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ASTĂZI, 
PRIMUL MECI 

AL RUGBYȘTILOR 
NOȘTRI 

ÎN IRLANDA
Reprezentativa de rugby a 

României susține astăzi primul 
meci al turneului pe care-1 în
treprinde în Irlanda, jucînd la 
Limerick, în compania Selec
ționatei provinciei Munster. 
Adversara este o formație re
dutabilă, în palmaresul. ei fi
gurinei și o victorie asupra pu
ternicei echipe a Noii Zeelande 
(în turneul de acum doi ani 
in care au învins naționalele 
Angliei, Țârii Galilor, Scoției și 
Irlandei ..all blacks" au pier
dut doar în fața XV-lui din 
Munster, cu 12—0) ! în compo
nența sa se vor afla șase in
ternaționali irlandezi „A“, din
tre aceștia Tonny Ward (de
semnat numărul 1 din lume în 
urmă cu doi ani) și Moss Keane 
făcînd parte nu o dată din se
lecționata „Leilor britanici". 
Tricolorii vor întîlni, așadar, o 
echipă valoroasă, în fața căreia 
sînt deciși să facă un meci 
de spectacol. Ei vor evolua în 
formula : Codoi — Aldea, Con
stantin, I.ungu, Fuicu — Ale
xandru, Paraschlv — Stoica, 
Dumitru, Borș — Dărăban, Ca- 
ragea — Bucan, Munteanu. 
Țurlea. Se observă absența lui 
Murariu, care acuză o durere 
în zona sternului. Ora de în
cepere a partidei : 15,30 (16,30 
la București).

Sîmbătă 4 octombrie 1980

mare dinamism. Printr-un plonjon spectaculos, Neteda respinge... 
Foto : Dragoș NEAGU

De la ora 16, pe patinoarul „23 August“

DERBY-UL HOCHEISTIC
STEAUA -

Sezonul hocheistic 1980/81 
debutează astăzi, în Capitală, 
cu un derby de mare atrac
ție : meciul STEAUA — DI
NAMO. Rivale tradiționale la 
supremație, aceste două for
mații fruntașe reunesc marea 
majoritate a jucătorilor din lo
tul reprezentativ și, totdeauna, 
forma și valoarea lor au in
fluențat în mod direct evolu
țiile echipei naționale.

DINAMO
Cu puțin timp în urmă, la 

Galați, în cadrul primului tur
neu al Diviziei naționale „A“, 
Steaua și Dinamo au terminat 
la egalitate (3—3), după o par
tidă foarte disputată, ambele 
formații acuzînd, însă, absența 
unor titulari pe gheață. De 
data aceasta, cum aflăm de la 
antrenorii Zoltan Czaka și E- 
duard Fană, Steaua șl Dinamo 
vor evolua cu garnituri com
plete. Partida, care va începe

DIN NOU MECIURI INTERESANTE 
ÎN DIVIZIA „A" LA BASCHET MASCULIN

la ora 16, pe patinoarul arti
ficial acoperit „23 August“, 
promite așadar o dispută spec-

(Continuare In dio. 2-3}

EUROPENELE» ÎNVINSE ÎNCEARCĂ
ÎN CAMPIONAT

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. F.C. Argeș
3. Corvinul
4. Univ.
5. Sportul
6. F.C.M.
7. Chimia
8. Jiul
9. A.S.A. „

10. F.C. Baia Mare
11. Polit. lași
12. „Poli- Tim.
13. „U- Cluj-Nap.

14-15. S.C. Bacâu 
Prog. Vulcan

16. F.C. Olt
17. Steaua
18. F.C.M. Galați

SĂ St REABILITEZE
• La Tg. Mureș e aștep

tată o echipă în bună 
formă sportivă • Pe „23 
August", în 
Progresul e 
surprizele 
bucureștean
F.C. Olt trăiește emoțiile 
primei victorii posibile pe 
teren propriu • Pe „23", în 
vedetă, liderul are un joc
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greu, pentru că Standard abia a plecat... ® La Pitești, 
„Poli" încearcă să stăvilească refluxul firesc după Cel
tic • La Brașov, între ermetismul lui Proca și... poezia 
ieșeană ® La Baia Mare, „U“ mizează pe „seria Ma- 
teianu" • La Hunedoara, între „elevul" Lucescu și „pro
fesorul" său Angelo • La Galați, craiovenii — hotărîți 
să se elibereze de „fantoma Inter".

deschidere, 
decis să reia 
în cuplajul 
• La Slatina,

Craiova 
stud.
Brașov

Tg. M.
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13- 11
8- 7

14- 17
14- 10
15- 15
10-13
10- 8
5- 5
6- 10
9- 16

13-20
4-12
7- 8
8- 19

.\\\\\\\\\\w^^ PROGRAMUL ETAPEI \\\\\\\\\\\^^^
A.S.A. - JIUL PETROȘANI
PROGRESUL VULCAN - SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul „23 August*1) 
F.C. OLT - CHIMIA RM. VÎLCEA
DINAMO - STEAUA

(Stadionul „23 August**, ora 17, meci televizat)
„POLI" TIMIȘOARA 
POLITEHNICA IAȘI 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
S.C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA

Tg. Mureș 
București :

Slatina : 
București

F.C. ARGEȘ 
F.C.M.
F.C.

Pitești :
Brașov :
Baia Mare :
Hunedoara : CORVINUL
Galați : F.C.M.

Cu excepția partidei Dinamo — Steaua, celelalte meciuri
Începe la ora 15.

vor

SORTH AU DECIS iN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL:
POLITEHNICA TIMIȘOARA-WEST HAM UNITED

Studenții timișoreni vor evolua la 22 octombrie la Londra. 
Meciul va putea fi urmărit de spectatori, West Ham fiind sanc
ționată doar pentru meciul cu F.C. Castilia în returul primei 
etape.

Citiți în pagina a 4-a programul complet al turului 
secund

TIMIȘOARA, 3 (prin tele
fon). Și etapa a doua a Di
viziei „A“ la baschet mascu
lin, desfășurată în cadrul tur
neului găzduit de sala Olim
pia, a oferit unele meciuri e- 
chilibrate, viu disputate, dar și 
întîlniri ciștigate la scor de e- 
chipele favorite. Rezultate :

RAPID BUCUREȘTI — URBIS 
BUCUREȘTI 81—70 (39—41).
După o primă repriză de joc 
echilibrat (min. 12 : 24—-24,
min. 18 : 35—35), rapidiștii, cu 
o rezistență fizică mai bună 
și cu Gh. Dumitru din nou în 
vervă de coș, au izbutit să se 
desprindă, obținind 60—49 în 
min. 29 și 77—57 în min. 35, 
avantaj dovedit decisiv. Au în
scris : Dumitru 37, Sipoș 17, 
Bulancea 16, Vintilă 5, Bănică 
2, Plămadă 2, Țurcanu 2 pen
tru învingători, respectiv Carol 
20, Osacenco 10, Neagu 9, M. 
Constantincscu 9, A. Constan- 
tinescu 6, Chivulescu 6, Pe- 
trică 4, Dragnea 4, Vilcinschi 2. 
Au arbitrat bine M. Aldea 
(Ploiești) șl Al. Guță (Craiova).

I.C.E.D. BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 109—96 (53—45). Ambele 
echipe au practicat un joc des
chis, care explică, dealtfel, nu
mărul mare de puncte înscrise. 
Bucureștenii au manifestat mai 
multă tehnicitate, prin care au 
stăvilit elanul ieșenilor. Au în
scris : Grădiștcanu 31, Chircă 
30, Voicu 17, Rotaru 11, Po- 
gonaru 8, Carpen 6, Berccanu 
6 pentru învingători, respectiv 
Moisescu 43, Boișteanu 13, Ma

în campionatele de handbal, Divizia „A“

ETAPA A Vl-a ESTE DOMINATĂ 
DE ÎNTÎLNIREA H. C. MINAUR - STEAUA

Multe dintre meciurile pro
gramate duminică de etapa 
a Vl-a a campionatelor. Di
vizia „A“, au o ridicată cotă da 
interes. Dintre ele, însă, ade
văratul derby îl oferă partida 
H. C. Minaur Baia Mare — 
Steaua. Echipa pregătită de an
trenorul I.ascăr Pană, aflată în 
plin proces de reconstrucție, ara 
nevoie de un atu moral în a

tei 12, Szabo 9, Anton 7, Dă- 
tdlă 6, Mihăilescu 6. Au ar
bitrat bine D. Oprea (Timi
șoara) și C. Negrău (Bucu
rești).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. SIBIU 86—76 (42—40). O 
formație care și-a bazat ac
țiunile pe tehnica, experiența 
și eficacitatea jucătorilor a în
trecut, după o dispută strînsă, 
o echipă care a avut drept 
principal atu combativitatea, 
dovedită, însă, insuficientă pen
tru a obține victoria. Au în
scris : Mănăilă 23, Spinu 19, 
Pașca 16, R. Martinescu 16, 
Băiceanu 10, Cîmpeanu 2 pen
tru învingători, respectiv D. 
Martinescu 26, Palhegy 18, Chi- 
rilă 18, Șcrbăncscu 4, Țakacs 
4, Georgescu 4, Vulc 2. Au ar
bitrat bine I. Antonescu (Bucu
rești) și FI. Baloșescu (Brașov).

STEAUA — DINAMO ORA
DEA 96—65 (61—29).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
96—58 (52—24).

C.S.U. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 84 
— 79 (51—39).

Din programul ultimelor două 
zile ale turneului timișorean, 
ies în evidență meciurile Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
Dinamo Oradea, „U“ Cluj-Na- 
poca — C.S.U. Sibiu, Farul — 
I.C.E.D. (sîmbătă), Universita
tea Timișoara — Politehnica 
C.S.S. Unirea Iași și . Dinamo 
Oradea — Farul (duminică).

Constantin CREȚU, coresp.

ceastă grea acțiune, în timp ce 
campioana țării, formația an
trenată de Cornel Oțeîea și 
Otto Telman, cunoaște un ritm 
accelerat în ascensiunea spre 
vîrful formei și al posibilită
ților. Va reuși Steaua să ră- 
mină neînvinsă ? Vor aduce 
maramureșenii prima mare sa
tisfacție în acest sezon supor
terilor lor 1

Bazinele de înot pentru inițierea copiilor Capitalei

0 INIȚIATIVĂ FRUMOASĂ, DAR EȘUATĂ APROAPE DIN START!
*

Majoritatea unor asemenea construcții, neîngrijite sau prost gospodărite,

O inițiativă a Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești — construirea de bazine 
în școli pentru inițierea co
piilor în înot — a eșuat după 
cîțiva ani de la materializarea 
el. în majoritatea cazurilor, a- 
ceste bazine — prost gospodă
rite — s-au deteriorat, practic 
și-au încetat activitatea. Astăzi, 
înfățișarea lor arată jalnic, au 
devenit focare de infecție și 
nu lăcașuri de sănătate, cum 
au gîndit inițial edilii.

