
Duminică, sub egida „Daciadei“
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Entuziaste întreceri sportive școlare pe „arenele" dintre blocuri

Spre „linia de sosire", cei mai buni atleți din clasa I a Școlii 
generale nr. 191 din Capitală
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Duminică, sportul școlar din 
Capitală a fost din nou pre
zent pe „arenele" însorite 
dintre blocuri. Elevii școlii 
generale nr. 28, spre exemplu, 
și-au invitat colegii de pe 
Tunari (Șc. gen. nr. 24) și 
Silvestru (Șc. gen. nr. 23) la 
întreceri de cros, volei, fotbal, 
baschet, șah. în aerul tare al 
dimineții, atleții claselor mici 
au străbătut — la cros — un 
traseu ales cu grijă de către 
organizatori : aleile frumoase 
din jurul Circului de stat. O 
armată întreagă de arbitri de 
parcurs (elevi din clasele mai 
mari) dirijau cu fanioane 
„alb-roșu" sutele de mini-cro- 
siști porniți în iureș, dornici 
să-și adjudece victoria, să 
primească o cupă, o diplomă 
cu însemnul' „Daciadei". Se 
sosea în grupuri, aproape 
compacte, dar și lucrul acesta 
a fost prevăzut de școala or
ganizatoare : clasele a Vil-a— 
Cristina Ștefănescu, Mădălina 
Gabor, Steluța Gruia, An
dreea Avrămuț etc. — alcă
tuiau un secretariat operativ 
și competent.

La cros au cîștigat Florin 
Predescu, Nicoleta Stăncuța 
(cat. 8—10 ani) și Steluța .Ma
rin, George Ștefan (cat. 10-11 
ani). Entuziaste au fost și 
partidele de volei. baschet, 
fotbal. ...Un dispecerat discret 
și cu multă dragoste pentru 
sport dirija lucrurile, .ar în 
conducerea lui- se aflau profe

SEZONUL COMPETIȚIONAL DE TOAMNĂ AL GIMNASTICII
SUB SEMNUL UNUI NOU SALT CALITATIV

Campionatele balcanice, „Cupa Prietenia", „Cupa Mondială" — 
competifii de anvergură, de mare interes

Chiar din această săptămînă, 
gimastica noastră revine pe 
primul plan al actualității, prin 
acțiuni și competiții de interes 
major, care'rețin în cel mai 
înalt grad interesul iubitorilor 
de sport. De fapt, aparent ul
timele săptămîni au constituit 
o perioadă de repaus, pentru 
că la scurt timp după Jocurile 
Olimpice de la Moscova gim
nastele și gimnaștii noștri frun
tași și-au reluat pregătirile, cu 
mai mare intensitate, cu mai 
multă poftă de lucru, pentru 
ca sezonul competițional de 
toamnă să marcheze un nou 
salt calitativ, performanțe de 
prestigiu internațional.

în întrecerile de anvergură 
ale acestei toamne competițio- 
nale, conducerea tehnică a fe
derației de specialitate și-a 
propus să lanseze în focul 
competițiilor oficiale noi gim
naste și gimnaști de real ta
lent, care urmează să fie pre
gătiți să-i înlocuiască mîine, 
cu succes, pe campionii de 
ieri și azi. Iată, de pildă, la fi
nele acestei săptămîni (10—12 
octombrie), la Varna, în Bul
garia, va avea loc o nouă edi
ție a Campionatelor balcanice 
de seniori. Dacă la masculin 
echipa urmează a fi formată 
din gimnaști consacrați (Ro
mulus Bucuroiu, Sorin Copoi, 
Ion Checicheș, Nicolae Opres- 
cu, Octavian lonașiu, Emilian 
Necula, Dan Odorhean sau Do- 
rel Marin), la fete, în schimb, 
s-a hotărît utilizarea celei de-a 
două echipe de junioare a ță
rii, care va participa atît la 
Balcaniada de senioare (cu 
program de maestre), cît și în 
competiția internațională de 

soarele Elena Soare (directoarea 
Școlii generale nr. 28), Con
stanța Popescu, Magda Matei 
(principalele organizatoare de 
la „28“), Kodica Leca (Șc. gen. 
nr. 28), Lucia Tătărăscu (Șc. 
gen. nr. 24), membrii comitetu
lui de părinți etc.

în Drumul Taberii, la „191“, 
o altă duminică sportivă șco
lară : cros, fotbal, baschet, 
alergări de viteză. Competitori 
— elevi din toate clasele ! 
Școala generală nr. 191 dis
pune de una dintre cele mai 
frumoase baze sportive bucu- 
reștene : 38 de terenuri de
baschet, care prin „suprapu
nere" se pot transforma în
arene de volei, handbal, ori
fotbal redus. în fruntea aces
tei reușite acțiuni sportive : 
prof. .Victoria Ioniță (directoa
rea școlii), Aurelia Panazan și 
neobositul profesor de educa
ție fizică Viorel Avram. Cînd 
s-au terminat întrecerile 
de . alergări, prof. Avram are 
„ședință tehnică" cu înalții 
pivoți ai echipelor de baschet, 
repartizează între timp mesele 
de tenis, rezolvă pe loc și o 
contestație la volei, dar în 
clipa următpare este înconju
rat de căpitanii altor forma
ții de fotbal pitic : ®. Noi pe 
ce teren jucăm, tovarășe pro
fesor ? © Maracana 4 e liber? 
® Liber • Gata, dați-i zor 1

Vcssile TOFAN

Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș, Marilena 
Neacșu, de atitea ori componente ale echipei reprezentative a 
României și participante la Jocurile Olimpice de la Montreal, 
iată-le reunite acum in lotul care se pregătește pentru „Univer
siada 1981“ Foto : Ion MIHAICA
tradiție „Cupa Prietenia", pro
gramată tot la Varna, peste o 
săptămînă. Deci, o măsură de 
curaj a federației noastre, care 
evidențiază dorința verificării 
în condiții dificile de concurs 
a unor tinere cu reale pers
pective. Este vorba de gimnas
te de la Farul Constanța. Pe
trolul Ploiești, Clubul sportiv 
școlar nr. 2 din București și 
Liceul de gimnastică din O- 
nn ti. Iată, dealtfel, sportivele 
cărora urmează să li se încre
dințeze misiunea de a evolua 
la Campionatele balcanice și la 
„Cupa Prietenia": Aura An-

ROLURILE S-AU INVERSAT...
STEAUA A ÎNTRECUT DINAMO 

ÎN DERBYUL HOCHEISTIC
DE EA „23 AUGUST“

Cazacu (Steaua) 
Z-a depășit pe So- 
lyom (Dinamo) și 
va pătrunde im
petuos spre poarta 
apărată de Gh. 
Huțan
Foto: N. DRAGOȘ

Din fericire pentru spectatori, 
pentru cronicari și mai ales 
pentru sportivi, două meciuri 
nu seamănă între ele, fiecare 
avindu-și propria-i viață, pro
prii eroi. Așa a fost și cu 
acest tradițional derby al ho
cheiului nostru, meciul dintre 
formațiile bucureștene Steaua 
și Dinamo. După ce sîmbă'ă 
dinamoviștii au obținut o vic
torie categorică, la un scor de... 
referință (7—1), iată că în con
fruntarea revanșă, steliștii au 
fost cei care au făcut să se 
încline de partea lor balanța 
succesului. Ieri, Steaua a ob
ținut victoria, întrecînd Dina
mo cu 2—1 (0—1, 1—0, 1—0). 
A fost o victorie meritată a 
steliștilor pentru că, realmente, 
au luptat mai mult pentru ea 
și chiar dacă execuțiile tehni
ce n-au avut acuratețe, ba, 
dimpotrivă, greșelile au abun
dat pe gheața de la „23 Au
gust", totuși Steaua a făcut 
parcă ceva mai mult în joc, 
a fost mai insistentă în atac, 
mai decisă în fazele de finali
zare.

în ceea ce privește faptul că 
ieri s-au înscris doar 3 goluri 
în 60 de minute, aceasta este 
o notă proastă pentru jucăto
rii ambelor formații, deoarece 
ocazii au fost cu duiumul și 
chiar dintre acelea despre care 
se spune că au fost mari cit 
roata... rolbey. Nu-i mal pu
țin adevărat însă că si cei doi 
portari (Netedu la Steaua și 

ghel, Teodora Boiangiu, Livia 
bascălu, Violeta Gițu, Mariana 
Radu, Mariana Silișteanu și 
Aurelia Pinzaru. în ce privește 
lotul de sportivi pentru „Cupa 
Prietenia", se preconizează, de 
asemenea, utilizarea unui lot 
tînăr, cu mult sub vîrsta- admi
să de regulament, urmărindu-se 
rodarea și formarea unei echi
pe valoroase pentru viitoarele 
mari întreceri. Iată-i pe cițiva 
dintre componcnții lotului: Ra
du și Sorin Bora, Molnar Le-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a) 

Huțan la Dinamo) ’au avut cî- 
teva intervenții salutare, 
prompte.

începutul jocului a aparținut 
dinamoviștilor, mai bine așe
zați pe gheață, mai agresivi în 
acțiuni. în min. 5.34 Axinte, 
de pe aripa stingă, a șutat 
(am zice) fără un prea mare 
grad de periculozitate. dar 
Netedu comite singura-i gre
șeală gravă și nu reține pucul 
care-i sare din mănușă, în 
poartă ! în acel moment, tre
buie arătat, Steaua se afla cu 
un jucător mai puțin pe ghea
ță, Cazacu aflîndu-se pe ban
ca de pedepse, pentru. 2 mi
nute.

