci în profun
zime. în avancronica la me
ciul cu Celtic, ne exprimam 
părerea că jocul cu Celtic 
ar putea contribui la renaș
terea fotbalului timișorean. E 
cazul să se adune energiile 
deseori dispersate în triunghiul 
„Poli" — U.M.T. — C.F.R. Mo
mentul unic al victoriei asu
pra lui Celtic reclamă acest 
efort. U.T.A. a săpat în mar
mură gloriosul săp Termopile 
cu Feyenoord, dar entuziasmul, 
singur, nu a fost suficient. 
„Poli" ar trebui să învețe din 
lecția arădenilor...

SAU RADIOGRAFIA
UNEI MARI DECEPȚII...

„Ce s-a întîmplat cu Stea
ua ? !“. La această întrebare 
crudă, pusă miercuri, după 
meci, de M. Bollen, antrenorul 
secund al lui Standard, conți
ne, în același timp, laudă, dar, 
mai ales, critică ! Laudă pen
tru jocul Stelei la Liege, acolo 
unde formația noastră a făcut 
un joc curtfjbs și matur, pasîn- 
du-și adversarul, surprinzîn- 
du-1 prin angajament și cute
zanță în ofensivă (Dealtfel, la 
Liege, Steaua a atacat și a 
tras mai mult la poartă decît 
în returul de la București).

Ce s-a întîmplat cu Steaua 
în două săptămîni ?!? Cum de 
a trecut ea de la un meci 
foarte bun, de la o evoluție de 
clasă internațională la una 
submediocră ? ! ? Categoric, nu 
ne aflăm în fața unui para
dox. Asemenea „metamorfoze" 
am întîlnit adesea în campio
natul nostru...

Partida retur cu Standard 
avea o mare miză. Exista, mai 
ales, miza scăpării de com
plexul calificărilor ratate la 
București. Miercuri, Steaua a 
avut TOATE CONDIȚIILE de 
a trece de acest prag al ob
sesiilor. Rezultatul din partida- 
tur, deschiderea scorului, infe
rioritatea numerică a adversa
rului, șansa I Numai că echi
pa bucureșteșnă a uitat să 
joace ! Așa cum o făcuse la 
Liege, așa cum își propusese 
se blocheze adversarul la mij
loc, prin pase care să-l scoată 
din ritm și prin contraatacuri 
tăioase. Miercuri, însă, Steaua 
și-a lăsat adversarul să joace ! 
Și acesta ne-a dovedit că știe 
să joace !

Tristețea noastră n-ar fi fost 
atît de mare, dacă Steaua ar 
fi pierdut această calificare la 
mare luptă. Pentru că înfrîn- 
gerea e de criticat numai a- 
tunci cînd nu faci totul pentru 
a cîștiga. Dar Steaua nu s-a 
„bătut" pentru marea ei șansă! 
Aceasta este marea durere a 
celor care au crezut în Steaua. 
Dacă echipa militară ar fi fost 
eliminată după un joc Ia ade
vărata ei valoare, am fi fost 
supărați, dar nu indignați ! 
Așa însă... Unde a fost dă
ruirea echipei, unde a fost 
„mintea" echipei, prinsă de a- 
tîtea ori în ofsaid, în atac, 
prinsă_ de atitea ori descoperită 
în apărare (ce ne facem cu

pericolul permanent, pentru 
propria-i poartă, care a fost 
Sameș, că vine meciul cu An
glia ? !) și apatică la mijloc?!? 
Steaua avea nevoie de un 0—0 
pentru calificare. Așa cum a 
avut nevoie, acum zece ani, și 
U.T.A. în fața lui Feyenoord. 
Numai că, atunci, U.T.A. s-a 
bătut fantastic, „pe viață și pe 
moarte", cu o echipă superi
oară Standardului ! Și U.T.A. 
ne-a adus, atunci, cea mai fru
moasă calificare. Steaua însă 
putea fi... DESCALIFICATĂ, 
miercuri, pentru non-combat !