Școala generală nr. 3, din 
bd. N. Titulescu, dispune de 
două bazine acoperite. Bucuria 
copiilor care învață aici, de a 
deveni purtători ai brevetului 
de înotător, a fost de scurtă 
durată. La puțin timp după 
inaugurare cele două bazine 
și-au încetat activitatea, de un 
an de zile n-a mal funcționat 
sistemul de încălzire (și așa 
rudimentar), lipsesc filtrele. Pe
reții s-au deteriorat și ei, iar 
cînd plouă, apa se prelinge 
pretutindeni. Copiii vin, privesc

Alte meciuri, Știința Bacău — 
Politehnica Timișoara și Uni
versitatea Craiova — Gloria A- 
rad, la băieți, Știința Bacău — 
TEROM Iași, Constructorul Ti
mișoara — Rulmentul Brașov 
și Universitatea Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș, la fete, 
se constituie, de aseme-

(Continuare in pag. 2-3)

și au încetat activitatea I
nedumeriți. Cit timp va mat 
trece oare pînă cînd bloc-star- 
turile vor cunoaște din nou a- 
nimația firească ?

Școala generală nr. 25, din 
cartierul Colentina. Bazinul 
descoperit din curtea școlii a 
rămas doar cu numele. Un vi
ciu de construcție l-a făcut 
inutilizabil încă din... start : 
scurgerea apei se face sub sis
temul de canalizare, determl- 
nînd refularea apei. O înălțare 
a bazinului cu numai 60 de 
centimetri ar fi eliminat acest 
neajuns important. Copiii, ele

Iată cum arată astăzi unul dintre cele mal frumoase 
școlare construite in Capitală pentru inițierea copiilor, 
Liceul „C.A. Rosetti"...

b azine 
cel de la

vii școlii îl ocolesc, nu însă și 
unii dintre locatarii din cartier, 
care au transformat bazinul în- 
tr-un fel de... spălătorie pu
blică. Dar el rămîne, practic, 
un focar de infecție, unde se 
adună adesea gunoaie și... mor
tăciuni. Curios că Sanepid-ul 
n-a fost sesizat, pentru că sta- 

rca actuală a acestei construc
ții pune in primejdie însăși 
sănătatea celor care locuiesc în 
vecinătatea acesteia !

Două bazine au fost con
struite și în incinta Școlii ge
nerale nr. 156, din cartierul 
Militari, unul din beton (25 m), 
altul din metal (10 m). Au în
cetat, însă, să funcționeze pen
tru că n-au avut... materia 
primă, apa, o instalație adec
vată neexistînd (!?). Conduce
rea școlii a adus la cunoștință 
celor în drept această situație 
(și nu o dată), dar nimeni n-a 

luat nici un fel de măsuri. 
Aspectul de paragină atrage a- 
tenția, ca și întreaga înfățișare 
a curții acestei unități de în- 
vățămînt, unde simțul gospo
dăresc este în suferință..

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



O convingătoare pledoarie pentru mișcare: Campionatul național de călărie

VARA, IARNA ZILNIC 15 KM PE JOS... D. VEIEA (Steaua) Șl 0. FABICH (C.S.M. Sibiu) PRIMII I
într-o după-amiază ne aflam 

în curtea străjuită de o poar
tă înaltă, ne care scrie „Mina 
Leurda — Gorj. întreprinderea 
minieră Motru". Minerii ieșiți 
din schimb, plecaseră spre ca
sele lor și în curtea mare dom
nea liniștea. Și, 
întîmpla într-o 
teia. Bărbați și 
câți frumos, cu 
pachete în mină, se îndreptau 
veseli spre sa'a cantinei. Am 
întrebat despre ce este vorba 
și... am fost invitați înăuntru.

O masă mare, plină de flori 
și sticle de șampanie, în jurul 
căreia erau circa 50 de oameni, 
bărbați și femei. „O mică fes
tivitate — ne precizează mai
strul miner Ionel Mileșan — 
prilejuită de ieșirea la pensie 
a inginerului miner Mihai 
Stana". La loc de cinste, fi
rește, sărbătoritul — mic de 
stat, cu fire de păr alb — ală
turi de care inginerul Tudorel 
Cosma, directorul Minei Leur
da. tocmai vorbea „...inginerul 
Mihai Stana, care iese astăzî 
la pensie este, pot să spun, o 
personalitate a acestei 
Știți, majoritatea, că din 
ani de activitate 25 i-a 
cut in subteran, ocupind 
ții importante : șef de 
mecanic șef, șeful 
de transporturi ș.a. 11 
și eu acest prilej să vină 
continuare la mină cind îi 
plăcere și are timp. Aici 
mereu ceva de făcut și 
periența Iui ne va fi 
mare folos..." Felicitări, i 
chet de pahare, urări 
sănătate. Sărbătoritul 
mește cadouri dintre 
nu lipsesc — o glumă, desigur,

totuși, ceva se 
latură a aces- 
femei, îmbră- 
flori sau mici

mine. 
30 de 
petre- 
func- 
tură, 

serviciului 
rugăm 

în 
face 

i e 
ex- 
de 

clin- 
de 

pri- 
care

intrucît inginerul are doar 52 
de ani și se bucură de o bună 
stare de sănătate — o bască 
(el nu se desparte niciodată de 
așa ceva) și... un baston ! Co
legii săi de muncă — briga
dierii Ion Sporici, Ion Orto- 
pan maiștrii V. Coman, Gh. 
Lolea, Fi. Pavel. inginerul Ion 
Pop ș.a. — se întrețin cu săr
bătoritul, vorbesc despre el cu 
mult respect, cu considerație. 
Auzim cuvinte de genul: „unul 
dintre cei mai buni și mai des
toinici ingineri pe care i-a a- 
vut mina", „a condus cu succes 
un serviciu care este socotit 
inima exploatării", „n-a ținut 
seamă că are diplomă. Cind a 
fost nevoie, a pus umărul Ia 
greu — Ia propriu, nu numai 
la figurat".

în cea de a doua parte a 
festivității, ne-am alăturat săr
bătoritului. L-am felicitat și. 
discutînd cu el. am aflat că a 
fost ucenic, tîmplar, muncitor 
în minele de la Aninoasa — 
Valea Jiului, a făcut apoi stu
dii medii, facultatea, ajungînd 
inginer. După care în final, 
i-am pus o întrebare la care 
am primit un răspuns ce ne-a 
descumpănit: „Nu, sportul nu 
mi-a plăcut. îmi nare rău, dar 
n-am ce vă spune pe această 
temă pe profilul ziarului dum
neavoastră". Decepție mare 
pentru un ziarist sportiv pus 
in situația să afle că un om 
sănătos, harnic, n-a avut nici

o tangență cu ceva din ceea ce 
cuprinde, larg, noțiunea de 
sport. Ne agățăm, totuși... de 
un fir de ață : „N-ați avut pro
bleme cu sănătatea „Nu. 
Mă mindresc cu faptul că nici
odată n-am avut vreo zi de 
concediu medical sau zile de 
învoire". „Exerciții fizice ați 
făcut vreodată ?“ „Ce exerci
ții fizice îți mai trebuie în me
seria noastră ?! In mină depui 
multă muncă fizică. Chiar 
mersul e... altceva. Erau si
tuații cind prin galerii te de
plasai de-a-bușilea“, „Ați fă
cut drumeție, excursii ?“, „Nu 
prea îmi mai ardea. Zilnic 
mergeam pe jos mult. Aici, la 
Leurda, de pildă, drumul la 
exploatare și înapoi însemna 
circa 15 km pe zi Prin aceste 
drumuri — făcute indiferent că 
era vară sau iarnă — îmi re
glam grozav respirația, îmi pri
meneam aerul din plămîni. 
Știam cit era de binefăcător 
mersul pe jos și nu căutam 
niciodată mijloace de trans
port. Mersul pe jos și mișcarea 
în timpul muncii au fost baza 
sănătății mele...".

■ Am respirat ușurați. Deci 
inginerul Mihai Stana „n-a iu
bit sportul", însă pledează ex
celent, convingător, prin forța 
exemplului personal pentru e- 
xercițiu fizic și multă mișcare 
în aer liber...

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
La numai două zile de la în
cheierea finalelor campionate
lor de juniori, în disputa pen
tru titlurile de campioni au in
trat și seniorii. La întrecerile 
găzduite de baza hipică din lo
calitate s-au prezentat călăreți 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia

Buc., C.S.M. Sibiu. C.S.M. Cra
iova, C.S.M. Iași, Petrolul Plo
iești, A.S.A. Cluj-Napoca. Ti
miș Izvin, Ialomița Jăgălia și 
Agricola 
figurat, 
bele de 
ușoară 
cum era

Lugoj. în program au 
firește, mai întîi oro- 
obstacole de categorie 
și semimijlocie. Așa 
de așteptat, ținînd sea-

Modesto FERRARINI

UNDE MERGEM?
SIMBATA

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 16 : Dinamo — 
Steaua (Div. „A")

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, teren II, ora 15 : 
Rapid — Dinamo : teren Tei, 
ora 14.30 : R. C. Sportul stu
dențesc — Steaua, meciuri în 
cadrul „Cupei F. R. Rugby".

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : „Cupa Ministerului 
Educației și Tnvățămîntului".

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Progre

sul, ora 11 : Progresul Vul
can — Sportul studențesc 
(speranțe)stadionul „23 Au
gust", ora 15 : Progresul Vul
can — Sportul studențesc 
(Div. „A") ; stadionul Dina
mo, ora 11 : Dina
mo — Steaua (sneranțe) ; sta
dionul „23 Au- st", ora 17 : 
Dinamo — Steaua (Div. „A"); 
teren Metalul, ora 11 : Meta
lul — Rulmentul Alexandria 
(Div. „B") : teren Mecanică 
fină, ora 11 : Mecanic# fină
— Tractorul Brașov (Div. 
,.B“) : teren Electronica, ora 

11 : Electronica — Abatorul 
București (Div. „C") ; teren 
Danubiana, ora 11 : Danubia
na — Viitorul Chlmogi (Div. 
,.C") : teren Automatica, ora 
11 : Automatica — Cetatea 
Tr. Măgurele (Div. „C").

HANDBAL : Sala Floreasca, 
ora 10.30 : Dinamo — C.S.M. 
Borzești (m. „A"), ora 11.45 : 
Progresul — Constructorul 
Baia Mare (f. „A") ; teren 
Drent, ora 9 : Universitatea
— Rapid (f. „B"), ora 10,10 : 
Universitatea — Nitramonia 
Făgăraș (m. „B").

RUGBY. ‘ ---
ora 10.30 : 
Constanța ; 
ria — 
Stadionul 
ren II,
— Electroputere Craiova,ren IV, — - - -
studențesc II — Petrochimis
tul Pitești, meciuri în cadrul 
Diviziei ,.B"

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : „Cupa Ministerului 
Educației și învățămîntului".

Stadlonul Olimpia, 
Olimpia — C.F.R. 

ora 12 : Glo-
C.F.R. Craiova ; 

tineretului, te- 
ora 11 : Vulcan

te- 
ora 11 : R. C. Sportul

TINERII ȘAHIȘTI ȘI-AU
La Eforie Nord și Neptun 

s-au desfășurat finalele campio
natelor naționale de șah rezerva
te juniorilor și copiilor. La cele 
6 turnee (disputate sistem elve
țian, pe distanța a 9 runde) au 
luat parte aproape 400 de Jucă
tori și jucătoare, speranțele eși
chierului românesc. Lupta a fost 
tinerească, interesantă, de bună 
valoare tehnică, egalitățile în cla
samente fiind tranșate pe baza 
calculului coeficienților Bucholtz, 
care — din păcate — lasă o 
poartă prea larg deschisă hazar
dului. r 
vem un 
re. Iată

DESEMNAT CAMPIONII
8*/3, 3. Simona Mihai (C.S.S. 1
Buc.) 6, 4. Mariana Bădici (Poli
tehnica Buc.) 6, 5. Dana Belean 
(Medicina Timișoara) 6, 6. Camelia _ _ _ ... -

Dar,
1 alt sistem de 

clasamentele
JUNIORI I 

NEGULESCU 
7</3, 2. L.

deocamdată, nu a- 
departaja- 
finale :

1. A.
Ploiești)
M. Cluj-NapoCa) 7, 
lescu (Petrolul Ploiești) 7, _ 
Ldwy (C.S.S. I Buc.) 6</j, 5. 
Nicolescu (Electronica Buc.) 
6. T. Bartoși (Mureșul Tg. 
reș) 6>/3.