în repriza secundă. în min. (Continuare în pag. a 4-a)
Romeo VILARA

STEAUA DEBUTEAZĂ INTR-O NOUĂ EDIȚIE 
A C. C. E. LA HANDBAL

Campioana de handbal a 
României, STEAUA, se alinia
ză astăzi la startul unei noi 
ediții a Cupei campionilor eu
ropeni. La ora 17,30 va începe 
meciul Steaua — Maccabi Fc- 
taeh Tikva (Israel) — în deschi
dere, la ora 15,30, vor evolua 
selecționatele feminine „A" și 
„B" ale României —, returul 
urmînd să se dispute joi, iu a- 
ceeași sală și la aceeași oră. 
Partidele vor fi arbitrate de cu
plul Wechner — Ramp (R. D. 
Germană),

GABRIEL CRIST AC HE (595 p, la pistol viteză) 
ÎNVINGĂTOR LA DINAMOVIADA DE TIR

Pe poligonul olimpic din 
Moscova s-a desfășurat Dina- 
moviada de tir, la care au par
ticipat cei mai buni trăgători 
de la cluburile Dinamo Mosco
va, Gwardia Varșovia. Levski 
Spartak Sofia, Dozsa Budapes
ta, Ruda Hvezda Praga, Dina
mo București, Dynamo Berlin 
și Dinamo Havana. Proba de

LA BALCANIADA DE ȘAH, 
ROMĂNIA - IUGOSLAVIA 3-3

După patru tururi, în com
petiția masculină a Balcania
dei de șah de la Istanbul, con
duce Iugoslavia — 16,5 p (2), 
urmată de România — 15,5 p 
(1), Bulgaria — 14,5 p (3), Al
bania — 9 p (1), Turcia — 5 
p (3) și Grecia — 3 p (2),

STEAUA ÎN C. C.
în cursul zilei de astăzi ho- 

cheiștii echipei noastre campi
oane, Steaua București, se vor 
deplasa în R.D. Germană, la 
Halle. După cum se știe, joi va 
avea loc pe patinoarul artifi
cial acoperit din localitate, par
tida Dynamo Berlin — Steaua, 
din cadrul primului tur al 
C.C.E, la hochei pe gheață. Vor

Marți 7 octombrie 1980

29,34, Steaua înscrie, dar cen
tralul Lazăr Enciu nu acordă 
golul, deoarece fluierase cu o 
fracțiune de secundă mai îna
inte, avînd impresia că pucul 
fusese reținut de portarul di- 
namovist ! Citeva minute mai 
tîrziu, egalarea totuși se pro
duce. Un puc introdus în trei
mea adversă de Nistor ajunge 
la tînărul Chiriță care izbuteș
te' două driblinguri spectaculoa
se și înscrie cu un șut pu
ternic, fără speranțe psntru 
Huțan. Urmează o ratare -de 
„zile mari" a lui Cazacu, scă
pat singur pe contraatac (scena

Tot astăzi, H.C. MINAUR 
BAIA MARE, participantă la 
Cupa cupelor, pleacă în Israel 
pentru a susține joi și sîmbă- 
tă ambele manșe ale turului I 
în compania formației Hapoel 
Rchovot. Cele două meciuri 
vor fi conduse de cuplul aus
triac Burzival-Mayer.

La fete, în Cupa campioni
lor europeni, după cum am 
mai anunțat, ȘTIINȚA BACAU 
a fost absolvită de turul I, ur
mînd să evolueze direct în tu
rul al doilea.

pistol viteză a prilejuit o foar
te bună comportare trăgătoru
lui Gabriel Cristache, care s-a 
situat pe locul I, cu 595 p, nou 
record național de juniori. Cu 
594 p, Ovidiu Cristescu a ocu
pat locul 5 la pușcă liberă 60 
f.c„ aceeași poziție revenind și 
Măriei Macovei, cu 571 p, la 
pistol standard.

în turul al III-lea, echipa 
României a terminat la- ega
litate: 3—3 cu redutabila selec
ționată a Iugoslaviei, iar în tu
rul IV, șahiștii români condua 
cu’ 3‘/2—1’/2 (o partidă între
ruptă) în fața formației Alba
niei.

E. LA HOCHEI
face deplasarea între alții: por
tarii Netedu și Varadi, funda
șii Justinian, Ioniță, Popescu, 
Balogh, atacanții Gheorghiu. 
Hălăucă, Cazacu, Todor, Nis
tor, Olenici, Chiriță.

Returul acestui meci se va 
desfășura în ziua de 23 octom
brie la Miercurea Ciuc.



PARTIDE FRUMOASE „RALIUL MOTORETELOR MOBRA",
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBY

RC SPORTUL STUDENȚESC 
—STEAUA 14—14 (4—14). Ne-a 
fost dat să asistăm sîmbătă. pe 
terenul 
partidă de 
tru „Cupa 
Steaua — 
(plecați in 
piept cu 
succes, unui „ 
cis să joace spectaculos. A re
zultat un meci frumos, fiecare 
dintre protagoniste dominind 
cîte o repriză. Rugbyștii mili
tari, sub impulsul lui Costică 
Florea (un element realmente 
dotat), s-au detașat relativ re
pede, reușind trei încercări 
(Florea, Călin, Achim), una din
tre ele transformată de Bezuș- 
cu. Replica studenților în a- 
ceastă jumătate de partidă a 
fost neconcludentă (un eseu 
Vintilă, după acțiune Rosetnic 
— Leșan). Le reluare, inițiati
va trece de partea gazdelor, ca
re înscriu prin Dan Cojocaru 
din l.p. (tot el trimite cîteva 
minute mai tîrziu balonul în 
bară !), Niculescu (eseu „lucrat" 
de toată linia de treisferturi) 
și Leșan din drop-goal. Cîteva 
remarcări : Florea, Corncliu, 
Roșu (Steaua), Cojocaru, Leșan, 
Păunescu, Mihalache (Sportul). 
Arbitru : Al. Pavîov’ci. (D. 
CALLIMACHI).

RAPID — DINAMO 11—21 
(3—15). XV-le feroviar, gazda 
acestei întreceri (dar progra
mată pe terenul II din... Par
cul copilului, pe „Giulești" rug
byștii rapidiști n-au intrat încă 
în actualul sezon competițio-

,Tei“, la o interesantă 
rugby contind pen- 
Federației", în care 
fără nouă titulari 
Irlanda) — a ținut 

„rezervele", nu fără 
,15“ studențesc de-

nai 1 ?), a avut rare momente 
de eficacitate în fata formației 
Dinamo, în pofida faptului că 
aceasta a utilizat numai 4 din
tre titulari : Nica, Marghescu, 
Caraiman și Iordan. Rezervele 
dinamoviștiior, însă, s-au com
portat peste așteptări, asigurînd 
o bună legătură tuturor com
partimentelor. Realizatori : D. 
Gheorghe (l.p.), Aricișteanu și 
Stănescu — cîte un eseu pentru 
Rapid, Marghescu, FI. Iouescu 
și Chirigiu cîte un eseu, toate 
transformate de Nica, în același 
timp autorul unei l.p.

Jocul a plăcut totuși 
ritm (alert, tot timpul), rapi- 
diștii răspunzînd prompt 
invitația dinamoviștiior de 
juca deschis, cu baloane 
mînă, dovadă șl numărul 
marcabil de eseuri din care a 
rezultat scorul. A condus An
ton Briceag. (Tiberiu STAMA).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 21—0 (13—0). Confir-
mînd forma bună in care se 
află, băimărenii au cîștigat le
jer, la capătul unei partide fru
moase. Au înscris : Rădol, Pu- 
jină, Varga, Tîrnyancsev, fie
care cîte o încercare ; Ungu- 
reanu l.p., Tîrnyancsev tr. Ar
bitru : I. Vasilică. (V. Săsăranu, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI—CSM 
SIBIU 15—6 (4—3).

FARUL — POLITEHNICA 
IAȘI 12—10 (4—6).

CONSTRUCTORUL CONS
TANȚA — RULMENTUL BIR- 
LAD 4—12 (4—0).

prin
la... 

a 
la 

re-

Constantin Roșu, un nume care începe să circule printre rugbyști. 
Iată-l pe sportivul militar in plină acțiune în timpul partidei cu 
Sportul studențesc Foto : Dragoș NEAGU

LA ZI, 
ÎN ACTIVITATEA

BASCHETULUI
• Clasamentul campionatului na

țional masculin, după turneul 
inaugural desfășurat 
pia din Timișoara :

după
în sala Olijn-

BUC.1. DINAMO
2. Steaua
3. Farul
4. I.C.E.D.
5. C.S.U. Brașov
6. ,,U“ Cj.-Napoca
7. Rapid
8. Univ. Timișoara 
“ Dinamo Oradea

C.S.U. Sibiu
11. Politehnica Iași 

Urbis Buc.

9. 
10.

12.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 O
4 O
3 1
3 1
3 1
2 2
2 2
2 2
1 3
O 4
O 4
O 4

296-323
310-329
308-337 
275-332 
264-350 
293-316 
302-332 
290-328

Următoarele turnee ale primu
lui tur vor avea loc la Cluj-Na- 
poca (24—26 octombrie și nu la 
17—19 octombrie, data inițială a 
turneului) șl la București (6—9 
noiembrie în loc de 30 octombrie 
— 2 noiembrie). Amintim că
după primul tur, echipele tșl vor 
continua întrecerea împărțite în 
grupe valorice 1—6 și 7—12.

Primele două runde ale tur
neelor finale pentru locurile 9—12 
nu au limpezit situația în zona 
retrogradării, ci, dimpotrivă, au 
complicat-o, făcînd și mai ten
sionată disputa celor 8 formații 
implicate (4 feminine și 4 mas
culine) pentru ultimele 2 runde, 
programate azi și mîine în 
sporturilor din Zalău (f) 
Sala polivalentă din Brăila 
în fapt, 7 echipe păstrează 
șanse de a rămîne în „A“.

In turneul feminin, doar Olim
pia Oradea, a rămas fără nici o 
speranță, urmînd să evolueze în 
sezonul “ * * ’ “ “
schimb, 
— „U“
rești și 
ximativ 
dacă giuleștencele mai au 
un punct de remontat, 
foarte probabil ca în final se- 
taverajul să decidă cea de a 
doua retrogradată.