Spuneam că Steaua a uitat 
să joace. Cel puțin așa a lăsat 
să se înțeleagă, miercuri, cu 
puternica echipă a lui Stan
dard. Nu cumva pauza prelun
gită a scos echipa din... starea 
de concurs ? Pentru că de la 
meciul de la Liege echipa 
bucureșteană (excluzîndu-i pe 
cei 4 internaționali) a susținut 
în două săptămîni un singur 
amical, cu... Viitorul Vaslui ! 
Și dacă amînarea partidei cu 
F.C. Argeș, dinaintea disputei 
de la Liege, avea temeiul re
cuperării lui Iordache, Sameș, 
M. Răducanu și FI. Marin, a- 
mînarea meciului cu Politehni
ca Iași, sîmbătă, credem că 
n-a fost de... bun augur. Știm 
argumentul formației bucu- 
reștene : „ce am fi făcut dacă 
se accidenta cineva din cei 
11 ?!“ întrebare logică, dacă 
privim rezervele trecute pe 
foaia partidei cu Standard : 
Toma, Rotar, Andreicuți, Ma- 
tefi, Manea, cu toții jucători 
din divizia secundă, cu toții ta- 
lentați, dar, exceptîndu-1 pe 
Manea, cu toții neexperimen
tați. Intervine însă și o pro
blemă care ar trebui fi pusă 
clubului Steaua: CUM S-A ÎN
TĂRIT ECHIPA DE FOTBAL 
PENTRU PARTICIPAREA IN 
CUPA U.E.F.A. ? ! Sau, mai 
bine spus, cum a încercat să 
acopere găurile lăsate de ple
carea lui Dumitru. Vigu, C 
Zamfir ?

Echipa noastră CU ȘANSA 
CEA MAI MARE DE CALIFI
CARE s-a lăsat miercuri nu
mai la... voia șansei. Și șansa 
— care a ajutat-o mult în 
prima repriză — nu o putea 
sprijini la infinit ! Mi i tre
buiau să joace și cei din 
teren...

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Meci restanță din „Cupa

României” — etapa din 25 sep
tembrie : Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — C.S.M. Borzești 1—o (0—0). 
A marcat Petcu (min. 35). (G.
GRUNZU — corbsp.).
• în meciuri amicale : Unirea

Focșani — Politehnica Iași 1—0 
(1—0). A marcat Argăseală în 
min. 20. (V. MANOLIU — co
resp.). Unirea Alba Iulia — Jiul 
Petroșani 0—2 (0—1). Autorii go
lurilor : Bediu (min. 34) și P. 
Grigore (min. 80). (I. FILIPESCU 
— coresp.).

o RAPID BUCUREȘTI a efec
tuat un turneu de pregătire în

Bulgaria, unde a susținut cîteva 
meciuri. în primele două, desfă
șurate în compania unor selec
ționate ale Diviziei „C“ și regio
nale, s-au înregistrat rezultatele : 
Rapid a cîștigat cu 6—1 în fața 
primei echipe și a terminat Ia 
egalitate, 2—2, cu cea de a doua, 
în ultimul meci, disputat marți 
la Goma Orehavița, în nocturnă, 
în fața a 3 000 de spectatori, a 
întrecut pe Lokomotiv Gorna 
(locul 2 în Divizia „B”) cu 5—2 
(3—1). Golurile învingătorilor au 
fost realizate de Ion Ion, Șt. 
Popa, Bartales, Cojocaru și Da- 
maschin.

Ileri s-a disputat etapa a Vil-a, 
intermediară, in seria a V-a a 
campionatului Diviziei „C“.