JUNIOARE I
1. VIORICA ILIE-IONESCU , 

niversitatea Buc.) 8V2> 2. Marina 
Pogorevici (Universitatea Buc.)

(Petrolul 
Olteani (C.S. 

3. L. Vasi- 
4.. v. 

I.
6*/3,

Mu-

(U-

CAMPIONATE «COMPETIȚII
TURNEELE FINALE PENTRU LOCURILE 9-12 

DIVIZIEIALE „A" LA VOLEI
ETAPA A TREIA IN „CUPA 

F. R. RUGBY"

Morozan (I. T. București) 6.
JUNIORI II

AL. BOROȘ (C.S.S. Brașovia)
2. M. Marin (I.T.B.) 6‘/2, 3. 

Sima (I.T.B.) 6*/2, 4. A. Ar- 
deleanu (Medicina Timișoara) 
6‘/2. 5. Gh. Antohe (C.S.U. Bra
șov) 6’/2, 6. B. Soki (Electrica O- 
radea) 6’/2.

JUNIOARE II
1. GABRIELA OLARAȘU (U- 

niversitatea Iași) 8V2, 2. Daniela 
Solomon (Universitatea Iași) 7V2, 
3. Roxana Adoamnei (Petrolul 
Ploiești) 6V2, 4. Iuliana Sușnea 
(Medicina Timișoara) 6V2, 5. Cris
tina Bădulescu (C. Miner. Petro
șani) 6‘/2, 6. Aurora Chiriac (Fe- 
rom Urziceni) 6, 7. Manuela Tu- 
doran (C.S.U. Brașov) 6.

COPII
Băieți : 1. CS. CSERVENY

(I.T.B.) 7Vj, 2. Al. Gociman (Pe
trolul Ploiești) 7, 3. N. Pastor
(C.S.S. Tg. Mureș) 7, 4. B. Zam- 
firescu (C.S.S. I Buc.), 6‘/2, 5. I. 
Kocsis (C.S.S. Tg. Mureș) 6, 6. R. 
Airinei (I.T.B.) 5Va.

Fete ; 1. MIRELA STOICEA
(Chimia Tr. Măgurele), 7, 2. An
drea Negulescu (Petrolul Plo
iești) 7, 3. MădăVna Stroe (Uni
versitatea Buc.) 6V2, 4. Viorica
Ursuleac (Calculatorul Buc.) 6. 5. 
Iuliana Mitescu (Șant’erul Na
val Tulcea) 6, 6. Nadejda Mitescu 
(Șantierul Naval Tulcea) 6.

i.
7*/3, 
M.

ma de faptu 
o dificultate 
curs au inti 
tivi. Din pă 
cei care au 
tire necores 
terialului c; 
atras fie elii 
fie ‘ penalizăr 
Unii antreni 
ceasta prin i 
rii de cit m: 
pentru buna 
cal, dar nu 
că ne aflăm, 
nală a cai 
unde se dec 
deci, trebuie 
mai cei mai 
trar, ca acu 
tăm la evol 
aprecierile 
valorii de a 
tiției și ca: 
munca merit 
șoară la unc

Revenind 
priu-zise c< 
disputele pei 
fost totuși e 
goria ușoari 
un parc,urs 
căruia s-a i 
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mijlocie can 
mitru Velea 
evoluție foai 

REZULTA
1. Otto Fah 
cu Stindard 
iescu (C.S.M 
4 P, —j»
cu Bucium 1 
tor Dcmian 
8 p (44.5). C 
Dumitru V 
Jean 0 p. : 
(Dinamo) ci 
Mircea Nea) 
Spulber 4 p

Emc

începînd de astăzi, 
primei divizii de volei 
ultimele două locuri 
campionatelor (feminin . 
lin) susțin ultimul act al edi- 

„ției 1-979—1980 
ții : turneele 
trogradării. 
s-au deplasat 
desemnată să _ 
pentru locurile 9—12. Participă : 
Universitatea Timișoara, Univer
sitatea București, Rapid Bucu
rești și Olimpia Oradea. După 
cum prevede regulamentul, echi
pele care au făcut parte din a- 
ceeași serie nu se vor mai întîl- 
ni în turneul final, 
lor directe 
contînd în 
9—12. Ca 
de la care _____
la întrecerea feminină :

echipele 
clasate pe 
în seriile 
și mascu-

a acestor competi- 
pentru evitarea re- 
Formațiile feminine 
la Zalău, localitate 
găzduiască turneul

rezultatele
(din tur și din retur) 
clasamentul locurilor 
urmare, lată situația 
pornesc participantele

masculine —

9. Univ. Tim. 2 2 0 6:3 4
10. Univ. Buc. 2 2 0 6:3 4
11. Rapid 2 0 2 3:6 2
12. Olimpia 2 0 2 3:6 2

Cele patru echipe
Calculatorul București, C.S.M. 
Suceava, Silvania Șlmleu Silva- 
niei și Petrolul Ploiești — își vor 
disputa șansele rămînerii în „A" 
în aceleași condiții, în Sala spor
turilor din Brăila, pornind de la 
următoarea situație, dată de re
zultatele directe din serii
9. Calculatorul 2 2 0 6:0

10. C.S.M. 2 2 0 6:0
11. Silvania ' 2 0 2 0:6
12. Petrolul 2 0 2 0:6

4 
4
2 
2

în turneul final, fiecare echipă 
va întîlni de cite două ori pe ce
lelalte două cu care n-a fost, In 
cursul campionatului, în aceeași
1

serie. Cele ce se vor clasa în fi
nal pe locurile 11 șl 12 vor retro
grada în ,,B“. Programul turne
elor finale cuprinde 4 zile de 
concurs: sîmbătă, duminică, marți 
șl miercuri. Iată, dealtfel, pro
gramul primelor două zile : ZA- 
LAU, Sala sporturilor, azi de la 
ora 17 : Olimpia — Rapid, Univ. 
Tim. — Univ. Buc. ; mîine, de 
la ora 9,30 : Olimpia — Univ. 
Buc., Univ. Tim. — Rapid ; 
BRAILA, Sala sporturilor, azi de 
la ora 17 : Silvania — Calcula
torul, C.S.M. — Petrolul ; mîine, 
de la ora 9,30 : Silvania — Pe
trolul, C.S.M. — Calculatorul. 
Luni e zl liberă, programul re- 
petîndu-se marți și miercuri, de 
la ora 17.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
este programată o etapă comple
tă în cadrul „Cupei federației" 
(a treia în calendarul acestei 
competiții). In Capitală se dis
pută două partide, contînd pentru 
seria.ji doua : Rapid — Dinamo 
și R. C. Sportul studențesc — 
Steaua (desigur, fără componențli 
lotului reprezentativ). în celelal
te serii sînt programate meciu
rile Știința Petroșani — C.S.M. 
Sibiu, Știința CEMIN Baia Mare
— Universitatea Timișoara (se
ria I), Constructorul Constanța
— Rulmentul Birlad, Farul — 
Politehnica Iași (seria a ni-a).
• Un rezultat contînd pentru 

etapa a doua : Dinamo — R. 
Grivița Roșie 7—6 (3—3).

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAI

c.

PROGRESUL M. CIUC - LIDERĂ AUTORITARA 
IN SERIA SECUNDĂ LA HOCHEI

In etapa a V-a s-au înregistrat 
rezultatele : A.S.E. București — 
Tirnava Odorhei 14—10 (6—2, 4—2, 
4—6), Metalul Rădăuți — Liceul 
M. Ciuc 9—5 (4—2, 4—2, 1—1),
Progresul M. Ciuc — Agronomia 
Cluj-Napoca 12—2 (3—1, 3—0,
6-1).

După disputarea primului tur, 
clasamentul este următorul : 1.
PROGRESUL 10 p (57—15), 2. A- 
gronomia 6 p (32—27), 3. Meta
lul 4 p (24—37), 4. A.S.E. 4 p 
(36—42), 5. Tirnava 3 p (25—37), 
6. Liceul M. Ciuc 3 p (23—39).

V. PAȘCANU, coresp.

M, CIUC, 3 (prin telefon). — 
S-au încheiat întrecerile primu
lui turneu în seria valorică se
cundă a Diviziei naționale „A" 
de hochei pe gheață. Ultima e- 
tapă, a V-a, a fost cea mal „pro
ductivă", înscriindu-se nu mai 
puțin de 52 de goluri. Ceea ce 
demonstrează, firește, eficacitatea 
liniilor de atac dar, în același 
timp, și serioase carențe mani
festate în apărare. Turneul a 
fost dominat de echipa Progre
sul M. Clue care a cîștlgat la 
scor toate cele 5 întîlniri susți
nute, s-a detașat în clasament și 
se anunță principala candidată la 
primul loc în această serie. Să 
subliniem faptul că formația 
Progresul este antrenată de trei 
foști internaționali : I. Ferenczi, 
A. Ioanovlcs și I. Szabo.

ALEXANDRIA, 3 (prin te
lefon). — Pe două terenuri a- 
menajate în incinta stadionului 
Rulmentul, din localitate, a în
ceput vineri turneul final al 
campionatului național de oină, 
ediția 1980, cu participarea e- 
chipelor Dinamo București — 
deținătoarea titlului, Combina
tul poligrafic București, Uni
versitatea București, Energia 
Rîmnicel (jud. Buzău), Lami
norul Roman, Drum nou Dra- 
gu (jud. Sălaj), Zorile Grivița 
(jud. Galați), Metalul Tîrgo- 
viște, Avîntul Frasin și Viața 
nouă Olteni (jud. Teleorman).

Competiția se dispută sistem 
turneu, iar sorții au decis ca 
în reuniunea inaugurală să se 
întîlnească două dintre princi
palele favorite: C.P.B. și U- 
niversitatea, foste multiple 
campioane. Vizibil marcați de 
miza jocului, tipografii (la bă-

taia mingii) 
prindere) ai 
vreme cu pr 
șind să obți 
plimentare. 
zei, studenți 
rata lor val 
rutant pe a 
trag cu pre 
termine în 
412—8). Prir 
pauză, stuck 
ansamblu bi 
gistrînd o n 
18—16.

Alte rezul 
Viața rouă 
Tîrgovis 
minorul 
sita tea 
Rimnicel 
tcni — Drui 
Universitatea 
minorul Roi 
rile continuă

Roi 
Bui
19-

Q

0 INIȚIATIVA FRUMOASA, D
H. C. MINAUR - STEAUA, 

LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

DERBYUL HOCHEISTIC STEAUA 
(Urmare din pag T)

taculoasă, de bun nivel tehnic, 
care să onoreze cărțile de 
vizită, prestigioase ale celor 
două echipe. Al doilea joc se 
va disputa luni, de la ora 17.