Iată clasamentul înaintea ulti
melor două etape :

Sala 
și în 
(m). 
încă

viitor în Divizia „B“. In 
celelalte trei participante
Timișoara, „U“ 

Rapid —. au șanse 
egale de salvare,

Bucu- 
apro- 
chiar 
încă 
Este

UN FRUMOS SUCCES Al
Ultimul concurs din actuala 

ediție a campionatului republi
can de regularitate și rezisten
tă „Raliul motoretelor Mobra" 
s-a desfășurat în județul Ca
ras-Severin. Cei 42 de concu- 
renți și concurente din Ealș, 
București. Brașov, Borzești, Tg. 
Jiu, Sf. Gheorghe și Reșița au 
avut de străbătut, în cele trei 
etape, aproape 600 km. pe șo
sele modernizate, dar mai ales 
nemodernizate. întregul itine
rar a cuprins zone de un pito
resc admirabil, competiția 
bucurîndu-se de o vreme foar
te frumoasă. Participanții au 
demonstrat un nivel superior 
de pregătire, au a*it mașini
le de concurs bine puse la 
punct și întreținute, argumente 
în plus pentru o reușită depli
nă a competiției. Campionatul 
din acest an s-a încheiat cu 
un test de viteză desfășurat pe 
tradiționalul circuit marcat în

SPORTULUI CU MOTOR
cartierul reșițean Lunca 
mostului.

In întrecerile individuale 
tlul de campion a revenit __
Andrei Benedek (Steagul roșu 
Brașov) 2395 p, urmat, în cla
sament, de Gheorghe Puran 
(C.S.T.A. București) 2418 p și 
Marian Niculescu (Calculatorul 
Buc.) 2434 p. Ca și în ediția 
trecută — încheiată la Rm. 
Vîlcea — formația I.O.B. Baîș 
(al cărei inimos animator este 
mecanicul Ion Ghina) a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului, ca urmare a unei 
comportări constante și echili
brate. După echipa din Balș 
s-au clasat C.S.T.A. București 
și I.T.A. Tg. Jiu. Competiția a 
constituit o bună propagandă 
pentru acest sport tehnico-apli- 
cativ, ca și pentru motoreta de 

construcție românească Mobra.
D. GLAVAN, coresp.

Po-

ti- 
lui

BITCUEESCU, REVEIAJIA FINALELOR DE JUDO (juniori)
In sala Armata din Sibiu s-au 

desfășurat, într-o organizare deo
sebită, finalele campionatelor re
publicane individuale de judo ale 
juniorilor I și II. In cele două 
zile de concurs, sîmbătă și du
minică, 290 de tineri din nu mai 
puțin de 71 de asociații sportive 
s-au întrecut cu multă îndirjire 
■pentru tricourile de campioni, 
pentru treptele podiumului de 
onoare. Mai mari sau mal mici, 
juniorii au finalizat numeroase 
procedee tehnice, unii dintre ei 
cu o măiestrie și abilitate de in
vidiat, chiar șl de către sportivii 
consacrațl. Florin Bitculescu 
(C.S.ș. Unirea Iași) și-a învins 
toți adversarii de la cat. 53 kg 
prin ippon (înainte de limită) cu 
un procedeu tehnic — kansetsu 
(luxarea brațelor) — pe care-1 
executa din orice poziție s-ar fi 
aflat. Sibianul Ilie Șerban a fost 
imbatabil la cat. 62 kg, cu atacuri 
înșelătoare și, în același timp, 
necruțătoare. Lucian Pop (Casa 
pionierilor Cluj-Napoca) la cat. 
63 kg șl Emil Conchiu (C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 
la cat. 4-33 kg au devenit cam
pioni la categoriile respective 
impresionînd pe toți tehnicienii 
prezențl. Confruntările juniorilor 
mici au fost dominate net, spre 
meritul lop, de sportivii orădeni.

Iată clasamentele finale — ju
niori I : cat. 53 kg : 1. Florin 
Bitculescu (C.S.Ș. Unirea Iași), 
2. I. Haita (C.S.Ș. Oradea), 3. G. 
Popa (C.S.Ș. 1 București) șl Gh. 
Bordea (Constructorul Miercurea 
Ciuc) ; 57 kg : 1. _
(C.S.Ș. municipiul Gh. 
Dej), 2. C. Coman 
Făgăraș), 3. S. Lazăr 
nierilor Năsăud) și

(Constructorul Miercurea Ciuc) ; 
62 kg: 1. Ilie Șerban (C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu), 2. G. Mihăescu (C.S.Ș. 
1 București), S. D. Strole (Dina
mo Brașov) șl M. Căldărar (Șoi
mii Sibiu) ; 68 kg : 1. Lucian
Pop (C. P. Cluj-Napoca), 2. C. 
Guică (C.S.Ș. 1 București), 3. M. 
Ungureanu (Dinamo Brașov) și 
D. Puțan (C.S.Ș. Oradea) ; 75 kg:
1. Nicolae Vega (C.S.M. Pitești),
2. N. Vulpoiu (C.S.Ș. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej), 3. N. Ma- 
teoiu (Șoimii Sibiu) șl P. Ivac- 
son (C.S.Ș. Oradea) ; 83 kg : 1. 
Nicolae Luca (Unirea Iași), 2. 
A. lie (C.S.Ș. Oradea), 3. A. Blo- 
ju (C.S.Ș. 1 București) șl A. Fo
unt (C.S.Ș. Oradea) ; 4-83 kg : 1. 
Emil Conchiu (C.S.Ș. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. E. vle- 
ru (A. S. Construcții București),
3. Gh. Gabor (C.S.Ș. Mediaș) și 
T. Bala (C.S.Ș. Suceava) ; cam
pionii juniorilor n : cat. 40 kg : 
Doru Mardarasevici (C.S.Ș. mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 44 
kg — Ovidiu Tudoran (C.P. Ora
dea), 49 kg — Adrian Budura 
(C.S.Ș. Oradea), 55 kg — Mihai 
Țirlca (C.P. Oradea), 62 kg — 
Ion Mititeanu (Nitramonia Făgă
raș), 70 kg — 1st van Nagy (C.S.Ș. 
Oradea), 4-70 kg — Gabriel Bur- 
lău (C.S.Ș. Oradea).

Costin CHIRIAC

Un minut 
de ETICA PROGRESUL HAI

GREVAT IN CHIP ALARMANT DE
Handbalul românesc se 

află angajat, în mod evi
dent, din nou pe un drum 
ascendent. Cel masculin a 
dovedit-o înainte și în 
timpul Jocurilor Olimpice, 
iar cel feminin o demon- 
streas ă, deocamdată, în 
campionat. Acțiunea gene
rală este însă grevată, une
ori chiar stopată, de o sta
re de indisciplină evidentă 
la toate eșaloanele, inclusiv 
la acela al... antrenorilor.

De la trucarea rezultate
lor și pînă la atitudini huli
ganice, de-a lungul întregu
lui registru, flagrante con
travenții la regulamentul de 
joc și la educația cetățe
nească sînt comise de spor
tivi și antrenori, diminu- 
îndu-se evident potențialul 
acestui sport de a reveni 
în fruntea ierarhiilor mon
diale, acolo unde a fost cu 
nu prea multă vreme în 
urmă, C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca oferă o nesportivă 
victorie lui C.S.S. Tg. Mu
reș, pentru ca acesta din 
urmă. C.S.S. Viitorul Cluj- 
seriei în campionatul de ju
niori, Lucian Vasilache (Ști
ința Bacău) bruschează ar
bitrii, Ie rupe ecusoanele și 
este suspendat de club 6 luni 
— sancțiune confirmată de 
F.R.H. (perioadă in care lo
tul național nu va beneficia 
de aportul lui...), jucătorii 
Cornel Durau (Dinamo 
București) și Dumitru Jenea
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STEAUA Șl ȘTII NȚ/ 
ÎN FRUNTEA CLASAA

Dan Mine a 
Gheorghiu- 
(Nitramonia 
(Casa plo-
C. Todor

..CUPA MINISTERULUI EDUCAȚIEI

După etapa a VI»a a Diviziei 
„A“ de handbal, în fruntea cla
samentului masculin a rămas 
doar Steaua — neînvinsă —, con
tracandidata sa „Poli” Timi
șoara pierzînd in extremis la Ba
cău. La fete, dualitatea Știința 
Bacău — Rulmentul Brașov se 
menține, pînă duminică, desigur, 
cînd cele două protagoniste se 
vor întîlni în Sala sporturilor din 
Brașov.

șoara—Dii
— Știința
— H.C. M 
Arad — I 
Borzești -

• In primul tur al C.C.E., echi
pa feminină Politehnica C.S.Ș. 2 
București va susține partidele cu 
D.S.I. Ankara la 9 octombrie la 
Ankara și la 16 octombrie la 
București.

1. Univ. Timișoara 4 3 1 10— 7 7
2. Univ. București 4 3 1 10— 7 7
3. Rapid 4 2 2 9— 9 6
4. Olimpia 4 0 4 6—12 4

întrecerea echipelor masculine, 
care părea aproape tranșată după 
rezultatele directe din turul și 
returul campionatului, s-a com
plicat peste așteptări prin ofen-

siva viguroasă a echipelor soco
tite candidate sigure la retro
gradare : Silvania Șlmleu Silva- 
niei și Petrolul Ploiești. Astfel 
incit Calculatorul București și 
C.S.M. Suceava, care porniseră 
turneul cu avantaj de 2 puncte, 
își văd amenințate pozițiile. Par
tidele de azi 
decisive. Iată

și de mîine sînt 
clasamentul :

1. Calculatorul
2. C.S.M.
3. Silvania
4. Petrolul

Programul ultimelor tntîlnlri : 
FEMININ (Zalău), azi de la ora 
17 : Rapid — Olimpia, Univ. Buc. 
— Univ. Timișoara ; mîine de la 
ora 9,30 ; Universitatea Buc. — 
Olimpia, Rapid — Univ. Timi
șoara. MASCULIN (Brăila), azi 
de la ora 17 : Calculatorul — Sil
vania, Petrolul — C.S.M. ; mîine 
de la ora 17 : Petrolul — Sil
vania, Calculatorul — C.S.M.