■ Electronica București — Petro
lul Videle 1—0 (0—0), Petro
lul Bolintin — Automatica Bucu
rești 1—2 (0—1), Voința București

I — Abatorul București 2—1 (1—0),
Tehnometal București — F.C.M. 
Giurgiu 2—0 (1—0), I.C.S.I.M.
București — Chimia Tr. Măgu- 

Irele 0—1 (0—1), Luceafărul Bucu
rești — Danubiana București 0—2 
(0—0), T.M. București — Flacăra

IERI, IN DIVIZIA C
roșie București 1—1 (0—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Ș. N. Olte
nița 3—2 (2—1). In clasamentul
seriei, continuă să conducă Auto
matica cu 12 p, urmată de Voința 
și T.M.B. cu cite 8 p.
• MECIURILE DE DUMINICA 

DIN CAMPIONATUL „SPERAN
ȚE” din Capitală se vor disputa 
după următorul program : sta
dionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul Vulcan — Sportul studen
țesc : stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo — Steaua.

TOAMNA 
A SOSIT 
DE MULT 
IN 
MAGAZINELE 
COMERȚULUI 
DE STAT

Magazinele de
confecții, de ga
lanterie și raioane
le respective din 
marile magazine u- 
niversalc vă oferă o 
bogată și modernă 
colecție de articole 
specif ce sezonului 
de toamnă : ragla
ne din tercot, ta- 
ioare, pălării și be
rete, eșarfe și mă
nuși, umbrele sim
ple, plante și du
blu nliante.

COMPLETAȚI-VA 
DIN TIMP GAR
DEROBA DE TOAM
NĂ !

NU UITAȚI Că, 
din punct dc vedere 
raion Claris ti', toam
na a început deci, 
plo le și frigul pot 
veni oricînd !

~Retom



Reprezentativa României la C. E. de baschet feminin
.1

TINERELE JUCĂTOARE AU ÎNVIORAT ECHIPA.F73

SĂ SE PERSEVEREZE PE ACEST DRUM!
La cea de a XVII-a ediție a 

campionatului european de bas
chet feminin, după cum se știe, 
echipa României s-a clasat pe 
locul o, devansînd, printre al
tele. Italia (locul 6 la J.O. de la 
Moscova), Franța (extrem de 
redutabilă în orice turneu de 
anvergură), Spania (în ascen
siune evidentă) etc. în urma 
necal ificării reprezentativei
pentru J.O., forul nostru de spe
cialitate a hotărît restructura
rea radicală a lotului feminin 
prin întinerirea lui masivă. Mă
sura preconiza ca într-o peri
oadă relativ scurtă (1—2 ani) 
rezultatele să urmeze un curs 

Antrenorul Traian

Mariana Bădinici recuperează 
o nouă minge sub panou, in me
ciul cu Finlanda de la Bosanski 
Brod. Este gata să intervină 
Rodica Goian (5).

Constaniinescu și secundul său 
Gabriel Năstase au trecut la 
aplicarea în practică a hotăriri- 
Ior și au selecționat multe ele
mente tinere, de certă perspec- 

- tivă. Și, iată că, numai in cite- 
va luni, echipa țârii noastre a 
înregistrat cîteva performanțe 
notabile. în „Cupa Mării Negre" 
a întrecut formațiile Poloniei, 
Bulgariei și Finlandei, iar la 
C.E. a dispus în meciuri directe 
de Finlanda, Franța și Ungaria 
demonstrînd că este capabilă și 
de alte salturi calitative în vi
itorul nu prea îndepărtat. Din 
„vechea gardă" au fost selec
ționate și au dat deplină satis
facție Mariana Bădinici, Rodi- 
ca Goian-Armion, Magdalena

Szekely și Camelia Filip. A- 
cestora li s-au alăturat (și s-au 
integrat clar în echipă) Mag
dalena Pall (17 ani), Camelia 
Solovăstru (16) Suzana Keresz- 
tesy (19), Carmen Tocală (18).