Celelalte două meciuri ale 
acestei etape duble se vor des
fășura lâ Miercurea Ciuc, du
minică și luni. Metalul Sf. 
Gheorghe întîlnește pe Avîntul 
Ghcorgheni iar Sport club 
Miercurea Ciuc pe Dunărea

DINAMO
Galați. Hocheiștii de la Sport 
club, aflați în urmărirea lide
rilor și emițînd pretenții la 
titlu, pornesc — firește — fa- 
voriți. Avîntul și Metalul vor 
lupta pentru evitarea ultimului 
loc, apărîndu-șl 
rămîne în prima 

camnionatului.
STEAUA 
Dinamo 
S.C. M. Ciuc 
Dunărea 
Avîntul 
Metalul

(Urmare din poq. 1)

HANDICAPURI NEINSPIRATE, ALERGĂRI MODESTE
„Hattrick" realizat de Tr. Marinescu

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z'

dreptul de a 
serie valorică 
(V. CH.)
7610 56-12
7 6 1 0 68-26
7 5 0 2 50-19 
7106 26-56 
7106 24-50
7 10 6 10-71

HI P ISM

13
13
10

2
2
2

RE-

de Liceul „Iulia Haș- 
Școala generală nr. 56, 
(25 m) a funcționat 
zilele ceva mai căl- 
Și aici lipsa instala- 

încălzire a determinat

Reuniunea de joi după-amiază” 
a debutat cu un „hat-trick" rea
lizat de antrenorul Tr. Marines
cu, dar din cele trei victorii con
secutive, doar cea obținută cu 
Nuvelista (salt de valoare la li
mita prevederilor regulamenta
re) a fost ceva mal spectaculoa
să (victorie pe potou), celelal
te două fiind simple formalități 
pentru Copăcel (acesta șl-a „pier
dut" adversarii pe drum) șl Tur- 
cin. Datorită felului total neinspi
rat (ca sa nu spunem altfel) în 
care sînt întocmite unele handi
capuri (și, din păcate, nu puține) 
cu cai „scăpați" și alții sever 
handicapați, foarte multe curse 
sînt ca și fugite, ele fiind, real
mente, • lipsite de interes. Joi (șl 
nu numai atunci), nl s-au ofe
rit asemenea probe, cu concu- 
renți obligați să acorde zeci de 
metri adversarilor (Hinsar 170 
m ; Copist 140 m ; Aldina, Ra-

ton 120 m etc.) 
sus (șl nu numai 
damnați încă din 
lor în cursă fiind 
coratlvă. Gîndim 
cinați cu întocmirea programului 
ar trebui să acorde mal multă 
atenție acestui aspect (deloc mi
nor, după părerea noastră), fi
indcă altfel numărul „record" de 
spectatori (în jur de 200) înre
gistrat joi după-amiază are toa
te șansele să nu supraviețuiască 
prea mult. în rest, o notă bună 
pentru incisivitatea manifestată 
de I. Oană, N. Boitan și Șt. 
Mutu in cursele cîștigate cu VI- 
gu, Coridei și, respectiv, Sorocel.

tehnice : Cursa I : 1.
(Tr. Marinescu), rec.

cei de mal 
ei) fiind con
start, prezența 
mai mult de- 
că cei însăr-

triplă 216. Cursa a III-a : 1. Tur- 
cln (Tr. Marinescu) rec. 1:35,4, 
2. Keops, 3. Armeanca. Simplu 
1,80, ordinea 14, event 14, ordi
nea triplă 193, triplu cîștigător 
51. Cursa a IV-a : 1. Relaxa (N. 
Boitan), rec. 1:32,8, 2. Vigu. Sim
plu 2, ordinea 17, event 8. 
Cursa a V-a : 1. Coridei (N. 
Boitan) rec. 1:27,9, 2. Săbădău,

Bafia. Simplu 4, ordinea 9, 
20, ordinea triplă 341.

1. Sorocel (Șt. 
rec. 1:30,8, 2. Herda, 3.

Rezultate
Copăcel
1:46,2, 2. Aldina. Simplu 1,50, or
dinea 5. Cursa a Il-a : ' "
lista (Tr. Marinescu) rec. 1:38.7,
2. Faleza II, 3. Turdan. Simplu 
11, ordinea 5, event 6, ordinea

1. Nuve-

3.
event
Cursa a Vl-a :
Mutu)
Cornel. Simplu 7, ordinea 64, e- 
vent 81. Ordinea triplă 397, tri
plu cîștigător 502. Cursa a 
Vil-a : 1. Vigu (I. Oană) rec.

Fricos, 3. Relaxa. Sim- 
ordinea 103, event 76, 

triplă 1582. Cursa a
1. Vareg (G. Grigore) 

2. Osica. Simplu 27, 
event 97.

Gh. ALEXANDRESCU ’

1.
1:28,2, 2. 
piu 2,50, 
ordinea 
vm-a : 
rec. 1:32,3, 
ordinea 48,

nea, în „capete de afiș" ale 
unei etape ce se anunță agitată. 
Programul complet al celei de 
a 6-a runde a campionatului 
arată astfel :

BĂIEȚI
București : DINAMO —

C.S.M. Borzești (sala Flo
reasca, de Ia ora 10,30).

Craiova : UNIVERSITATEA
— GLORIA Arad.

Brașov : DINAMO 
LON Săvinești.

Baia Marc : H. C. MINAUR
— STEAUA.

Bacău : ȘTIINȚA 
TEHNICA Timișoara.

FETE
Cluj-Napoca : UNIVERSITA

TEA — TEXTILA Buhuși.
Timișoara : UNIVERSITA

TEA — MUREȘUL Tg. Mureș.
București : PROGRESUL — 

CONSTRUCTORUL Baia Mare 
(sala Floreasca, de Ia ora 11,45).

Timișoara : CONSTRUCTO
RUL — RULMENTUL Brașov.

Bacău : ȘTIINȚA — TEROM 
Iași.

• Formațiile noastre mascu
line, participante la cupele eu
ropene, vor evolua în primul 
tur astfel : STEAUA — MAC- 
CABI PETACH TIKVA (Is
rael), 7 și 9 octombrie, Pala
tul sporturilor și culturii, de 
Ia ora 17,30, în Cupa campio
nilor europeni ;

H. C. MINAUR BAIA MARE
— HAPOEL REHOVOT, 9 și 
11 octombrie, în Israel, în Cupa 
cupelor.

POLI-

Vizavi 
deu“, la 
bazinul 
doar în 
duroase. 
ției de ___
reducerea masivă a volumului 
de lucru (a se piti de inițiere 
a copiilor). Un alt bazin, cel 
din incinta Liceului „C. A. Ro- 
setti", elegant la exterior, n-a 
putut fi utilizat încă din anul 
1977, iar fisurile create după 
cutremurul din martie s-au a- 
dîncit și mai mult. Directorul 
liceului, prof. Emil Stoica, un 
foarte bun gospodar (o atestă 
celelalte construcții, felul cum 
sînt îngrijite) a atras atenția 
edililor fostului Sector 1. de 
care a aparținut, asupra aces
tei stări de fapt, dar apelurile 
sale au rămas fără ecou...

Funcționale au fost (și au 
rămas) doar bazinele de la 
Școala generală nr. 190 Ber- 
ceni, unde toată vara copiii din 
cartier — peste 1 000 — au în
vățat să înoate, printr-o strînsă 
conlucrare între conducerea 
școlii și organizațiile de pio
nieri, de la Liceul „Dimitrie 
Bolintineanu", bazinele de a- 
colo (2) fiind acoperite,' precum 
și mica salbă de bazine din 
Obor, aparținînd Clubului spor
tiv școlar nr. 2. Sigur, unele 
neajunsuri s-au ivit și aici, le
gate de dificultatea procurării 
unor filtre, de încălzire (cota 
de combustibil fiind insuficientă 
pe alocuri), dar, oricum, ceva- 
ceva s-a mai realizat.

După opinia noastră, se im
pune să se ia în discuție

măst

„soarta" ace 
totalitatea I 
funcționare 
reparațiile < 
dotate cu o 
tic, în
lizabile non- 
matori de i 
găsesc și în 
vară). Ideea 
junge ca toți 
știe să inoat 
făptui doar 
tr-un an. Oi 
bazine (in 
Tineretului, 
sul și Timpi 
realiza acest 
Profesorii d 
gata să-și a 
fel multe < 
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(indirectă) SOFIA-NOTTINGHAM...
S-a încheiat, așadar, pentru formațiile noastre de club 

primul tur al cupelor europene ; miercuri, 15 octombrie, va 
fi din nou rîndul reprezentativei să capteze atenția iubito
rilor de fotbal. Mai inalnte însă de a vorbi despre me
ciul cu Anglia, programat în preliminariile C.M., — edi
ția „Spania 1982", ne vedem în situația neplăcută de a mai 
zăbovi puțin asupra comportării nesatisfăcătoare a unora 
dintre „ambasadoare" ; cu precădere asupra Stelei și Uni
versității Craiova, cele două echipe care, cum se cunoaște, 
alcătuiesc osatura „ll“-lui tricolor.

Deși rezultatele celor două diferă (Steaua 1—1 la Liege, 
1—2 la București ; Universitatea 0—2 la Milano, 1—1 la Cra
iova), finalmente eșecurile lor au la bază — pe planul jo
cului (dincolo, firește, de replica valoroasă a partenerelor) 
aceeași carență, exprimată sub forma unei naivități tactice 
proprie echipelor lipsite totalmente de experiență eompe- 
tițională. Căci, cum poate fi altfel caracterizată marea gafă 
a formației campioane (avizată încă din prima manșă de 
eficacitatea lui „Inter" pe contraatac), aceea de a-i lăsa lui 
Muraro — din startul partidei — un spațiu liber de 50 de 
metri ? Cum poate fi altfel numită „insistența" cu care ju
cătorii steliști s-au lăsat surprinși în poziție de afară din 
joc, în repriza secundă ? Nu o dată, nu de cinci ori, ci de 
17 ori, cifră incredibilă la prima vedere... Nimeni, nici un 
jucător craiovean, nu l-a suplinit pe Negrilă (urcat în atac) 
pentru a-i acoperi zona sa. Nimeni — nici chiar Iordănescu 
sau Marcel Răducanu, fotbaliști care, de regulă, au arătat 
că gîndesc în teren — n-a sesizat, pentru a dejuca pasul 
înainte ăl fundașilor lui Standard Liege, nu prin pase lungi, 
ci prin combinații scurte, alternate cu acțiuni de surprin
dere individuale, capitol la care amîndoi excelează...

Astfel stînd lucrurile, acestea fiind cîteva din slăbiciu
nile, ușor sesizabile, care, în cazul Stelei compromit situații 
dintre cele mai avantajoase cu putință (gol în plus pe ta
belă, om în plus pe teren), devine firească întrebarea : ce 
foloase aduc deplasările tehnicienilor Ia fața locului îna
inte de joc ? Cui folosesc ele ? La Milano, aflăm, In afară 
de Oblemenco și Oțet a mai fost și un profesor de mate
matică ! 1 Ce, cum și cit au „măsurat", oare, ei, în jocul lui 
„Inter", pe San Siro dacă, acum, la Craiova, Muraro a 
putut sprinta, de unul singur, spre gol, o jumătate de te
ren ? Cum s-au gîndit cei de la Steaua să contracareze 
jocul la ofsaid practicat de Standard la Liege ? Că cei de 
la F.C. Utrecht, observînd, la Pitești, că și F.C. Argeș îl 
practică, și-au luat măsurile necesare și au punctat printre 
apărătorii adverși, răsfirați pe toată lățimea terenului.