9

O O frumoasă inițiativă a sec
ției de baschet Universitatea 
Cluj-Napoca : organizarea, între 
11 și 14 octombrie, a unul atrac
tiv turneu internațional feminin, 
cu participarea a șase echipe : 
Slovan Bratislava, Dozsa Buda
pesta, Vozdovac Belgrad, chemio 
Halle, Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și, bineînțeles, „U“ Cluj- 
Napoca.

® „Festivalul mlnibaschetului din 
Pecica", pentru care a fost de
cernată „Cupa Ziridava", a întru
nit echipe de fete din șase orașe: 
Arad (formația C.S.Ș.), Brașov 
(C.S.Ș.), Oradea (C.S.Ș. 2), Salon- 
ta (C.S.Ș.), Timișoara (C.S.Ș.) șl 
Pecica (Casa pionierilor). Pe lo-' 
cui I : casa pionierilor Pecica și 
C.S.ș. Brașovia. Coșgeteră (67 p) 
și cea mai tehnică jucătoare : 
Ana Lipitor (Pecica). Profesorul 
Constantin Wfintsch, animatorul 
baschetului din Pecica, a avut o 
contribuție importantă la reali
zarea frumosului festival.

Șl iNVĂȚAMlNTULUr LA TIR
La poligonul Tunari din Capi

tală, s-a desfășurat „Cupa Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului* la tir, care a revenit 
reprezentanților LE.F.S. Cel mal 
bun rezultat al concursului apar
ține trăgătoarei Carmen Calalb 
(LE.F.S.) : 596 p, la pușcă stan
dard 60 f.c. (ce diferență față de 
cele doar 578 p, de la Campiona
tele europene de acum 10 zilei...) 
Dintre celelalte rezultate consem
năm : pușcă liberă 60 f.c. : 1. 
N. Rotaru (I.E.F.S.) 595 p, 2. M. 
Ilca (C.S.U. Brașov) 595 p, 3. Gh. 
Barbu (I.E.F.S.) 591 p ; pistol
liber : 1. D. Ciobanu (I.E.F.S.) 
538 p ; pușcă standard, 60 f.c., 
juniori î 1. M. Dumitru (Politeh
nica Cluj-Napoca) 594 p ; ptoșcă 

•* M. Ilca 1137 p; 
F. Irimia (C.S.U.

2. L. Ionașcu 
■ 3. S. Butucea

585 p ; pistol 
Maria Sălăjan 
pușcă standard, 

: 1. Niculina Io-
2.

liberă, 3X40 f : 1. 
pistol viteză : 1. : 
Brașov) 592 p, 
(I.E.F.S.) 585 p,
(C.S.U. Brașov) 
standard : 1.
(LE.F.S.) 576 p ; 
3X20 f, senioare i „ 
slf (I.E.F.S.) 558 p, 2. Raluea
Zamfirescu (C.S.U. Oradea) 558 p, 
3. Eva Ionescu (C.S.U. Brașov) 
556 p ; juniori : 1. G. Tătaru
(I.E.F.S.) 567 p, 2. V. Enuță (Uni
versitatea Iași) 563 p, 3. M. Du
mitru 553 p. (Cornel POPOVICI 
— coresp.).

FINALELE TURNEULUI DE
Pe terenurile asociației Sănăta

tea din Oradea, turneul divizio
nar de tenis a dat, in finale, ur
mătoarele rezultate : Mariana Had- 

- Nadia Becherescu 6—3, 
6—4 ; B. Almăjan — A.

TENIS DI LA ORADEA
Marcu 6—2, 6—7, 7—5 ; Magdalena 
Ralcovicl, Sanda Proca — Ma- 
rilena Totoran, Daniela Molse
6— 3, 6—7, 6—2 ; A. Dărăban, A. 
Marcu — D. Nemeș, I* Gllea 1—6,
7— 6, 6—0. (I. GHIȘA, coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ȘANSE MARI LA PRONO- 

EXPRES 1 Participanții la trage
rea obișnuită Pronoexpres da 
mîine, 8 octombrie i960, au șanse 
sporite de a obține mari cîștl- 
guri în AUTOTURISME și BANI, 
dată fiind prezența unui substan
țial report la categoria I (după 
cum se poate vedea din rezulta
tele omologării clștlgurilor la 
tragerea anterioară, publicate în 
această rubrică). Se reamintește 
că biletele achitate In cotă de 
25% dau posibilitatea de a juca 
mal multe numere și, prin ur
mare, măresc considerabil șanse
le. Este, dealtfel, o formă de 
participare tot mai răspîndită, 
tocmai datorită avantajelor pe 
care le prezintă. Tragerea de 
mîine vă oferă un bun prilej de 
a beneficia șl dv. de aceste â- 
vantaje, bineînțeles cu condiția

de a juca de astăzi numerele pre
ferate !

• A ÎNCEPUT vtazarea bile
telor pentru tragerea specială 
Loto de duminică 12 octombrie 
1980, la care se aplică o for
mulă tehnică nouă, deosebit de 
avantajoasă. în cadrul a șapte 
extrageri în trei faze, cu un total 
de 64 numere, se atribuie auto
turisme „Dacia 1300“ șl „Skoda 
120 L“, cîștiguri în bani de 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc. excursii 
în R.P. Bulgaria sau R.P. Po
lonă. Se obțin cîștiguri șl pe 
variantele cu 3 numere din 16 șl 
— pentru prima oară — cu 3 
numere din 30 extrase I Consul
tați prospectul tragerii și procu
rați din vreme biletele !

• cîstigurile tragerii 
PRONOEXPRES DIN 1 OC
TOMBRIE 1980 : Categoria 1 : 
1 variantă 25% autoturism Da
cia 1300 ; categoria 2 : 3,25 va
riante a 19.108 lei; categoria 3 :
25.75 a 2.411 lei; categoria 4 : 
68,50 a 906 lei ; categoria 5 : 
200 a 310 lei; categoria 6 : 
7.023,25 a 40 lei; categoria _7 : 
235,25 a 200 lei; categoria 8 :
3.747.75 a 40 lei. Report catego
ria 1 : 412.475 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 de la categoria 1 
obținut pe o variantă 25% a re
venit lui AIZIC AVRAM din 
Tecuci, județul Galați.

MASCULIN
1. STEAUA 6 6 0 0 159-109 12
2. Dinamo Buc. 6 5 0 1 122- 99 10
3. Poli Tim. 6 5 0 1 118- 97 10
4. Știința Bc. 6 3 0 3 124-123 6
5. Gloria Arad 6 2 0 4 104- 95 4
6. H.C. Minaur 6 2 0 4 118-112 4
7. Dinamo Bv. 6 2 0 4 111-126 4
8. Relon Săv. 6 2 0 4 110-126 4
9. U. Craiova 6 2 0 4 112-141 4

10. C.S.M. Borz. 6 1 0 5 89-139 2
Etapa a Vil-a programează du

minică, 12 octombrie, următoa
rele partide : rolitehnica Timi

1. ȘTIIND
2. Rulme:
3. TEROL
4. Mureș.
5. Progrc
6. U. Cit
7. U. Ti
8. Textila
9. Constr, 

10. Constr
Etapa a 

mini că, >12 
partk : 
sitate. ( 
Brașov - 
structorul 
torul Tim 
reș — Pr< 
tila Buht 
mișoara.

La numai o zi după ce a evoluat în derl 
Vasile Stingă (in imagine incercînd să șu 
— omul nr. 1 al Stelei la debutul acesteic 
C.C.E.

JUVENIL CiȘTIGĂ „PREMIUL MUNII
Timp frumos, alergări disputate 

șl o asistență ceva mai numeroa
să, iată atributele reuniunii des
fășurate duminică dimineața pe 
hipodromul din Ploiești. A plăcut 
în mod deosebit (șl ce bine ar fi 
să putem consemna cit mal des 
acest aspect) nota de dirzenie 
cți care majoritatea concurenților 
au înțeles sâ-șl apere șansele, 
fapt ilustrat prin sosirile strînse 
înregistrate aproape în toate 
probele, într-una din ele, premiul 
Padina, fiind necesară consulta
rea fotografiei pentru a putea f! 
stabilit cîștigătorul. Juvenil (în 
vădită ascensiune de formă) șl-a 
adjudecat spectaculos principala 
cursă a zile! „Premiul munici
piului Ploiești" (alergare seffil- 
clasică), Riguros (energic susți
nut de I. Oană) l-a întrecut 
chiar pe potou pe Ilot, Surduc 
(deși a greșit mersul) a revenit 
puternic Intrecînd la fotografie

pe SImpt 
Roxana : 
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METAMORFOZA.., ECHIPEI
Ce transformare — în 

a putut să înregistreze 
în. numai trei zile, cîte 
cut de la tristul episod 
Ghencea 1 Desigur, Dinamo, în 
pofida poziției de lider, pe care 
o deținea la ora partidei, nu e 
Standard Li&gc, dar, trebuie 
spus, așa cum a evoluat, dumi
nică, în eternul derby, Steaua 
s-a apropiat mult de prestațiile 
ei din trecut, între care și aceea 
de dată recentă, din manșa I 
a atît de controversatei dispute 
din Cupa U.E.F.A., cu echipa lui 
Ernst Happel.