Antrenorii „naționalei" au da
toria de a munci cu stăruință 
și în continure, de a căuta să 
completeze lotul actual cu alte 
elemente valoroase, de a forma, 
alături de Magdalena Szekely, 
încă 1—2 conducătoare de joc, 
deoarece s-a văzut, chiar la 
C.E., că ne-au lipsit baschetba
listele potrivite pentru 
post.

Avem 
pe care 
singurul 
satisfacțiile 
viitoare.

Vorbind despre celelalte par
ticipante la C.E., trebuie spus 
că reprezentativa Uniunii Sovie
tice — campioană scontată — 
domină categoric baschetul con
tinental, avînd în componența 
sa o jucătoare de excepție : 
Uliana Semionova care, cu cei 
peste 2,10 m, nu are contracan
didată în lupta 
Scorurile cu care 
lelalte formații 
Banja Luka 
Antrenoarea 
mai are la dispoziție 
sportive remarcabile cum sînt 
Olga Suharnova, înaltă de 
1,92 m, care joacă pe toate 
posturile din echipă, Lidia Ro
gozina — conducătoare de joc 
(1,70), foarte greu de anihilat, 
datorită vitezei debordante pe 
care o imprimă acțiunilor. Tot 
in rîndul echipelor „mari" poa
te fi trecută și Cehoslovacia — 
clasată pe locul 4 mai mult din 
cauza unor conjuncturi nefavo
rabile decît a evoluțiilor pro
prii — care dispune de baschet
baliste foarte bune, cu talie 
excepțională și practică un joc 
tehnico-tactic excelent. Pavla 
Davidova (1,89), Anna Kuzma- 
nova (1.86), Alena Weiserova 
(1,83), Hana Paklova (1,96), 
Irena Rajniakova (1,87), Lud
mila Chmelikova (1,72) dau o 
culoare aparte jocului echipei.

Celelalte formații prezente in 
turneul final (locurile 1—8): 
Polonia (2) — mare surpriză, 
Iugoslavia (3), Bulgaria (5), 
Olanda (6) — altă surpri
ză, Ungaria (7) și România (8) 
pot fi considerate de forțe a- 
proximativ egale, rezultatele 
dintre ele fiind decise, în ma
joritatea cazurilor, de forma de 
moment a unor jucătoare din 
fiecare echipă. Cînd afirmăm 
acest 
faptul 
C.E., 
garia, 
slavia, România a dispus

convingerea că 
se 
în

acest

drumul 
bun și 
ne dea

merge este 
măsură să

unor performanțe

sub panouri, 
a învins ce- 
prezente la 
concludente.sînt

Lidia Alekseeva
cîteva

lucru avem în vedere 
că în meciurile de la 

Polonia a întrecut Bul- 
Ungaria a învins Iugo- 

de

TELEX • TELEX e TELEX 9 TELEX 9 TELEX
AUTO a Campionatul european 

formula li s-a încheiat cu vic
toria pilotului englez Brian Hen
ton (,,March-BMW“), care a tota
lizat in clasamentul general 61 p. 
L-au urmat compatriotul său De
rek Warwick — 42 p șl italia
nul Țeo Fabi — 38 p. Ultima
probă a campionatului s-a dis
putat pe circuitul de la Hocken
heim și a fost cîștigată de Teo 
Fabi.

BASCHET @ La Sarajevo au 
început întrecerile celei de-a 5-a 
ediții a „Cupei intercontinentale" 
(masculin). Bosnia a învins cu 
111—93 (57—42) formația ameri
cană All Stars Kansas. Coșgete- 
rul echipei iugoslave a fost Ra- 
dovanovici,. care a înscris 25 p. 
într-o altă partidă, Real Ma
drid a întrecut cu 106—98 (47—53) 
io. mația Maccabi Tel Aviv.