Vine jocul cu Anglia. Jucătorii Universității Craiova și 
ai Stelei, mulți dintre ei, vor fi, din nou, împreună la 15 
octombrie pentru a alcătui un „11“ puternic, competitiv. Așa 
cum au făcut-o, sub culorile tricolore, recent, în partidele 
cu Iugoslavia și Bulgaria. Să nu fim defetiști, punînd vic
toriile din meciurile mai sus amintite pe seama slăbiciu
nilor partenerilor noștri ; pentru că Iugoslavia, o echipă 
mereu bine cotată in fotbalul mondial, a dorit, la rîndu-i, 
să cucerească Cupa Balcanică ; pentru că, iată, Bulgaria 
posedă un fotbal care a aDsoivit cu roate ceie patru repre
zentante ale sale — în dauna unor Nottingham Forest, Di
namo Kiev etc. — primul tur în cupele europene. Pe linia, 
fie ea indirectă Sofia — Nottingham, o comparație este 
posibilă. Ca și concluzia ei : tricolorii pot triumfa, la Bucu
rești, la 15 octombrie, chiar dacă adversarul lor va fi, de 
astă-dată, puternica echipă a Angliei. Cu condiția ca — 
eliminind din prestația lor gafele mari, evidente, miercuri, 
în cupele europene — să revină la elementele care conferă 
jocului consistență și echilibru. La concret spus, ne referim, 
îndeosebi, la marcajul lui „Inter", la aplombul și demar- 
cajul lui Standard Liege. Sînt punctele de sprijin (în am
bele momente fundamentale, de apărare și de atac) care, 
trebuie spus, au lipsit, cu efectele cunoscute, și la Oslo. 
Valentin Stănescu și selecționabilii sînt, sperăm, conștienți 
de toate acestea. Au la dispoziție și exemplul reconfortant, 
oferit, mai direct, prin confruntarea cu Celtic Glasgow, 
tot o echipă britanică, de Politehnica Timișoara...

Gheorghe NICOLAESCU

PROGRAMUL $1 ARBITRII ITAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „B‘‘
SERIA I: F.C.M. Brăila — Mi

nerul Gura Humorului : D. Ni- 
colae (București). Viitorul Gheor- 
gheni — C. S. Botoșani : N. Ca
pră (Simeria), Viitorul Vaslui — 
Ceahlăul P. Neamț : M. Ivănces- 
cu (Brașov), Gloria Buzău — 
Oltul Sf. Gheorghe : R. Șerban 
(Craiova), Delta Tulcea — C.S.M. 
Borzeștl : I. Bonini (București), 
Cimentul Medgidia — F. C. Con
stanța : R. Stincan (București), 
C.S.U. Galați — I.M.U. Medgidia : 
I. Dinu (Alexandria), C.S.M. Su
ceava — Unirea Focșani : R. Du- 
mitrlcă (Arad), Gloria Bistrița — 
Progresul Brăila : N. Bitin (Sa- 
lonta).

SERIA A II-a : Metalul 
— Poiana Cîmplna : I. 
(Drobeta 
pută azi, 
București 
dria : C. 
durii Tg. 
rești : V. 
Șoimii Sibiu

plopeni 
Ciocan 

se dis- 
Metalul 
Alexan- 

Pan- 
Autobuzul Bucu- 

■ (Hunedoara), 
__ ____ Gaz metan Me

diaș : I. Bîră (Agnita), Mecanică 
fină București — Tractorul Bra-

Tr. Severin) — 
de la ora 15, 
— Rulmentul 
Coman (Buzău), 

Jiu — .
. Tătar

șov : C. Manea (Fetești), Nitra- 
monia Făgăraș — Sirena Bucu
rești : E. Blacloti (Constanța). 
Petrolul Ploiești — C. S. Tîrgo- 
viște : O. Anderco (Satu Mare), 
Rova Roșiori — Chimica Tîrnă- 
veni : A. Krasovschi (Zalău), Lu
ceafărul 
Moreni : 
rești).

SERIA A IlI-a : U. M. Timișoa
ra — Dacia Orăștle : J. Grama 
(București), Minerul Anina — 
— C.F.R. Cluj-Napoca : G. Dra- 
gomir (București), Olimpia Satu 
Mare — -- — - - — -■
(Bîrlad), 
Sighet : 
Minerul 
Iurgistul _ _ 
(București), Metalul Aiud — Au
rul Brad : C. Bărbulescu (Bucu
rești) , Minerul Cavnic 
țirea Oradea : FI. Cenea (Cara
cal), Rapid Arad — C.F.R. Timi
șoara : M. Fediuc (Suceava), 
F. C. Bihor Oradea — F.C.M. Re
șița : AL Mustățea (Pitești).

București — Flacăra 
D. Rădulescu (Bucu-

U. T. Arad : N. Hainea 
Minerul Lupenl — C.LL. 
I. Vaslloiu (Cîmplna), 
Moldova Nouă — Meta- 
Cugir : V. Măndescu

înfră-

Sportul studențesc, un alt „duel" atractiv

ZST SEZON
BALNEARA IN CONDIȚIILE 

ITAJOASE
ciilor județene 
le sindicatelor 
:area locurilor

de turism, ITHR Bucu- 
din întreprinderi și in* 
în stațiunile de cură 

trimestrul IV a.c.
terice Eforie Nord, Mangalia, Geoagiu 
leasa, Pucioasa, Lacu Sărat, Tușnad, 
zata, care dispun de baze de trata- 
un personal medical cu înaltă califi* 
optime pentru a efectua, la indicația

izatorii de turism vă recomandă sta- 
de diferențiate de confort, cu unități 
și multiple posibilități de agrement. 

?u, Semenic, Crivaia, Izvoarele, Durău, 
iau Borșa vă asigură reconfortarea și 
pentru refacerea potențialului dv. fizic

îțineți că în această perioadă benefi- 
ceri de prețuri, diferențiate în funcție 
optați.

Cuplajul bucureștean nr. 2 
al sezonului ne propune tra
diționalul derby al campiona
tului nostru. Dinamo — Steaua, 
ajuns la a 65-a ediție. în pre
cedentele 64 de întîlniri. dina- 
moviștii au repurtat 28 de vic
torii, steliștii 14, iar 22 de 
jocuri s-au încheiat la egali
tate. Golaverajul general : 
104—82.

Ce va 
deauna, 
oricărui 
așa cum 
byurile Dinamo 
noră pozițiile din clasament ale 
combatantelor, trece peste for
ma de moment. Din acest 
unghi trebuie privită și această 
a 65-a partidă care găsește pe

fi mîine 7 Ca întot- 
o întrecere deschisă 
rezultat, pentru că, 

știm foarte bine, der- 
Steaua ig-

înaintea etapei a

vechile competitoare la fel de 
avide de a obține succesul, 
deși cu scopuri diferiteDi
namo — spre a-și menține po
ziția de fruntașă, iar Steaua 
spre a evada din subsolul cla
samentului. In plus, elevii lui 
Valentin Stănescu țin să de
monstreze, și în această difi
cilă partidă fructuosul început 
de sezon, în timp ce aceia an- 
trenați de Gheorghe Constantin 
doresc xsă infirme unele com
portări slabe în campionat și 
— mai cu seamă — pe aceea 
din întîlnirea-retur cu Stan
dard Liege.

Care 
„ultimă 
bere ? 
este în

sînt informațiile de 
oră" din cele două ta- 
La Dinamo, Mulțescu 
continuare indisponibil.

9-a a Diviziei „A"

VEȘTI DE LA ECHIPE
• A.S.A. TG. MUREȘ nu are 

jucători accidentați în lot. 
linia de mijloc va reintra 
II, care a avut de efectuat 
tapă suspendare pentru 
cartonașe galbene • JIUL 
TROȘANI nu îl va utiliza 
Giuchici — suspendat o < 
pentru 2 cartonașe galbene. _ 
Arbitri : Gh. Jucan (Mediaș) —
M. Salomir (Cluj-Napoca) și A. 
Hîrța (Gherla).
• F. C. OLT va folosi echipa 

care a realizat marea surpriză de 
la Baia Mare, hotărîtă să reali
zeze prima victorie acasă. Nu 
vor juca, deci, Pițurcă și Șoarece, 
indisponibili în continuare • 
CHIMIA RM. VÎLCEA a avut, joi, 
o analiză foarte serioasă a com
portării din primele 8 etape. Un 
singur semn de întrebare : Pre
da, ușor accidentat. Echipa va 

sosi la Slatina la ora meciului, 
venind de la. Drăgășani. « Arbi
tri : Cr. Teodorescu — s. Nec- 
șulcscu (ambii din Tîrgoviște) și 
A. Forwirth (Timișoara).
• F. C. ARGEȘ a revenit abia 

aseară din Olanda. Pe antrenorii 
Halagian și Dinuț îi preocupă în 
mod deosebit recuperarea forțe
lor jucătorilor după obositoarea 
deplasare la Utrecht. Sub semnul 
întrebării se află utilizarea lui 
Ignat, o „POLI" TIMIȘOARA a 
efectuat ultimul antrenament ieri 
la... Bucureștii Nu există jucă
tori accidentați în lotul învingă
toarei lui Celtic. 0 Arbitri : ~ 
Drăgulici (Droneta Tr. “ 
— T. Balanovici și M.
(ambii din Iași).
• F.C.M. BRAȘOV îi 

cerți pe Bucur și Furnicăj 
dentați în etapa trecută la Bacău
• POLITEHNICA IAȘI nu anun
ță nici o indisponibilitate în lot.
• Arbitri : I. Pop — M. Buzea 
și M. Stan (toți din București).
• F. C. BAIA MARE. Portarul

N. Răducanu a urmat un trata
ment la București (sub suprave
gherea lui Florin Brătilă, medicul 
echipei Sportul studențesc), folo
sirea lui fiind sub semnul între
bării • „Vu CLUJ-NAPOCA. 
Cîmpeanu este în continuare In
disponibil, Dobrău, Suclu și Po- 
rațchi sînt incerți, iar Moș este 
suspendat de club pe motive dis
ciplinare • Arbitri : V. lanul — 
D. Arndt (ambii din Iași) și M. 
Moraru (Ploiești).