Ce anume explică — în primul 
rînd — rapida metamorfoză a 
învingătorilor ? Acest 1—4—4—2, o 
formulă (avînd darul să întă
rească un compartiment cheie, 
mijlocul echipei) unanim însu
șită în marele fotbal ? Poate... 
Dar acest adevăr a devenit a- 
proape banal și, oricum, nu e 
inedit în jocul steliștilon Reuși
tele tehnico-tactice ale celor ce 
alcătuiesc mănuchiul valorilor ? 
Tot ce este posibil. Dar Marcel 
Răducanu, Iordănescu, Iordache 

Ișl Sameș constituie un cvartet 
de prim-plan, nu de azi, nu de 
ieri, în angrenajul Stelei și care 
— în pofida virtuților — nu 
poate obține, IN AFARA ECHI
PEI, decizia.
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OBȚINUTA DUMINICA A

FOST, PARCĂ MAI MULT CA 
ORIC1ND, A ECHIPEL O echipă 
dornică de reabilitare (fie ea 
parțială după incalificabila pres
tație din partida retur cu Stan
dard Lifege), 11 jucători animați 
de o voință exemplară, de a 
arăta, între altele, că ei Sînt, In 
principal — nu antrenorii —, vl- 
novațl de comportările sub orice 
critică, mai vechi sau mal proas
pete. Sub acest puternic Impuls 
(din păcate rar, nu numai la 
Steaua), cele cîteva reale valori 
s-au autodepășit : Sameș a re
devenit... Sameș, cîștigînd toata 
duelurile aeriene cu Dudu Geor
gescu, Iordănescu a preluat ba
gheta de dirijor, adresînd, altru
ist. baloane utile vîrfurllor de

atac, M. Răducanu a zburdat In 
cimpul advers, jucind puțin pen
tru el doar cind scorul - — - 
2—0.

Lui V. Stănescu, mîhnlt 
urma înfrîngerii suferite 
chipa sa (debusolată Ia 
replică ceva mal energică 
ceastă toamnă, o debusolare Ia... 
Imaginea căpitanului el, Dinu, 
care, nemergîndu-i jocul, a avut 
— în văzul tuturor — un gest 
foarte urît vizavi de M. Rădu
canu, călcîndu-1 cu gheata in 
timp ce stelistul se afla la pă- 
mînt), 1 se oferă, în final, hal 
să spunem, o compensație : re
venirea la... sentimente mai bune 
a selectionabililor de la Steaua.

Gheorghe NICOLAESCU

DINCOLO DE IMPRESIA ARTISTICĂ..
primăvară, la Slatina, F.C. 

învingea cu 5—0 pe Chimia 
Vîlcea, ratînd alte patru ©- 

căzii rarisime și mareînd un al 
șaselea gol care, în mod greșit, 
n-a fost validat. Duminică, toi 
la Slatina, în fața aceluiași ad
versar, F.C. Olt. n-a reușit decît 
o „remiză" albă. S-a întărit în- 
tr-atîta formația vîlceană sau a 
slăbit echipa olteană 7 Răspunsul 
nu poate omite, desigur, echili
brarea Chimiei, care sub mîna 
priceputului antrenor Maree! Pi- 
gulea a devenit o formație in
comodă pentru oricine, mai ales 
prin spiritul de ' “
...Chimiei

arăta

de pe 
de e-

în 
Olt 
Rm.

echipă. Dind
ce e al ei, să privim

CINO MONCA Șl COMPETENTĂ SE UNESC..
Să 

men . . ....... ...........
străm în viața echipei Progresul- 
Vulcan. „Albaștrii14 au pornit în 
campionat cu un lot restrîns, 
diminuat șl de numeroase acci
dentări și — lucru care se știe 
foarte bine — văduvit de valori 
de prim-plan. Șl primele con
tacte ale noii promovate pe sce
na nr. 1 a fotbalului păreau să 
confirme (prin comportare și re
zultate) temerile pe care înșiși

stăruim asupra unul feno- 
pozitiv pe care îl Inregls-

zultate) t______ ___
cei din tabăra Progresului le a- 
rătau înainte de 6tart. Dar, de 
cîtva timp, și rezultatele, și com
portările au început să se schim
be. Le realizează alți jucători 7 
Nu, tot cei care ezitau și gafau.
AX-------1 — - -
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Atunci ce s-a schimbat ?" 
cercetările noastre, din 
ce ne-au spus aceia care 
Iese în intimitatea echipei 
schimbat ceva în mentalitatea 
față de pregătire, este evidentă 
o perfecționare a ideii de joc 
care are in vedere o maximă 
punere în valoare a calităților 
fiecărui jucător. Actuala așezare 
în teren, un elastic 1—4—4—2, 
convine mai bine formației de 
bază, creează multe posibilități

de angajare a perechii Țevi — 
Apostol. Progresul marchează, vi
zibil, o ascensiune. Sigur, în 
fotbal, poți fi contrazis rapid, 
dar evidența creșterii randamen
tului echipei bucureștene în ul
tima perioadă se cere a fi sub
liniată și o facem prin aceste rîn- 
duri.

Și tot datoria noastră este de 
a menționa că, alături de condu
cerea tehnică asigurată de doi 
vechi tehnicieni, P. Moldoveanu 
și E. Iordache, o contribuție e- 
sențială în această încercare de 
„schimbare la față“ a Progresu
lui-Vulcan o aduce — cu o com
petență care nu mai are nevoie 
de sublinieri — antrenorul eme
rit Gh. Popescu, un om căruia 
fotbalul nostru îi datorează mult.

Eftimie IONEJSCU

însă și cealaltă față a medaliei 
— F.C. Olt ! Dacă printr-un pro
cedeu miraculos am putea pune 
să joace echipa din primăvară 
împotriva celei care a evoluat 
duminică în compania Chimiei, 
sîntem siguri, cei care au învins 
cu 5—0 ar repeta și acum scorul. 
Fapt care trebuie interpretat, în 
primul rînd, sub # aspectul cauzei 
de fond. Pentru că F.C. Olt de 
astăzi, echipă întărită cu perso
nalități, și-a pierdut arma de 
bază — puterea de luptă. Și nu 
pentru că echipa n-ar fi pregă
tită. A dovedit în deplasări că 
poate să joace foarte bine și 
știe să scoată puncte mari. A- 
casă, însă, cei mai mulți dintre 
jucători, din superficialitate, cred 
că meciul se cîștigă numai cu... 
numele. Duminică, de exemplu, 
Leac și Iovănescu — recunoscuțl 
ca jucători cu o bună ‘ * * ’ 
tate — au tras echipa 
tempou care nu putea 
izbîndă. F.C. Olt de azi 
că tori cu nume, care 
presie. Dar, dincolo de 
artistică, importantă este... va
loarea evoluției tehnice. Fără an
gajament, fără acea „furie" a 
atacului, care îngenunchia team- 
uri puternice, tabela de marcaj 
nu se schimbă numai la apariția 
numelor în teren. Jucătorii de azi 
ai lui F.C. Olt trebuie să-și ono
reze talentul prin dăruire, prin 
luptă, așa cum își respectă Al. 
Nicolae numele. Jucătorii lui 
F.C. Olt au obligația de a munci 
în teren, fără diferențiere !

Mircea M IONESCU
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DE LA F.R.F.
Se aduce la cunoștință 

că pentru jocul de fotbal 
România — Anglia din ca
drul preliminariilor Cam
pionatului mondial de fot
bal din 15 octombrie 1980, 
biletele de intrare se pun 
în vînzare în ziua de 8 
octombrie la următoarele 
case de bilete :

— Stadionul „23 August"
— casele din Bd. Muncii ;

— Stadionul „Republicii"
— casele din str. Izvor, 
vis-a-vis de str. Dr. Stai- 
covici ;

— Stadionul 
casele din 
Marc.

Casele de 
ționa zilnic
— 19,00.

Pentru acest joc sînt va
labile numai legitimațiile- 
abonament eliberate 
C.N.E.F.S. după cum 
mează :

— Roșii în piele la 
buna oficială.

■— Maron în piele și 
în dermatin la tribuna

— Bej dermatin la 
buna I.

— Verzi dermatin pentru 
ziariști, însoțite de tichet 
special, la tribuna „0“ — 
masa presei. Carnetele 
verzi dermatin neînsoțite 
de tichet pentru acest joc 
sînt valabile la tribuna I.

— Carnetele de antrenori 
de fotbal, maeștri emerlți 
și maeștri ai sportului la 
fotbal au acces la tribu
na L

• DINAMO, LA BOLOGNA. Așa 
cum am mai anunțat, echipa Di
namo București va juca dumini
că la Bologna în compania for
mației cu același nume din pri
ma ligă a campionatului italian. 
Partida, ale cărei încasări sînt 
destinate în întregime familiilor 
victimelor odiosului atentat fas
cist din gara Bologna, se va des
fășura în organizarea primăriei

orașului Bologna, și a fost per
fectată prin intermediul U.I.S.P. 
Ravenna, reprezentat prin Erma- 
no Zacchini.
• PENTRU MECIUL Steaua — 

„UM Cluj-Napoca, care se dispută 
mîine pe stadionul din B-dul 
Ghencea, biletele de intrare s-au 
pus în vînzare la casele și agen
țiile obișnuite.

REZULTATELE ETAPEI A Vll-a A

__ Dinamo — 
Șos. Ștefan cel

bilete vor func- 
între orele 9,00

de 
ur-

trl-

gris 
„0", 
tri-

H I: P I S M
Cursa a V-a î 1. Juvenil (I.R. 
Niculae) rec. 1:26,2, 2. Recurs, 3. 
Oran. Simplu 2, ordinea 23, event 
32, ordinea triplă 209. Cursa a 
Vl-a : 1. Vesela (I. Bănică) rec. 
1:30,4, 2. Strungărlța. Simplu 16, 
ordinea 23, event 81, triplu clștl- 
gător 2580. Cursa a VH-a : 1. 
Surduc (L G. Niculae) rec. 1:29,8, 
2. Simptom, 3. Incaș. Simplu 6, 
ordinea 60, even tul închis. Cursa 
a VIII-a : 1. Fundy (Fi. Pașcă) 
rec. 1:27,7, 2. Palicar, 3. Hebron. 
Simplu 16, ordinea închisă, event 
232, ordinea triplă închisă, triplu 
cîștigător închis. Cursa a IX-a : 
1. Roxana (S. Onache)' rec. 
1:41,2, 2. Silișteanca, 3. Onix.
Simplu 2, ordinea 22, event 543. 
ordinea triplă 287. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 58 802 lei 
și s-a închis. (Rezultat provi
zoriu) .