CICLISM a Etapa a 5-a a Tu
rului Bulgariei, disputată contra- 
cronometru individual la Burgas, 
a revenit rutierului bulgar Nen- 
cio Staikov, înregistrat pe dis
tanța de 25 km cu timpul de 
32:18. în fruntea clasamentului 
general individual se află Stai
kov, urmat de Kohler (R.D.G.) 
la 3 sec. Pe echipe conduce Bul
garia. Formația României ocupă 
locul 10, la 33:21 • Prima etapă 
„Steaua speranțelor" ~ 
Mauleon — 169 km) 
belgianului Ferdinand ______
haute, în 4 h 35:45. Pe locurile 
următoare, în același timp cu 
învingătorul, au sosit francezii 
Michel Laurent șl Patrick The- 
venard.

PATINAJ * Proba individuală 
masculină de patinaj artistic 
„Trofeul Richmond" a fost cîști
gată de canadianul Brian Poc- 
kar, cu 137,58 p. Pe locurile 
mătoare s-au clasat Scott 
milton (S.U.A.) — 137.22 p
Fumio Igarashl (Japonia) 
135,52 p.

TENIS • în primul tur al

bull 
6—4, 
Penaut 
Austin 
6—0 ;
Sherry
•piui Wendy Turnbull (Australia), 
Rosemary Casals (S.U.A.) a în
trecut cu 6—2, 6—2 perechea Lu
cia Romanov (România), Diane 
Morrison (S.U.A.). a In turul II 
al turneului de la Madrid, Vilas 
l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe 
francezul Tulasne, iar Lendl a 
dispus cu 6—2, 6—1 de papp
(R. F. Germania).

(Pau — 
a revenit

Vanden-

ur- 
Ha- 

Și

TENIS 0 In primul tur al tur
neului feminin de la Blooming
ton (Minnesota) : Wendy Turn-

ILIE NĂSTASE, LIDER
ÎN TURNEUL DIN OLANDA

— Pam Teeguarden 1—6,
6—2 ; Billie Jean King — 

Louie 7—6, 6—3 ; Tracy 
— Sheila McInerney 6—1, 
Dianne Fromholtz — 
Acker 4—6, 6—4, 6—4. Cu-

Ungaria etc. Toate acestea de
monstrează că orice rezultat, 
între echipele situate pe pri
mele 8 locuri (cu excepțiile a- 
mintite), poate fi înregistrat. 
Dealtfel, ierarhiile stabilite . la 
campionatul european pot fi, 
teoretic, „contestate" de oricare 
dintre participante, fiecare pu
țind acuza lipsa de concentra
re în momentele cheie sau ab
sența experienței adecvate.

De remarcat prestațiile arbi
trului Ion Antonescu care a 
fost desemnat, împreună cu H. 
Schroeder (Luxemburg), să 
conducă ..finala mică“ a cam
pionatului european, misiune de 
care s-a achitat foarte bine, 
arbitrajul său fiind apreciat de 
personalități ale F.I.B.A.

Turneul internațional de te
nis organizat de federația ir
landeză a programat în orașul 
Leidschendam alte două par
tide : Sadri — Dibbs 6—4, 1—6, 
7—5; Mayer — Okker 6—3, 6—1.

După trei zile de întreceri, în 
clasament conduc Ilie Năstase

Mayer 
victo- 
Sadri 

(Para-

(România) și Gene 
(S.U.A.) — cu cite două 
rii, urmați de John 
(S.U.A.), Victor Pecci 
guay) — cu cite o victorie, 
Eddie Dibs (S.U.A.) și Tom 
Okker (Olanda). — zero vic
torii.

McENROE, CONDUCE IN CONTINUARE
ÎN „MARELE PREMIU-FILT"

Paul IOVAN

tn urma rezultatelor înregis
trate in turneele desfășurate 
săptămîna trecută. în clasamen
tul general al „Marelui Premiu 
FILT“ continuă să conducă te- 
nismanul . american John McEn
roe cu 1 802 puncte, urmat de 
Bjorn Borg (Suedia) — 1 627

puncte. Jimmy Connors (S.U.A.) 
1 626 puncte, Harold Solomon 
(S.U.A.) — 1 389 puncte, Gene 
Mayer (S.U.A.) — 1 356 puncte, 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
1 329 puncte și Guillermo Vilas 
(Argentina) — 1 007 puncte.