CLASAMENT 
SPERANȚE

în 
Both 
o e- 
două 
PE-

pe 
etapă

•

S.
Severin) 
Stănescu

are In- 
i, acci-

1. DINAMO 7 6 0 1 15- 6 12
2. F.C. Baia Mare 8 5 1 2 25-16 11
3. S.C. Bacâu 7 5 1 1 16- 7 11
4. Univ. Craiova 6 5 0 1 20- 6 10
5. Corvinul 8 4 2 2 16- 6 10
6. F.C.M. Brașov 8 3 3 2 16-12 9
7. Sportul stud. 8 4 13 13-10 9
8. F.C.M. Galați 8 3 2 3 17-14 8
9. Polit. lași 6 3 12 15-13 7

10. F.C. Argeș 7 3 13 11-12 7
11. „PoliM Timișoara 6 2 2 2 15-10 6
12. Steaua 6 2 2 2 13-15 6
13. Jiul 8 3 0 5 10-16 6
14. „U“ Cluj-Napoca 8 2 15 10-16 5
15. Progresul Vulcan 8215 11-21 5
16. A.S.A. 8 2 0 6 10-13 4
17. Chimia 8 2 0 6 10-26 4
18. F.C. Olt 7 1 0 6 4-28 2

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA AZI, 

MÎINE POATE CÎȘTIGA !
• Atractivitatea concursurilor 

Pronosport din aceasta perioadă 
a sporit considerabil numărul 
de participant și, totodată, pe 
cel al cîștigătorilor. După toate 
probabilitățile, concursul de mîi
ne, va confirma din nou acest 
lucru. Nu uitați, însă, că AS- 
TAZI este ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor.
• Ați jucat numerele preferate 

pentru prima tragere Loto 2 din 
această lună, care va avea loc 
mîine, 5 octombrie 1980 ? Fiecare 
bilet procurat astăzi — o șansă 
de a vă număra mîine printre 
marii cîștigători ! (Tragerea este 
programată la ora 16,30 în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare ur
mează a fi transmise la radio 
și teleyiziune în cursul serii).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 3 OCTOMBRIE 

1980
I ; 61 63 42 64 23 4Extragerea

88 78 17
Extragerea

82 14 45 47 3
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

752,439 lei din care 55.245 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 OCTOM

BRIE 1980
(12 rezultate) 

50.000 lei 
(11 rezultate) 

lei.
: (10 rezultate)

a II-a : 55 49 40 57

2Categoria 1 : 
variante 25% a

Categoria 2: 
variante a 5.138

Categoria 3 , ___ .
314,75 variante a 539 lei.

Cîștigurile de categoria 1 a cîte 
50.000 lei fiecare, au revenit par- 
tlcipanților : LAZAR 
MIRCEA și respectiv 
SANDULESCU, ambii 
rești.

22

CORNEL 
GEORGE 

din Bucu-

• CORVINUL HUNEDOARA a 
susținut în cursul apestei săptă- 
mîni un amical cu divizionara „B“ 
Aurul, la Brad, cîștigînd cu sco
rul de 4—1. Antrenorii Mircea 
Lucescu și Remus Vlad au insis
tat pe refacerea moralului echi
pei și remedierea deficiențelor 
din partida de la Pitești • 
SPORT CLUB BACAU anunță in
disponibilitatea lui Șoiman și po
sibila reintrare a lui Antohi (du
pă o lungă inactivitate), dar la 
formația de speranțe. • Arbitri : 
C. Ghiță — R. Petrescu, C. Urs 
(toți din Brașov).

• F.C.M. GALAȚI s-a pregătit 
Intens pentru dificilul meci cu 
puternica echipă craioveană. Nu 
va juca C. Rusu, care a acumu
lat două cartonașe galbene • U- 
NIVERSITATEA a plecat ieri 
spre Galați. Este incertă folosi
rea lui ștefăncscu a Arbitri : I. 
Igna — R. Schwel (ambii din 
Timișoara) și Al. Ioniță (Bucu
rești) .

Semne de întrebare există in 
privința folosirii lui Custov. 
Dinamovistul și-a reluat an
trenamentele și a jucat in echi
pa de speranțe, sîmbăta trecută, 
în întîlnirea cu A.S.A. Tg. 
Mureș.

De la Steaua, aflăm că în
tregul lot este apt de joc și 
că. după toate probabilitățile, 
mîine va fi aliniată formația 
standard în care va reintra 
Stoica (amintim că el este sus
pendat din cupele europene).

Arbitri : C. DINULESCU — 
N. Georgescu, Șt. Dinu (toți din 
București).

Partida de deschidere a 
plajului, Progresul-Vulcan 
Sportul studențesc, nu are 
diția 
zește 
mai 
mult 
vizionarelor „A" 
Dealtfel, ambele combatante au 
arătat în ultimele etape o bună 
formă spqrtivă. Progresul a 
marcat un sensibil... progres, 
cîștigînd lejer în dauna Chi
miei Rm. Vîlcea, în vreme ce 
„alb-negrii". fideli lor. au ve
nit cu un punct prețios de la 
Cluj-Napoca". punct care îi 
menține în rolul de protago
niști ai actualului campionat, 
în privința formațiilor proba
bile. Progresul nu îi are la dis
poziție pe Niculcea (plecat pen
tru satisfacerea stagiului mili
tar), și M. Ioncscu (2 cartonașe 
galbene), iar Mateescu și Cris- 
tea sînt ușor accidentați. La 
Sportul studențesc, lui O. Io- 
nescu — de mai multă vreme 
indisponibil — i s-au alăturat 
M. Sandu (entorsă, contractată 
la un antrenament al naționa
lei). B. Grigore, Chihaia (și ei 
accidentați).

Arbitri : GH. RETEZAN — 
A. Deleanu, R. Rotaru (toți din 
București).

CU-

tra- 
tre- 
toc- 

■ în
jocului-vedetă. Dar i 
interesul publicului 

prin fantul că apare 
gustatele cuplaje ale di- 

din Capitală.

INCREDIBIL 32-0
Șl IMPLICAȚIILE LUI

Oricine poate greși. Errare 
humanum est...

Dar să persiști în gre
șeală, într-o atitudine con
trară normelor în vigoare 
(în cazul nostru, al celor ce 
guvernează mișcarea spor
tivă), nu numai că nu poa
te fi scuzabilă — ea, gre
șeala — ba, dimpotrivă,tre
buie să fie i **
asprime, cu 
xemplară.

„Greșeala" 
este vorba se ______
LOSIREA UNOR JUNIORI 
DEPĂȘIND VÎRSTA IM
PUSĂ DE REGULAMENT. 
Cazul echipei Cetatea Tg. 
Neamț, cazul asociației U- 
nirea Tomnatic. Dar să con
cretizăm.

Echipa de juniori din Tg. 
Neamț întîlnește Construc
torul Iași, avînd în forma
ție jucători care au depă
șit vîrsta junioratului. Con
testație, abatere de la re
gulament descoperită și 
sancțiune : „Avertisment
scris". O săptămînă mai tîr- 
ziu, meci cu Foresta Fălti
ceni. Fără să ia aminte. Ce
tatea trimite în teren a- 
ceeași echipă. Sesizată din 
nou. Comisia de disciplină 
a F.R.F. dictează 
rea, pe o etapă, 
lor de juniori și 
tatea Tg. Neamț, 
binemeritată, dar 
buia să fie și mai aspră.

Cu Unirea Tomnatic lu
crurile stau și mai și. Cînd 
conducătorilor acestei aso
ciații li se vorbește despre

sancționată cu 
severitate e-
despre care 
numește FO-

suspenda- 
a echipe- 

seniori Ce-
Sancțiune 
care tre-

ȘTIRI... ȘTIRI...» •
• DINAMO SUSȚINE UN 

MECI LA BOLOGNA. Forma
ția bucureșteană Dinamo Bucu
rești a fost invitată să susțină, 
duminică 12 octombrie, un 
meci în compania echipei Bo
logna, care activează în prima 
divizie a campionatului ita
lian. întîlnirea are ca scop 
sprijinirea familiilor victimelor 
atentatului fascist din gara Bo
logna.

• Meci restanță în „CUPA 
ROMÂNIEI" — etapa din 25 
septembrie : Victoria Bacău — 
Rulmentul Bîrlad 5—1 (3—0).

• Joc amical : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Construcții-Electro- 
metal Cluj-Napoca 5—4 (1—3).

...

/

ca- 
ju-

copii și juniori, despre 
schimbul de mîine, parcă 
văd negru înaintea ochilor, 
lăsîndu-i pe aceștia în., pla
ta domnului ! 16—153 a fost 
golaverajul juniorilor din 
Tomnatic în campionatul tre
cut ! 1—10 cu Metalul Bocșa, 
pe teren propriu, în prima 
etapă a ediției actuale și 
0—32 la Oravița, unde a 
jucat și un junior cu... trei 
ani mal mare decît permite 
regulamentul ! Și pentru a 
evita și alte catastrofe ca 
cea de la Oravița, cei din 
Tomnatic au ales și ei 
lea folosirii mai multor 
niori „bătrîni".

Calea cea mai ușoară. 
Pentru că cealaltă, CALEA 
MUNCII serioase, a căută
rii și creșterii jucătorilor ta- 
lentați e mult mai dificilă 
și cu bătăi de cap. O știu 
ei și alții de pe la „case" 
(a se citi cluburi) mai mari 
decît Cetatea Tg. Neamț și 
Unirea Tomnatic. Acesta 
este un aspect al proble
mei. Celălalt, cu implicații 
mai adinei îl constituie fi
surile de ordin moral și e- 
tic create în procesul de e- 
ducare a tinerilor noștri ju
cători. Iar PIERDERILE de 
această natură — cu nebă
nuite repercusiuni mai tîr- 
ziu — i ‘ “ 
reroase 
sportivă.
Chiar și la acest, neverosi
mil, 32—0 de la Oravița !?

sînt mult mai du- 
decît o înfrîngere 

La orice scor.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...• •
Au marcat : Berindei, Radu, 
Albu, Răduță, Popa, respectiv 
Chita și Cojocaru (3). (I. Les- 
puc, coresp.).

• ••

• In „CUPA BUZĂULUI", 
competiție organizată de F. C. 
Gloria, s-a disputat prima e- 
tapă : Olimpia Rm. Sărat — 
Petrolul Berea 2—1 (1—1), Glo
ria 
1—2

Buzău — Cârpiți Nehoiti 
(1—0). (D. Soare, coresp.).
PLENARA ANTRENORI- 
BUCUREȘTENI. Luni 6

•
LOR 
octombrie, la ora 17,30, în sala
I.S.B. din str. Berzei, va avea 
loc plenara antrenorilor de 
fotbal bucureșteni de toate ca
tegoriile.



JOCURILE BALCANICE DE TENIS DE MASĂ
VARNA, 3 (prin telefon). — 

După cum era de așteptat, e- 
chipa noastră masculină a cîș
tigat detașat meciul cu forma
ția Greciei : 5—1 (Moraru — 
Zikos 21—15, 23—21 ; Crișan — 
Diakakis 21—15, 21—15 ; Hora- 
țiu Pintea — Pristis 21—16, 
24—22 ; Crișan — Zikos 21—9, 
21—15; Moraru — Pristis 18—21, 
19—21 : Pintea —
9—21, 21—18, 21—19). 
feminină a învins 
similară a Turciei cu 3—0 (Ur
zică — Sibel 21—11, 21—8 ; Ne-

Diakakis 
Echipa 

formația

meș — Seda 21—7, 21—9 ; Ur
zică, Ferenczi — Sibel, Seda 
21—14, 21—15).

în partida cu echipa mascu
lină a Iugoslaviei sportivii 
noștri au pierdut cu 1—5 (Flo- 
rescu — Mesaros 21—23, 14—21; 
Crișan — Kovaci 21—16, 18—21, 
21—19 ; Moraru — Kalinici 
18—21, 17—21 ; Crișan — Mesa
ros 17—21, 12—21 ; Florescu — 
Kalinici 13—21, 6—21 ; Moraru 
— Kovaci 13—21, 21—16,
16—21).

Șl POLONIEI JOACA IA TG. MUREȘ

în ultimele meciuri ale pro
bei pe echipe, două victorii ro
mânești. 
România 
meș — 
17—21 ; 
19—21, ‘ 
Urzică 
leva 21—12, 21—17, Ferenczi — 
Gherghelceva 14—21, 21—11,
21—13). Clasament final : 1.
Iugoslavia, 2. România, 3. Bul-, 
garia, 4. Grecia, 5. Turcia.