Gh. ALEXANDRESCU

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Laminorul 

Roman 2—2 (1—1), Șiretul Buce- 
cea — TEPRO Iași 0—1 (0—0),
Cetatea Tg. Neamț — Dorna Va
tra Dornel 1—0 (0—0), Unirea Și
ret — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 0—2 (0—1), Foresta Fălti
ceni — Metalul Rădăuți 2—1 
(2—1), Metalul Botoșani — Cris
talul Dorohoi 3—1 (1—0), Con
structorul Iași — Avîntul T.C.M.M. 
Frasin 6—0 (2—0), Nicollna Iași
— Zimbrul Suceava 4—0 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a Vll-a : 1. LAMI
NORUL ROMAN 10 p (10—5), 2. 
Foresta Fălticeni 10 p (8—3),. 3. 
Constructorul Iași 9 p (17—5), 4. 
Nlcolina Iași 9 p (14—8)... pe ul
timele : 15. Șiretul Bucecea 3 p 
(5—17), 16. Unirea Șiret 2 p
(4-12).

seria A n-a
Relonul Săvineștl-Roznov — Mi

nerul Comăneștl 1—0 (0—0), Hu- 
șana Huși — Rulmentul Bîrlad 
3—2 (2—0), FEPA 74 Bîrlad — 
Gloria Focșani 2—1 (0—0),
DEMAR Mărășești — Victoria 
Bacău 3—0 (2—0), Celuloza Pia
tra Neamț — Petrolul Moinești 
1—0 (0—0), Cimentul Blcaz —
Partizanul Bacău 2—2 (o—0), Le- 
tea Bacău — Textila Buhuși 3—1 
(2—0), Luceafărul Adjud — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 3—1 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SĂVINEȘTI 10 p (8—5), 2. 
Letea Bacău 9 p (11—9), 3. Lu
ceafărul Adjud 8 p (10—8), 4.
Celuloza P. Neamț 8 p (8—9)... 
pe ultimele : 14. Energia Gh.
Gheorghiu-Dej 5 p (6—7), 15. Vic
toria Bacău 5 p (6—10), 16. Tex
tila Buhuși 5 p (9—14).

SERIA A ni-a
Dacia Unirea Brăila — Chimia 

Brazi 1—0 (1—0), Olimpia Rm.
Sărat — Victoria Tecuci 0—0, 
Foresta Gugești — Carpați Sinaia 
0—2 (0—1), Caraimanul Bușteni
— FEROM Urzlcenl 2—1 (1—0),
Ancora Galați — Carpați Nehoiu 
1—0 (0—0), Tractorul Viziru —
S.N. Brăila 1—2 (0—1), Petrolul
Berea — Avîntul Matca 5—0 
(2—0), Petrolul Bălcoi — Oțelul 
Galați 2—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. CHT1,'T’A 
BRAZI 10 p (13—6), 2. Petrolul
Berea 9 p (16—7), 3. Carpați Si
naia 9 p (17—10), 4. Carpați Ne
hoiu 9 p (10—4)... pe ultimele :
15. Tractorul Viziru 2 p (6—16).
16. Dacia Unirea Brăila 0 p
(6—13) — echipă sancționată cu
— 4 p.

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Marina 

Mangallg 5—1 (4—0), Portul Con
stanța — Unirea Eforie 2—0 
(1—0), Metalul Mangalia — Vic
toria Tăndărel 3—1 (2—1), Chlm- 
pex Constanța — Progresul 
Isaccea 2—0 (0—0), Șoimii Cerna
vodă — Electrica Constanța 1—0 
(1—0), Amonil Slobozia — Con
structorul Călărași 2—0 (1 0),
Rapid Fetești — Voința Constanța 
3—i (1—0), Viitorul Mahmudia — 

• S.N. Tulcea 1—15 (0—6) — s-a
jucat la Tulcea.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 14 p (34-3), 2. 
Portul Constanța 13 p (26—2), 3. 
Constructorul Călărași 10 p (9—5) 
...pe ultimele : 15. Victoria Țăn- 
dărei 3 p (13—18), 16. Viitorul
Mahmudia 0 p (5—59).

SERIA A V-a
Automatica București — Ceta

tea Tr. Măgurele 10—0 (4—0),
Electronica București — Abatorul 
București 0—0, F.C.M. Giurgiu 
— LC.S.I.M. București 3—1 (2—0), 
Petrolul Bolintin — Tehnometal 
București 0—0, Petrolul Videle — 
T.M. București 3—0 (0—0), S.N.
Oltenița — Voința București 1—1 
(1—0), Danubiana București — 
Viitorul Chlrnogi 2—0 (1—0),
Chimia Tr. Măgurele — Lucea
fărul București 2—4 (2—0), Fla
căra roșie n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 14 p (30—6), 
2. Voința București 9 p (16—3) — 
din 6 jocuri, 3. Danubiana Bucu
rești 9 p (10—6)... pe ultimele : 
15. S.N. Oltenița 4 p (5—14), 16. 
F.C.M. Giurgiu 3 p (4—13).

SERIA A vi-a
Energia Slatina — 

tul muncitoresc 
(2—0), Unirea
Metalul Mija - _ . 
greșul Pucioasa — Dacia Pitești 
0—0, Cimentul Fienl — Muscelul 
Cîmpulung 1—0 (0—0), I.O.B.
Balș — Recolta Stoicăneștl 1—0 
(1—0), Prahova Ploiești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 0—2 
(0—1), Progresul Corabia — 
I.C.I.M. Ploiești 1—1 (1—0), Pe
trolul Tîrgoviște — I.P.C. Slatina

— Spor- 
Caracal 4—0 
Răcari — 

3—2 (2—1), Pro-

1—0 (1—0).
Pe primele locuri : 1. ENER

GIA SLATINA 12 p (21—4), 2. 
Prahova Ploiești 9 p (13—7) —
din 6 mec-’uri, 3. Sp. m. Caracal 
8 p (18—13)... pe ultimele : 15.
Progresul Corabia 4, p (6—12), 16. 
I.P.C. SlaVna 4 p (5—16).

SERIA A Vll-a
Minerul Motru — C.F.R. Craio

va 1—0 (0—0), Electroputere Cra-

INTRE PRINCIPII Șl MOTIVE.
Din trei, unul. Intre multe 

aspecte mal mult sau mai pu
țin interesante, cuplajul In- 
terbucureștean ne-a 
e ecuație cu trei... ,_____.
toți selecționabill, toți talen- 
tațl, toți bătînd insistent la 
poarta naționalei. Iordache — 
care a făcut 
jocuri bune 
reprezentativă. _ _ _ 
care nu a primit multe eta
pe de campionat nici un gel, 
iar antrenorul său de club, 
promovat șl antrenor al na
ționalei, l-a adus la lot pen
tru că l-a cîștigat încrederea 
evoluînd foarte bine in fața 
propriilor ochi. Moraru — 
despre care toată lumea — 
antrenori, ziariști, public — 
spune că apără foarte-foarte 
bine de luni de zile.

Dintre toți trei portarii se- 
lecționabili apăruți pe scena 
cuplajului de pe stadionul „23 
August", doar Iordache a a- 
părat excelent, a scos goluri, 
și-a condus bine defensiva 
Imediată. Ceilalți doi au ră
mas evident corigenți. Mora
ru. cel foarte talentat, a pri
mit un gol dlntr-un șut-cen- 
trare de la mare distanță, 
dintr-un unghi foarte mic, 
gol cum rar se vede. (A fost 
o clipă neatent, Moraru 7 Ce 
ne facem dacă va fi, să zi
cem, o clipă neatent și in 
meciul cu Anglia I). Cit des
pre Speriatu, cel foarte si
gur, In afara golului (2) pri
mit de la Răducanu („gol 
mare, de atacant" — susțin 
unii, „gol de portar — sus
țin alții — Iordache nu-l 
lua"), ei bine, Speriatu era 
să primească un gol „prin 
freză" la începutul meciului, 
la un șut de la 30 m („cu 
pămîntul" — este adevărat) 
la care portarul dinamovist a 
respins providențial mingea 
In transversală. Dacă Intra 
sub bară — și au lipsit doar 
cîțiva centimetri I — era un 
gol de pomină...

Notînd „răspunsurile" edifi
catoare ale portarilor bucu- 
reșteni la acest colocviu pla
sat cu 10 zile Înaintea im
portantului examen cu An
glia, răspunsuri care ajută 
fără Îndoială munca selecțio
nerilor și antrenorilor echi
pei naționale, ne permitem 
să ieșim din perimetrul Ca
pitalei și să semnalăm din 
nou — așa cum am crezut de 
cuviință să semnalăm și In 
cazul lui Beldeanu, bunăoa
ră, conducător de joc negli
jat ani la rînd — valorile 
In formă ale provinciei.

Nu pentru că ar fi i,la 
modă" „Poli" — Celtic, ci 
pentru că a fost remarcat de 
pe vremea cînd apăra foarte 
bine la Jiul, Moise, portarul 
Politehnicii, face aproape e- 
tapă de etapă meciuri senza-

rezolvat 
portari.

mal 
In 
Speriatu

mereu 
echipa

• ••
ționale. Nici nu e băgat în 
seamă ! In partida retur eu 
scoțienii, a scos cîteva „go
luri citite". La Pitești, a fost 
din nou foarte bun. Ce aș
teptați, tovarăși antrenori 7 
Ce să mai vorbim de Pălti- 
nișan 7 Nu știm ce trebuie să 
mai facă excelentul fundaș 
central timișorean ca să intre 
în echipa națională 7 Poate 
să înscrie vreun gol de la 
150 m 7 Că de marcat mar
chează numai goluri decisive, 
iar în apărare este un „zid" 
de netrecut. De Nedelcu nu 
mai spunem nimic, a Intrat 
în formă, a ieșit din formă 
sub scutul acestui atît de 
păgubos (și de bucureștean...) 
„să mai așteptăm, să-1 mai 
vedem !“ Cît să mai aștep
tăm 7 Unde să-l mai vedem 7 
Speriatu, de pildă, cu care nu 
băgăm mîna în foc că 8-a 
făcut o greșeală — pentru că 
este un portar talentat — a a- 
juns totuși în națională pen
tru că a ajuns la Dinamo... 
Or, ne permitem să atragem 
respectuos atenția tovarășilor 
antrenori-selecționeri 
Timișoara se află 
nia,

că și 
ta Roma- 

iar în meciul cu Anglia 
și timișorenii vor ține pumnii 
strînși pentru echipa noastră, 
a României, a tuturor români
lor, la fel ca și cei care stau 
pe un bulevard sau șosea din 
București (în speță, bulevar
dul Ghencea sau Șos. Ștefan 
cel Mare). înțelegeți bine, 
stimați cititori, că rtaduriie 
de față nu sînt scrise pen
tru a... pleda ta favoarea 
Politehnicii Timișoara 
miercuri, de pildă, 
pierde la Galați), ele 
de fapt, o pledoarie convinsă 
și întemeiată pentru cauza 
echipei României ! Slujim a- 
ceastă cauză a noastră, a tu
turor, selecționînd cei mai 
buni jucători — șl cei mai în 
formă — și de la Steaua, și 
de la Dinamo, și de la Cra
iova (intrațî masiv în lot a- 
bia după ce au cîștigat net 
campionatul și s-au dovedit 
echipa cu o clasă peste cele
lalte — clasă recunoscută re
cent chiar de fostul antrenor 
al naționalei, Constantin Cer- 
năianu), și de la Timișoara, 
și de la Pitești, șl de la Jiul 
(vezi „cazul Giuchici"), șl de 
la Hunedoara, șl de la Iași...