Cupele europene după primul tur
I»

NOTTINGHAM FOREST K.O. CA Șl
© JUVENTUS ÎNVINSĂ, DAR CALIFICATĂ © TORINO Șl WEST 
HAM OBȚIN PROMOVAREA IN PRELUNGIRI • AZI, LA ZURICH, 
ARE LOC TRAGEREA LA SORTI A MECIURILOR DIN TURUL 
SECUND

Două mari surprize — de pro
porții am putea spune — au 
atras atenția iubitorilor de fot
bal în partidele retur (decisive 
pentru calificare) din prima eta
pă a cupelor europene desfășu
rată miercuri : victoria strălucită 
obținută de studenții timișoreni 
în meciul cu celebra Celtic Glas
gow, și eliminarea deținătoarei 
Cupei campionilor europeni, 
Nottingham Forest ! Miercuri 
seara, prin intermediul telexuri
lor și telefoanelor, redacția noas
tră a fost asaltată de întrebări 
suplimentare referitoare la vic
toria Politehnicii Timișoara. O 
dovadă, firește, a interesului pe 
care-1 prezintă peste hotare pre
zența lui „Poli" în turul secund 
al Cupei cupelor, în care va în- 
tîlni, probabil, o adversară 
foarte bună sau bună, pentru că 
prea puține sînt mediocre. A- 
ceasta ar fi clasificarea pe care 
o putem face după terminarea 
primului tur în Cupa cupelor. 
Printre marile formații rămase 
în întrecere vom aminti de C.F. 
Valencia, deținătoarea trofeului, 
Malmo F.F. fostă finalistă a 
C.C.E., Fortuna Diisseldorf fostă 
finalistă a Cupei cupelor, Fcye- 
noord Rotterdam, fostă cîștigă- 
toare a C.C.E. și lista poate con
tinua cu alte echipe de valoare, 
ca F.C. Carl Zeiss Jena, Dinamo 
Tbilisi (foste campioane națio
nale), Slavia Sofia, Sparta Praga, 
Waterscheid (Belgia) ș.a. - - ■
vineri, ‘ ’
care 
lor.

Să 
mare 
miercuri, 
unde „pădurarii* ____
dibil învinși de Ț.S.K.A. Sofia... 
Cu 1—0, ca și ’.. ~ : Zr__
stupefacția celor 42 000 de spec
tatori, Kerimov - * - •
min. 33 și rezultatul 
neschimbat. Publicăm și forma
țiile și pentru faptul că la Not
tingham evoluează mulți inter
naționali englezi. Deci, Forest a 
aliniat pe : Shilton — Anderson, 
Gray, McGovern, Burns, Need
ham, O’Neill (Lloyd), Bowyer, 
Birtles, Wallace, Robertson, în 
timp ce Ț.S.K.A. a jucat cu : 
Velinov — Zafirov, Ranghelov, 
Vasiliev, G. Dimitrov, Iliev, lon- 
ccv (Volkov), Kerimov, Dzevizov, 
Markov, Velkov.