în turneul masculin : Româ
nia — Turcia 5—1 (Crișan — 
Aksoy 21—4, 21—12 ; Pintea — 
Cimen 17—21, 17—21 ; Moraru 

’■ '......_L.:„ — If, 21—16;
— Cimen 21—18, 10—21, 
Moraru 
Pintea

în turneul fețniniți,
— Bulgaria 3-4 (Ne-
Gherghelceva 8—21, 
Ferenczi — Paleva 

21—9, 21—10 ; Ferenczi, 
— Gherghelceva, Pa-

SPORTIVI ROMÂNI
BALCANIADA DE ȘAH

aLa Istanbul a început cea 
de-a 12-a ediție a Balcaniadei 
de șah. In primul tur el tur
neului masculin, echipa Româ
niei conduce cu 4'/i—*/z în me
ciul cu formația Greciei, o par
tidă fiind întreruptă. Alte rezul
tate : Iugoslavia — Turcia 3—0 
(3) ; Bulgaria — Albania 2,5— 
1,5 puncte (2).

ȘAHIȘTII DE LA Î.T.B. 
ÎNVINGĂTORI ÎN SPANIA

PESTE HOTARE
scorul de 52—29. Cele mal bune 
rezultate individuale : Gheor
ghiu 5 (din 6 partide), Ciocâl-, 
tea 7'A (9) și Ghițcscu 7 (9).

Activitatea internațională în 
. sportul popicelor are o desfă
șurare bine organizată: într-un 
an au loc campionatele mon
diale pentru seniori (cum a 
fost și anul acesta, cînd re
prezentanții noștri au cîștigat 
trei medalii de aur), iar în a- 
nul următor se dispută compe
tiția continentală a juniorilor 
(de fapt la tineret, deoarece 
limita de vîrstă a juniorilor la 

-popice este de 23 de ani). Deci, 
în anul care vine tinerii popi
cari își -vor disputa titlurile 
europene (în luna mai. la Vie- 
na) In vederea acestei im
portante manifestări, F.R.P. a 
selecționat pe cei mai buni 
juniori din echipele divizio
nare, care, azi șl mîine, vor 

. da primul test, jucînd în com-

pania selecționatelor similare 
ale Poloniei.

Din loturile pregătite de an
trenorii T. Buzea, Margareta 
Szemânyi (f), I. Petru și Gh. 
Dumitrescu (b), fac 
printre alții : Zoia
Nineta Badea (de la 
București), Olga Psihas 
ința Oradea), Rodica Baciu (E- 
lectFomureș Tg. Mureș), 
gela Caragea (Voința 1 
Niculina Radu (Gloria 
rești), C. Stamatescu 
București), E. Gergeli 
Baia Mare), C. Dobrică 
Petrila), I. Frigea 
Constanța) și L. Soos (Electro- 
mureș Tg. Mureș).

Jocurile cu reprezentativele 
Poloniei vor avea loc pe arena 
Voința din Tg. Mureș.

parte, 
Roman.
Voința 

(Vo-
, An- 
Galați), 

Bucu- 
(Gloria 
(Aurtîl 

(Jiu! 
(C.F.R.

CUPA INTERCONTINENTALA LA BASCHET
BELGRAD, 3 (Agerpres). — 

în ziua a doua a „Cupei In
tercontinentale" la baschet mas
culin, care se desfășoară în o- 
rașul iugoslav Sarajevo, echipa 
Maccabi Tel Aviv a obținut o 
surprinzătoare victorie, cu sco

rul de 88—84 (42—43), în fața 
formației locale Bosnia. într-un 
alt meci,
Francana a
(45-30) pe
(S.U.A.).

echipa braziliană 
întrecut cu 86—74 
All Stars Kansas

Vziuidl II--41, 11----- 41 ,

— Aleksandritis 21—16, 
Crișan 
21—16;
21—8 ;
21—13, 21—17).
1. Iugoslavia,
România, 4. Grecia,

— Aksay 21—18,
— Aleksandritis 
Clasament linal:
2. Bulgaria, 3.

5. Turcia.

Echipa de șah I.T.B«, cam
pioană națională, a evoluat în 
Spania, întilnind la 9 mese (sis
tem Scheveningen) selecționata 
orașului Malaga, care cuprinde 
o serie de jucători din lotul 
olimpic al Spaniei. Bucureștenii 
au dominat meciul, cîștigînd cu

TURUL CICLIST AL BULGARIEI
SOFIA, 3 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Bulgariei a con
tinuat cu etapa a șasea, desfă
șurată pe traseul Burgas — 
Stara Zagora (177 km), în care 
victoria a revenit polonezului 
Michalak, în 4 h 29:40. Rutierul 
român Cornel Nicolae s-a cla
sat pe locul opt, în același 
timp cu învingătorul. Cu pri
mul pluton au sosit și Mircea 
Romașcanu, Traian Sîrbu și Io
nel Gancea. Lider al clasamen
tului general se menține bul
garul Nencio Staikov. în cla
samentul pe echipe conduce 
U.R.S.S. Echipa României o- 
cupă locul 6.

PROGRAMUL TURULUI II ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
® Politehnica Timișoara, va Intllni formația engleză West Ham United. Primul meci va avea loc 

in deplasare • Partidele sint programate la 22 octombrie și 5 noiembrie
Ieri, lă Zurich, sorții au decis 

programul celui de al II-lea tur 
al cupelor europene la fotbal. 
Astfel, Politehnica Timișoara va 
susține primul meci în deplasare 
cu West Ham United la 22 oc
tombrie, returul urmînd să aibă 
loc la Timișoara, la 5 noiembrie. 
Dealtfel, la aceste date se vor 
desfășura meciurile tur-retur în 
toate cele trei întreceri.

Tragerea la sorți programează 
unele întîlniri echilibrate, cum ar 
fi cele 
— Ajax 
deen — 
drid — 
C.C.E.), 
F.C. ”

U.E.F.A."), ca să nu enumerăm 
decît pe cele mai interesante.

Dar iată programul complet în 
cele trei competiții. Primele e- 
chipe sînt gazde la 22 octombrie.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

West Ham

dintre Bayern Munchen 
Amsterdam, F.C. Aber- 
F.C. Liverpool, Real Ma- 
Honved Budapesta (în 

,. F. C. Carl Zeiss Jena — 
Valencia (în „Cupa cupe

lor"), P.S.V. Eindhoven — Ham
burger S.V., F.C. KSln — C.F. 
Barcelona, Standard Llfcge — 
F.C. Kaiserslautern (în „Cupa

Real Madrid — Ilonved Buda
pesta, F.C. Aberdeen — F.C. Li
verpool, Banik Ostrava — Dyna
mo Berlin, F.C. Nantes — Inter- 
nazionale Milano, T.S.K.A. Sofia 
— Szombierki Bytom, Bayern 
Munchen — Ajax Amsterdam, 
F.C. Basel —• 
grad, Spartak 
jerg B.K.

Ț.S.K.A.
Bytom, 1 

Ajax
Steaua Roșie Bel- 
Moscova — Esb-

„CUPA CUPELOR"

• TELEX •
ATLETISM • La Izmir (Tur

cia) au continuat * ' 
„Jocurilor sportive __  ,____
islamice". In concursul de atle
tism, sportivul libian Abdulselam 
Muhammed a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu rezulta
tul de 7,90 m, iar Ahmed Hamada 
(Bahrein) s-a situat pe primul 
loc în cursa de 400 m garduri 
cu timpul de 52,4.

FOTBAL a La San Jose (Costa 
Ttica), în meci contînd pentru 
preliminariile C.M. Honduras a 
învins cu 3—2 (2—0) pe Costa 
Rlca. • „Cosmos" din New 
York, a susținut un meci amical 
la Split cu Hajduk, în fața că
reia a cîștigat cu 1—0 (1—0). prin 
golul înscris de Chinaglla (min. 
38).

PATINAJ « Proba individuală 
feminină de patinaj artistic „Tro
feul Richmond" a fost cîștigată 
de Sandy Lenz (S.U.A.), cu 133,60 
p, urmată de Tracey Wainman 
(Canada) 130,18 p și Sanda Du- 
bravcici (Iugoslavia) — 127,14 p.

ȘAH • Cea de-a treia partidă 
suplimentară a meciului dintre 
maestrele sovietice Nona Gaprin- 
dașvili șl Nana Ioseliani, care-și 
dispută la Tbilisi una din semi
finalele turneului candidatelor la 
titlul mondial s-a întrerupt la 
mutarea a 41-a. Scorul se men
ține egal : 6—6 puncte (1). «
Turneul de Ia Tilburg (Olanda) 
a fost cîștigat de Karpov, care 
a totalizat 7'/a p din 11 posibile. 
L-au urmat L. Portisch — 7 p, 
Timman (Olanda) — 6 p (1), So- 
sonko (Olanda) — 6 p, Spasski 
(U.R.S.S.) — S*/2 p.

întrecerile 
ale țărilor

cfe ttt
t

CASSIUS CLAY ÎNVINS PRIN ABANDON
DE LARRY HOLMES

F.C. Waterschei — Fortuna 
Diisseldorf, F.C. Carl Zeiss Jena
— F.C. Valencia, F.C. Waterford
— Dinamo Tbilisi, West Ham 
United — Politehnica Timișoara, 
Hvidovre Copenhaga — Feye- 
noord Rotterdam, Malm 6 F.F. — 
Benfica Lisabona, Sparta Praga
— Slavia Sofia, F.C. Haugar — 
Newport County.

LAS VEGAS, 3 (Agerpres).
— Pe ringul din Las Vegas, 
campionul mondial de box la 
categoria grea (versiunea WBC), 
Larry Holmes, și-a păstrat 
titlul, invingindu-1 prin aban
don după 10 reprize pe Cassius 
Clay, care a eșuat astfel în 
tentativa sa de a recuceri pen
tru a patra oară centura mon
dială a greilor. Mai tînăr 
șapte ani decît adversarul 
Larry Holmes a dominat 
tilnirea 
prize, 
campion 
sivă.

La 38 
n-a mai 
care cu ________ ___ _
celebritatea. El a rezistat pînă 
în repriza a 9-a, dar în cea 
de-a 10-a, sub ploaia de lovi
turi expediate de Holmes s-a 
refugiat în corzi, nemaiputînd 
schița nici un gest de apărare. 
Cînd gongul a anunțat începu
tul reprizei următoare, 
sius Clay, vizibil 
loviturile primite, 
reluat lupta, fiind 

vins prin abandon.

încă din primele 
obligîndu-1 pe 
să rămînă în

CU 
său, 
In- 
re- 

fostul 
defen-

de ani, Cassius Clay 
avut agilitatea și forța 
ani în urmă i-au adus

La sfirșitul meciului, Larry 
Holmes a declarat : „Cassius 
Clay s-a dovedit foarte cura
jos, dar nu înțeleg de ce s-a 
Încăpățînat să continue lupta 
după repriza a 7-a". Cassius 
Clay a refuzat să facă vreo 
declarație. în schimb, mana
gerul său, Angelo Dundee, a 
spus : „Larry Holmes este un 
mare campion și victoria sa 
nu poate fi contestată". Dun
dee a arătat că el a vrut să 
„arunce prosopul" încă din re
priza a 7-a, dar toți cei din 
anturajul lui Clay i-au cerut 
să nu abandoneze lupta.