Să nu confundăm marile 
principii cu motivele de cir
cumstanță, așa cum s-a mai 
întîmplat, din păcate, în tre
cut și am pierdut cu toții. 
Și spectatorii, și jucătorii, și 
antrenorii, dar mai presus de 
Orice a pierdut reprezentarea 
culorilor noastre, cauza cea 
mai înaltă a tuturor, cauză 
căreia trebuie să 1 se subor
doneze totul.

Marius POPESCU

(care 
poate 
fiind,

CAMPIONATULUI
iova — Dunărea Calafat 1—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — Vic
toria Craiova 1—0 (1—0), C.S.M.
Drobeta Tr. Severin — Lotru 
Brezoi 2—0 (1—0), Jiul Rovinarl
— Dierna Orșova 2—0 (1—0), Pro
gresul Băilești — Unirea Drobeta 
Tr. Severin 2—3 (0—1), Construc
torul Craiova — Mecanizatorul 
Simian 1—0 (0—0), Hidroenergia
Rm. Vtlcea — Viitorul Drăgă- 
șani 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. JIUL
RO VIN ARI 9 p (11—6), 2. C.F.R. 
Craiova 9 p (7-3), 3-4. Viitorul 
Drăgășanl 9 p (11—9), Electro
putere Craiova 9 p (6—4)... pe 
ultimele : 14. Metalurgistul Sadu 
, P (1—6), 15. Victoria Craiova
4 p (5—10), 16. Progresul Băilești
3 p (6—18).

SERIA A VlII-a
Victoria Ineu — Explormin 

Deva 2—1 (1—0), Vulturii textila
Lugoj — Șoimii Strungul Llpova 
4—2 (1—1), Strungul Arad — 
C.P.L. Caransebeș 4—0 (4—0),
Minerul Oravița — Metalul Oțelu 
Roșu 1—0 (0—0), Metalul Bocșa
— Unirea Sînnicolau 3—0 (0—0), 
Electromotor Timișoara - Mine
rul Certej 2—0 (0—0), C.F.R. Ca
ransebeș — Gloria Reșița 2—2 
(1—2), Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Arad 0—3 — Unirea fiind suspen
dată deoarece n-a respectat regu
lamentul privind folosirea junio
rilor.

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 10 p (22—7), 2. Me
talul Bocșa 9 p (16—7), 3. Minerul 
Oravița 9 p (6—7)... pe ultimele: 
15. Șoimii Lipova 4 p (6—11), 16. 
Metalul Oțelu Roșu 3 p (12—19).

SERIA A IX-a
Victoria Elcond Zalău — Vic

toria Cărei 1—0 (0—0), Recolta
Salonta — Tricolorul Beiuș 1—0 
(0—0), Oașul Negrești — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 4—1 (2—1), Uni
rea Dej — Someșul Satu Mare 
0—0, Metalul Cărei — Voința 
Oradea 1—0 (1—0), Unirea Valea 
lui Mihai — Bihoreana Marghita 
1—2 (0—1), Industria slrmei Cîm- 
pia Turzii — Rapid Jibou 3—0 
(1—0), Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca — Armătura Zalău 
1-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. IND.
SIRMEI C. TURZII 10 p (13—3), 
2. Someșul Satu Mare 10 p 
(11—3), 3. Victoria Cărei 9 p
(12—4), 4. Unirea Dej 9 p (10—10) 
...pe ultimele : 14. Metalul Cărei
4 p (4—10), 15. Rapid Jibou 4 p 
(5—13), 16. Unirea Valea lui Mi
hai 3 p (2—16).

DIVIZIEI „C“
SERIA A X-a

Minerul Rodna — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 1—0 (0—0), Electrozahăr
Tg. Mureș — Silvicultorul Maleru 
1—0 (0—0), Minerul Bălța — 
Avîntul Reghin 1—0 (0—0), Sima- 
red Baia Mare — Mureșul Luduș 
3—1 (1—0), Oțelul Reghin —
CUPROM Baia Mare 1—0 (0—0),
Textila Năsăud — Minerul Baia 
Borșa 1—1 (1—0), Minerul Ilba-
Seini — Minerul Băiuț 1—0 
(0—0), Minerul Baia Sprie — 
Foresta Bistrița 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 12 p (13—2), 2. Mi
nerul Baia Sprie 9 p (11—4), 3. 
Foresta Bistrița 9 p (7—6)... pe 
ultimele : 15. Avîntul Reghin 4 p 
(5—11), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș
3 p (3—11).

SERIA A Xl-a
Unirea Alba Iulla — C.I.L. Blaj 

1—0 (1—0), I.P.A. Sibiu — Con
strucții Sibiu 2—1 (1—0), Minerul 
■Paroșeni — Sticla-Arleșui Turda 
0—0, Carpați Mîrșa — Minerul- 
Știința Vulcan 5—1 (3—0), Metalul 
Copșa Mică — Victoria Călan 
1—0 (0—0), IMIX Agnita — C.P.L. 
Sebeș 3—0 (0—0), Minerul Ghelar 
— C.F.R. Simeria 1—0 (0—0),
Automecanica Mediaș — Vitro- 
metan Mediaș 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 9 p (16—9), 2. Minerul
Ghelar 9 p (9—7), 3. C.I.L. Blaj 
8 p (10—6)... pe ultimele : 14. Mi
nerul Vulcan 6 p (7—11), 15. 
C.P.L. Sebeș 6 p (5—12), 16. 
C.F.R. Simeria 5 p (4—6).

SERIA A xn-a
I.C.I.M. Brașov — Torpedo 

Zărneștl 2—1 (0—1), Metalul Tg.
Secuiesc — Minerul Baraolt 1—1 
(1—0), Carpați Brașov — Con
structorul Sf. Gheorghe 0—0, Me
talul Sighișoara — Mureșul To- 
plița 3—0 (2—0), Măgura-Mobila 
Codlea — C.S.U. Brașov 2—0 
(0—0), Minerul Bălan — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (0—0), Precizia
Săcele — Tractorul Miercurea 
Ciuc 1—0 (0—0), Progresul Odor- 
heiu Secuiesc — Metrom Brașov 
2—4 (1—2).

Pe primele locuri: 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 12 p (13—5), 2. Minerul 
Baraolt 10 p (8—4), 3. Metalul
Sighișoara 9 p (13—3)... pe ulti
mele : 15. Constructorul Sf.
Gheorghe 4 p (2—10), 16. C.S.U. 
Brașov 3 p (2—10).

Rezultatele nc-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



START IN CAMPIONATUL FINAL IN TURUL CICLIST AL BULGARIEI
EUROPEAN DE RUGBY,

EDIȚIA 1980/81
S-a dat startul în campiona-

■ tul european de rugby ediția 
1980/81, dotat cu „Cupa F.I.R.A.". 
într-un prim meci, la Rovigo, 
echipa Italiei a învins „15-le“ 
Poloniei cu 37—12 (21—6). Par
tida a fost condusă de arbitrul 
român Ștefan Crăciunescu.

Cea de-a 30-a ediție a Turu
lui ciclist al Bulgariei s-a în
cheiat la Sofia cu victoria ru
tierului bulgar Nencio Staikov, 
urmat în clasamentul final de 
Kohler (R.D. Germană) — Ia 
48 sec., Maisch (R.D. Germană)
— la 58 sec., Michalak (Polo
nia) la 2:11, Sutko (U.R.Ș.S.)
— la 2:25 și Adamsson 
dia) — la 3:27.

în clasamentul 
chipe, pe primul 
U.R.S.S., urmată 
mană ,— 1_ Z.ZZ, __________
— la 3:39, Polonia — la 17:06,

general 
loc s-a 
de R.D.

(Sue-

pe e- 
situat 
Ger- 

la 1:09, Cehoslovacia

Bulgaria — la 25:29, România 
— la 29:47, Suedia — la 34.28, 
Italia, Olanda. Selecționata sin
dicală a Bulgariei, Bulgaria (ti
neret), Belgia, Iugoslavia și 
Ungaria.

Printre animatorii 
etape, desfășurată pe 
Goce-Delcev-Sofia, 200 km, s-a 
numărat și 
mân Cornel 
locul patru, 
învingătorul.
tigată de cehoslovacul Veteska, 
cronometrat în 5h 36:40.

ultimei 
traseul

tînărul ciclist ro- 
Nicolae, clasat pe 
în același timp cu 
Etapa a fost cîș-

A 31a unitersurc o proclumârii II. D. Germane

SEZONUL DE TOAMNA AL GIMNASTICII
(Urmare din pag. 1)

vente, Marius Gherman, Ma
rius Kadar, George Munteanu, 
Adrian Manta.