La meciurile desfășurate în re-

turul primei manșe sîntem da
tori să facem unele precizări 
importante pentru cititorii noștri. 
In Cupa cupelor, Benfica Lisa
bona a dispus cu 2—0 (1—0) de 
Dinamo Zagreb (goluri marcate 
de Nene și Cesar), obținînd ca
lificarea pentru turul următor 
după ce în tur rezultatul fusese*

CELTIC GLASGOW!
5—1, după 
de minute) 
turătoare suporterilor 
numai celor ai formațiilor 
gleze — care nu au avut bucu
ria să asiste la victorie (din 
propria lor vină) pentru că s-au 
comportat huliganic la meciul 
de la Madrid și acum partida 
s-a jucat cu porțile închise ! 
Cei „11“ de la West Ham au 
dovedit prin victoria obținută că 
merită să aibă suporteri care 
să-i stimeze în viitor prin atitu
dinea lor sportivă, în adevăratul 
sens al fair play-ului.

prelungiri (3—1 în 90 
a oferit o lecție us- 

și nu 
en-

.................... Astăzi, 
. de la Zurich, vom afla 
va fi adversara timișoreni-

revenim însă la cea mai 
surpriză din noaptea de 

cea de la Nottingham 
au fost incre-

la Sofia ! Spre

a înscris în 
a rămas'

Doar luminile instalației de nocturnă au asistat la victoria echi
pei londoneze West Ham obținută pe teren propriu contra forma
ției madrilene Castilia, în fața unor tribune goale, meciul dispu- 
tîndu-se cu 
comportarea

porțile închise datorită sancțiunii suportate pentru 
nesportivă a suporterilor la meciul de la Madrid.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
U.E.F.A., Panathi- 
a dispus cu 4—2 

>. 
apărut in ziarul nostru 
datorită unei transmisii 

a Agenției „Sport Infor- 
Ziirich", la o oră foarte 
Oricum Insă, Juventus, 

' ."cu
4—0, s-a calificat pentru turul 
secund. La Torino, după 90 de 
minute de joc conducea R.W.D. 
Molenbeek cu 2—1. în primul joc, 
Torino a cîștigat cu 2—1 și deci 
s-au jucat prelungiri cînd tori- 
nezii s-au calificat datorită 
punctului marcat (scor 2—2). 
Partida de Ia Londra dintre di
vizionarele ,,B“ West Ham Uni
ted și F.C. Castilia din Cupa 
cupelor, cîștigată de englezi cu

0—0. în cupa 
naikos Atena 
de Juventus Torino și nu invers, 
cum a “ ' “
de ieri 
greșite 
mation 
tîrzie.
care cîștigase prima manșă
* “ s-a calificat

La

In fine, vom mai menționa fap
tul că echipele din țările prezen
te în grupa a 4-a din prelimina
riile campionatului mondial au 
avut o comportare modestă. Din 
Ungaria și Anglia au fost elimi
nate trei echipe, din Norvegia și 
Elveția cîte două. Cu alte cu
vinte. din Anglia au rămas în 
cursă 3 formații, din Elveția 
două, din Ungaria, Norvegia și 
țara noastră cîte una. Demn de 
notat, că' numai cinci socceruri 
au promovat cu toate reprezen-^ 
țantele lor pentru turul următor:* 

7 ; Olanda 5 : 
Cehoslovacia și 
4. Dar să aș- 

c on firmă ri și

ti. F. Germania 
R. D. Germană, 
Bulgaria cu cîte 
teptăm viitoarele 
in f’rmărl...

Ion OCHSENFELD

• FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE ȘAH PENTRU... CALCULATOARE, 
înaintea desemnării chalangerului campio
nului mondial de șah Anatoli Karpov, a 
fost desemnat, la Linz (Austria), campio
nul mondial de șah pentru calculatoare 
electronice. în „persoana" campionului 
S.U.A., calculatorul „Belle“, care l-a în
vins pe compatriotul său ,,Chaos". Exper- 
ții prezenți la finală au fost curioși să 
vadă dacă „rapidul Belle", care are o vi
teză de reacție de 160 000 de - -
mișcări pe secundă și 280 000 
deschidere, îl va învinge pe 
Chaos", care avea numai 80 000 
de mișcări pe secundă, dar cu 
profunde și mai elaborate. A 
piditatea, ceea ce demonstrează cum ...
german H. Pleger 
servă „ •- - - ........
latorul electronic cu program de șah, 
ce este liniștitor *
Din acest 
poate sta 
TATA SA 
(Olanda).
Jones nu ........ ______ ___ T___
ternic lansat de brazilianul Nelson Piquet, 
învingător în Olanda și aflat atunci doar 
la 2 p de lider, cu atît mai mult cu cît la 
„Marele premiu al Italici", de la Imola, 
tot Piquet s-a impus în fața lui Jones, 
luînd conducerea în clasament (cu 1 p !).