„CUPA U.E.F.A."
Dundee United — S.C. Lokeren, 

A.C. Torino — F.C. Magdeburg, 
P.S.V. Eindhoven — Hamburger 
S.V., Zbrojovka Brno — Real So- 
cledad San Sebastian, F. C. “““
— C.F. Barcelona, Twente 
schede — Dynamo Dresda, 
Sochaux — Boavista Porto, 
ventus Torino — Wldzew Lodz, 
F.C. Porto — Grasshoppers Zu
rich, Standard Li&ge — F.C. Kai
serslautern, Bohemians Praga — 
Ipswich Town, Levski Spartak 
Sofia — AZ. ’67 Alkmaar, Beroe 
Stara Zagora — Radnickl Nlș, 
Eintracht Frankfurt pc Main — 
F.C. Utrecht, V.f.B. Stuttgart — 
VorwSrts Frankfurt pe Oder, St. 
Mirren — St. Etienne.

KOln 
En- 
f.c;
Ju-

marcat 
nu a 
declarat

Cas- 
de 

mai 
t în-

E
fy]Mdea\e/wL

...MINCIUNA PE ROȚI
i CU CHEIA DE BRÎU...

Se părea că ecourile campionatelor mondiale de ciclism din 
luna septembrie s-au stins, chiar dacă surprizele au abundat, 
rezultatele lntrlnd — conform obișnuinței — în perimetrul in
tangibil al statisticii. Dar lată că prezumțiile au fost infirmate, 
ba mai mult chiar, șl vălul certitudinii a fost ridicat, pentru 
a releva — lovitură de teatru I — o fațetă fără happy-end.

Ce-i drept, nu s-a mai vorbit despre revanșa marelui Învins, 
francezul Bernard Hinault, care a devenit campion mondial 
de fond, inversînd rolurile cu învingătorul său din Turul Fran
ței, olandezul Joop Zoctemelk, acesta din urmă fiind la Sal- 
lanches cel care a abandonat. Nici de Bcth Heiden, studenta 
din Wisconsin, cea care de pe podiumul J.O. de iarnă de la 
take Placid a traversat cu brio două sezoane, schlmbînd pa
tinele cu bicicleta, pentru a dobîndi titlul mondial de fond. 
Performanța japonezului Koichi Nakano, care s-a dovedit din 
nou cel mai bun vitezlst profesionist al lumii, ca șl cea a ti
nerel americane Sue Novarra-Robert, care a învins-o în fi
nală, surprinzător, pe fosta campioană mondială, sovietica 
Galina Tareva, au rămas undeva ascunse, sub frunzele ruginii 
ale toamnei, așternute pe pista părăsită a velodromului din 
Besanțon.

...Dar iată că fotografia care-1 înfățișa pe laurcații probei de 
semlfond (profesioniști) cu antrenament mecanic, în mijloc 
aflîndu-se învingătorul, vest-germanul Wilfried Peffgen (lau
reat în această cursă șl în anii 1976 și 1978), flancat de olan
dezul Benă Kos (locul 2) și Italianul Pietro Algeri (locul 3), 
a căpătat acum un alt contur. De ce 1 Pentru că zîmbetul — 
numitor comun — nu mal putea rămîne imortalizat decît pen
tru merituosul învingător, ceilalți doi medaliați fiind declasați 
și suspendați pe diferite termene — așa cum a anunțat re
cent secretariatul Uniunii internaționale de ciclism — pentru 
dopaj la C.M. de velodrom.

Practicile succeselor — șl Implicit ale cîștigurilor, în cazul 
sportivilor profesioniști — ilicite s-au dovedit din nou a avea 
— ca orice minciună — picioare scurte. Chiar dacă erau pe 
roți...

Paul SLAVESCU

i
i

I

Aeroportul din Milano. Cind puternicele motoare 
ale avionului de Roma s-au oprit, grupul ziariștilor 
și fotoreporterilor italieni s-a pus în mișcare, iar 
atunci cînd Beldeanu, Șteîănescu, Bălăci, Cămătaru 
și colegii lor s-ou apropiat de pragul frumosului ae
roport, instantaneu, mulți dintre călătorii aflațl pe 
terasa aeroportului i-au intîmpinat pe jucătorii români 
cu aplauze și gesturi prietenești. Marele oraș, ,,plă. 
mirtul" industriei Italiene, cu forfota lui continuă, cu 
furnicarul de oameni și mașini, ne-a primit cu căl
dură (la propriu șl la figurat, pentru că ou fost 
zile de miez de vară, cu zăpușeală). Italienii, de la 
copii la oamenii maturi, de Io funcționarii de la re
cepție și ospătarii hotelului „Leonardo da Vinci" pină 
la polițiștii care veneau să ne conducă prin traficul 
intens spre stadion ne salutau, ne vorbeau, de parcă 
ne cunoșteau de cînd lumea. Iar apropierea dintre 
limbile noastre crea o punte și mai trainică între 
mica delegație a clubului din România și această 
metropolă care este Milano. Mereu eram întrebați : 
la ce distanță e Craiova de București ? : cîți locui
tori are ? ; e centru industrial sau universitar ? ; cum 
e relieful. și cum e clima la Craiova-? Dar în zia
rul „Corriere dalia Sera", pe trei coloane, antre
norul de ozi Ion Oblemenco avea să-șî descopere, 
cu emoție, o poză 
Florentina...

Pentru 
preajma 
că pînă 
riguros, 
— masa 
baia și 
camere. .____  ___ __________ ___________ _
două, trei din cele patru, jucătorii nu prea văd ora
șul decît din autocarul care-l duce la stadion. $1 
cum hotelul „Leonardo da Vinci" se află la margi
nea orașului șl dispune de două terenuri de antre
nament, craioveniî nu aveau să „plece de lingă 
casă", rămînînd în liniștea acestui Centro Congres-

de pe vremea cînd a jucat cu

de fotbal, mai ales 
oficial, poate puțini 

după meci, programul 
respectat pe minute.

o echipa 
unui meci 
a doua zi 
alcătuit șl . __r____ ...... ...... ................. ..
; la ora y — antrenamentul, apoi imediat 
recuperarea ; la ora Z — toată lumea în 
Acesta este vocabularul antrenorilor. O zi,

aflată în 
cititori știu 
este foarte 
La ora X

West Ham United este un club 
londonez cu tradiție în socce- 
rul englez. Chiar dacă acum 
West Ham activează în Liga 
secundă, faptul că a reușit 
să revină în prim-planul fot
balului 
obținută 
vară, în 
contra 
(1—0), < 
tradiția 
cîștigat 
feu) ci I,- 
joc. Așadar, echipa antrena
tă de John Lyall se află a- 
cum în cea de a 4-a „cam
panie europeană", de fiecare 
dată în Cupa cupelor ! Și 
în palmaresul acestei compe
tiții, West Ham United figu
rează la loc de cinste la edi
ția din 1965, cînd a dobîndit 
trofeul (2—0 cu Milnchen 
1860) șl la ediția 1976, cînd a 
ajuns în finală, fiind între
cută de Anderlecht (4—2).

După ce a trecut în primul 
tur de reprezentanta Spaniei, 
F.C. Castilia (și aceasta tot o 
divizionară „B"), cu emoții 
(s-a impus doar în prelun
girile manșei a doua, în fața 
tribunelor goale de la Upton 
Park, meciul jucîndu-se cu 
porțile închise în urma sanc
țiunii dictate de U.E.F.A. 
pentru comportarea nesportivă 
a suporterilor săi în meciul 
de la Madrid), sortii l-au 
scos în cale pe studenții ti
mișoreni, învingători ai unei 
alte echipe britanice, Celtic 
Glasgow.

Precizăm că West Ham Uni
ted a fost sancționată de 
U.E.F.A. doar pentru o etapă, 
astfel îneît în prima partidă, 
de la Londra, spectatorii vor 
avea acces pe stadion.

victoria 
primă- 
Angliel 
Arsenal 

numai 
mal

englez prin 
în această

i finala Cupei 
renumitului - 

dovedește nu 
(West Ham a 
de trei ori acest tro- 
și forța sa actuală de

suale Alberghiero e Sportivo. Repor
terul însă și-a permis, în cîteva re
prize, sâ colinde pe marile bule
varde, pe la terenurile de sport, pe 
la hipodromul de ia San Siro, pe 
la marea sală de sport. A colindat 
pe Via Piacenza, a ieșit In Piața 
Lodi, a trecut în Piața Emilia, apoi 
pe Via Conica, a traversat Piața 
Lorenzo, pentru a ajunge la Sta- 
zione Centrale — gara din Milano, 
poate una dintre cele mai frumoase 
si mai impunătoare gări din lume, 
într-un cerc de bulevarde a găsit 
Domul, în care s-au adunat munca 
și talentul, cutezanța unor mari ar
tiști, ..................... * "
mai 
lumii 
crăd
tru

au trudit, din tată în fiu, 
de două secole, să tase 
dintre cele mai mari lu- 

artâ. Și parcă, pen- 
simboliza, peste

care 
bine 

una 
de 
a .

de puritate, de liniște creatoare care 
făuritorii acestei „minuni arhitecta-

veacuri, spiritul 
i-a animat pe 
rale", sute de porumbei stau în palmele vizitatorilor, 
sâ ciugulească din boabele cumpărate pentru ei, 
în pliculețe speciale, de 50 de lire. Dar tot aici, la 
Dom, cm văzut qn alt aspect, contrastant, al Italiei 
de azi: întinși pe scări, tolăniți în razele soarelui, 
tineri fără rost, cu privirile tulburi, cu o ținută vesti
mentară care te făcea să crezi că la Milano e criză 
de... apă. Da, viața de aci este mult mai com
plexă și ea nu se relevă doar în magazinele cu vi
trine largi și cu prețuri atît de piperate, și nici în 
tarabele, care, la tot pasul, îți oferă casete cu mu
zică ușoară, pe care vinzâtorul le probează la un 
casetofon al cărui volum face să răsune strada. Ita
lia are problemele ei, oamenii nu uită recenta tra
gedie din gara Bologna, împușcăturile tot mai dese, 
cărora le cad victime atîția oameni... In Milano, vi
trinele erau luminate, răsuna muzica, dar vizitatorul 
întîlnește la tot pasul, oferite spre vînzare, lacăte 
speciale pentru porți, pentru uși, lanțuri cu verigi 
groase cit degetul. Se vînd „aparate contrafurt" care 
se montează la automobil, între volan și pedala, de 
accelerație. Nu poți coborî din lift dacă nu 
de la 
curte, 
băgat 
chidă 
ofere 
vitrine ________ _ _ - --------------- ------------- - ------
obiecte. Se umblă • cu cheia de brîu, pentru a fi în 
siguranță. Este o realitate pe care cel sosit la Mi
lano, de pildă, o remarcă cu ușurință. O realitate 
dureroasă de care se încearcă să se uite cînd, vîn- 
zătorul de casete îți dă întîlnlre cu Celentano sau 
Cinquetti, sau cînd pe un stadion ca San Siro, 
85 000 de oameni strigă cu o pasiune greu de redat 
„Foria Inter"..,

a I che ia 
dlatr-o 

volan a 
se des- 
sâ mai 

în

ușa care dă în hol. Am văzut cum 
ca să lasă în stradă, omul de la 
o cheie Intr-un aparat special ca să 
poarta. Inculetoriie clasice au încetat 
minimum de siguranță. Lacăte și lanțuri
frumoase I E o adevărată industrie a acestor

Constantin ALEXE
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