Iată însă că la „Marele premiu al Cana
dei", de la Montreal, australianul a reve
nit senzațional pe bolidul său („Williams"), 
cîștigînd cu un avans de 8 p față de bra
zilian („Brabham") campionatul mondial 
de automobilism F 1. * „COREGRAFIA ȘI 
PATINAJUL ARTISTIC" este intitulată 
cartea apărută recent în editura moscovită

variante de 
variante de 
,, inteligentul 
de variante 
decizii mai 

învins... ra- 
după 

a comentat campionul de șah vest- 
_ — că foarte rar se ob-
,,manifestări de inteligență la calcu- 

' . ' , ceea
pentru ființa umană1*, 

punct de vedere deci, Karpov 
liniștit... • DUPĂ NEAȘTEP- 
ÎNFR1NGERE de la Zandvoort 

se părea că australianul Alan 
va reuși să reziste finișului pu-

„Cultură fizică șl sport", semnată de Lud
mila Pahomova, celebra patinatoare care 
împreună cu Aleksandr Gorșkov a fost 
campioană olimpică în anul 1976 și de mai 
multe ori campioană mondială în proba de 
dans. • IN ULTIMA SA CONFERINȚĂ DE 
PRESA înainte de meciul pentru titlul 
mondial al greilor deținut de Larry Hol
mes (care s-a disputat în noaptea trecută 
și al cărui rezultat nu ne-a parvenit încă), 
fostul campion Cassius Clay a declarat că 
Larry Holmes va fi „o jucărie" pentru el 
șl că îl va face K.O. în repriza a 9-a. 
Vom afla în curînd dacă a fost sau nu un nou

bluff al lui Clay. a O DRAMA NEOBIȘ
NUITA a fost provocată de trăsnet, recent, 
la o întilnire de fotbal desfășurată pe sta
dionul din Fontinbon (Columbia), cînd a 
lovit mortal pe arbitrul meciului și pe unui 
din jucători, alte 26 de persoane fiind 
grav rănite. Terenul a fost puternic ilumi
nat de forța neobișnuită a trăsnetului, 
spectatorii într-un gest instinctiv de apă
rare și-au acoperit fața cu mîinile ca 
apoi, cînd au deschis ochii, să vadă jucă
torii căzuți la pămînt. • MIJLOCAȘUL 
NORVEGIAN FINER JAN AAS LA ARSE
NAL ? Cert este că acesta a fost invitat 
zilele trecute la Londra, de către manage
rul Terry Neill, și că fotbalistului norve
gian (care activează la Bayern Miinchen, 
în Bundesliga și care a evoluat recent la 
Oslo în reprezentativa țării sale contra 
României) 1 s-a oferit o sumă tentantă 
pentru transfer. » CUTII ȘI STICLE DE 
BERE s-au abătut peste ringul de la 
Wembley Arena, din Londra, sîmbătă sea
ră, în finalul meciului de box pentru tit
lul mondial la categoria mijlocie, dintre 
fostul campion Alan Minter (Anglia) și 
cel care l-a deposedat de centură, ameri
canul Marvin Hagler, lupta fiind oprită 
de arbitru în repriza a 3-a pentru puter
nicele plăgi la cap avute de boxerul en
glez. Cei 12 000 de fans erau nemulțumiți 
de comportarea favoritului lor.

Paul SLÂVESCU