O altă competiție de presti
giu este „Cupa Mondială", în
trecere ce se desfășoară sub 
egida F.I.G., cu invitații nomi
nale pentru gimnaste și gim- 
naști care s-au evidențiat la 
campionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice. Pe baza rezulta
telor
cova, 
le-a 
neci.

la Moscova, are în 
său competițional 
toamnă un meci 
reprezentativa Ita-

de la Fort Worth și Mos- 
Federația internațională 

invitat pe Nadîa Comă- 
------ Emilia Eberle, Rodica 
Dunca și Melita Ruhn, dar fe
derația noastră are posibilita
tea ca, cu avizul F.I.G., 
facă înlocuiri. Astfel că gim
nastele noastre care vor evo
lua în zilele de 24—26 octom
brie la Toronto, în Canada,'vor 
fi desemnate mai tîrziu.

Echipa noastră feminină, me
daliată cu argint la Jocurile

să

Olimpice de 
programul 
din această 
bilateral cu 
liei, programat la Novara în 
zilele de 18 și 19 octombrie. 
Antrenorii emeriți Bela și Mar
ta Karoly urmează să alcătu
iască formația definitivă din 
lotul, cu care lucrează în pre
zent la Deva: Emilia Eberle, 
Rodica Duncă, Cristina Elena 
Grigoraș, Ecaterina Szabo, Du- 
mitrița Turner, Marilena Vlă- 
dărău, Lavinîa Agache, Dorina 
Ungureanu, Mihaela Slănuleț. 
Absența Melitei Ruhn din acest 
lot se 
această 
prezent 
și nu 
pentru _

în fine, 
faptul că de cîteva săptămîni 
a fost alcătuit lotul feminin 
pentru Universiada de anul vi
itor, care ’se va desfășura în

țara noastră, lot din care fac 
parte gimnaste de mare repu
tație internațională, medaliate 
olimpice și europene. Numele 
fetelor care se pregătesc la 
Complexul „23 August" din 
Capitală vorbesc mai mult de- 
cit orice alt comentariu: Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Anca Grigoraș, Marilena Neac- 
șu, Cristina Itu, Gabi Gheor
ghiu și Angela Bratu.

TENISUL DE MASA

explică prin faptul că 
gimnastă urmează în 
un tratament medical 

este aptă, deocamdată, 
întreceri internaționale, 

să menționăm și

S-A ÎNCHEIAT C. M. DE AUTOMOBILISM FI

IN ATENȚIA
într-un interviu 

Tokio, președintele 
internaționale de tenis de masă, 
Roy Evans (Anglia), a declarat 
că există mari șanse ca tenisul 
de masă să fie introdus in pro
gramul Jocurilor 
anul 1988. Avem 
mitetului olimpic 
a adăugat Evans, 
întrucît tenisul 
unul dintre cele mai răspîndite 
sporturi de pe glob.

C. I. O
acordat la

Federației

Olimpice din 
sprijinul Co- 
internațional, 

și este firesc 
de masă esx

Campionatul mondial de au
tomobilism a revenit la actuala 
ediție sportivului australian 
Alan Jones, în vîrstă de 33 de 
ani. care termină pentru prima 
oară învingător în această 
competiție rezervată piloților 
de formula I.

Ultima probă a campionatu-

lui s-a desfășurat pe circuitul 
de la Watkins Glen (S.U.A.) și 
a fost cîștigată de Alan Jones 
(„Williams"), care a parcurs 
320,500 km în 1 h 34:36,05, cu o 
medie orară de 203,336 km. Pe 
locul doi, la 4 secunde de în
vingător, a sosit argentinianul 
Carlos Reutemann („Williams").

MACCABI TEL AVIV,
Învingătoare In „CUPA

DERBYUL HOCHEISTIC
(Urmare din pag. I)

avea să se repete, in repriza 
a IlI-a, la cealaltă poartă, cu 
Tureanu in același rol !). 
sfîrșit, golul victoriei 
s-a produs în minutul 
Gheorghiu a inițiat o acțiune 
individuală, a trecut prin spa
tele porții dinamoviste, i-a 
centrat lui Cazacu și acesta nu 
mai greșește. în final, dinamo- 
viștil au forțat egalarea avînd, 
la un moment dat. pe gheață 
un cvintet de atacanți. dar a- 
părarea Stelei, în frunte cu 
Netedu, a reușit să păstreze 
rezultatul victorios.

A condus Lazăr Enciu, ajutat 
de Oprea Barbu șl Fiorii Gu
bernii, toți

în 
steliste 

47,24.

din București.
*

două meciuri ale 
disputat la Miercu-

Celelalte 
etapei s-au 
rea Ciuc.

AVÎNTUL GIIEORGHENI — 
METALUL SF. GHEORGHE 
3—3 (0—0, 2—3, 1—0). Meci e-

chilibrat, dar de nivel tehnic 
modest. S-a ratat mult de am
bele părți. Partida a plăcut, to
tuși, prin evoluția interesantă
a scorului și prin faptul că
Metalul s-a aflat la un pas de 
a produce o
scris : Tamaș 
tru Avîntul, 
nessi, Baka, 
Gh. Tașnadi, 
bo și Z. Roth.

S.C. MIERCUREA CIUC 
DUNĂREA GALAȚI 
(2—1, 2—0, 5—2). “ 
minată categoric 
gazdă. Gălățenii 
curajos, portarul 
într-o formă foarte bună, reu
șind să 
scorului.
E. Antal (3),
Prakab (2), Miklos pentru Sport 
Club, Marcu (2), Vlșan, pentru 
Dunărea. A condus Gh. Mure- 
șanu, ajutat de L. Petrescu și 
A. Balint.

V. PAȘCANU-coresp.

surpriză. Au în- 
(2), Andrei pen- 
respectiv Keme- 
Csata. A arbitrat 
ajutat de T. Sza-

9—3
Partidă do- 
de 

s-au
lor, Enache,

echipa 
apărat

limiteze proporțiile 
Autorii golurilor : 

Bartalis (3),

PENTRU

INTERCONTINENTALĂ" DE BASCHET
Disputată în orașul iugoslav 

Sarajevo, competiția internațio
nală masculină de baschet 
„Cupa intercontinentală" a tost 
cîștigată de echipa Maccabi Tel 
Aviv — 6 puncte, urmată de 
formațiile Francana (Brazilia) 
— 6 puncte, Bosnia Sarajevo, 
Real Madrid — cite 4 puncte 
șl All Stars Kansas (S.U.A) — 
0 puncte.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te: Real Madrid — All Stars 
Kansas 104—92 (57—52); Fran
cana — Bosnia 81—80 (44—29).

PROFESORII SPORTIVI, 
ANIMA TORI Al TINERETULUI

Proclamarea, acum 31 de ani, a Republicii Democrate Ger
mane, stat al muncitorilor și țăranilor, a deschis in fata 
poporului acestei țări calea unor ample și profunde schim
bări revoluționare. Oamenii muncii din R.D. Germană, sub 
conducerea P.S.U.G. au înlăturat urmările gravelor distru
geri lăsate de război, au asigurat consolidarea puterii popu
lare, lichidarea claselor exploatatoare, victoria socialismului 
la orașe și sate.

In cadrul marilor realizări dobîndite in toate domeniile de 
activitate se înscriu și succesele sportivilor din R. D. Ger

mană, care s-au afirmat puternic in competițiile interna
ționale, succese la baza cărora a stat in permanență grija 
pentru sănătatea omului și dezvoltarea largă a sportului de 
mase.

Cu adevărat impresionan
te sînt performanțele re
cente obținute de sportivii 
din R.D. Germană în arena 
celor mai mari 
internaționale, 
lor are explicații 
fiind oglindirea

competiții 
Obținerea 
multiple, 

___  ______ fidelă a 
modulul foa^S organizat în 
care este abordată activita
tea sportivă, la toate eșa
loanele, în această țară. Iar 
rolul preponderent și une
ori hotărîtor în promovarea 
talentelor descoperite în 
masele de iubitori ai spor
tului revine celor ce mun
cesc la treapta cea mai de 
jos a acestei activități, prin
tre care se află și instruc
torii sportivi raionali.

Fiecare din cele 219 ra
ioane, în care este împăr
țită teritorial R.D. Germa
nă, are un consiliu raional 
al Uniunii de gimnastică și 
sport (DTSB). Iar în cadrul 
acestor consilii activează o 
serie de instructori raionali 
— sau cum sînt oficial de
numiți „profesori sportivi ai 
raionului" . ' Z'
disciplină în parte. în plus, 
există un 
și pentru sportul de agre
ment, căruia i se acordă 
de asemenea o importanță 
deosebită.

Iată un exemplu din 
multe, pentru a descrie 
tivitatea unui asemenea 
structor sportiv, de pe 
gă consiliul raionului Frank
furt pe Oder. Numele său 
este Heinz Christiner, ab
solvent al Institutului pen
tru cultură fizică .din Leip
zig. Originar din orașul 
Torgau, primii pași în sport 
i-au fost îndrumați de co
lectivul grupării Chemie, în 
cadrul căreia secția de atle
tism era condusă de fostul

pentru fiecare
instructor raional

cele 
ac- 
in- 

lîn-

sprinter Heinz Erbstosser 
(in 1968 recordman al R.D. 
Germane pe 100 m, cu 10,1). 
Ca atlet de perspectivă, 
Christiner trece la clubul 
sportiv Dynamp Berlin, pen
tru culorile căruia cuce
rește titlul național de ju
niori în proba de 400 m, 
apoi pe cel de seniori la 
ștafeta 4x400 m. în timpul 
studiilor universitare, el a- 
daugă atletismului șl o a 
doua preferință sportivă, 
judo-ul. Obține categoria de 
I Dan, fiind selecționat în 
reprezentativa studențească a 
țării. La absolvirea Institu
tului, în 1973, Heinz Christi
ner este repartizat la Frank
furt pe Oder, în cadrul 
consiliului raional al DTSB, 
unde activează și acum.

în calitate de instructor 
raional, fostul atlet de per
formanță a obținut remar
cabile rezultate. El este a- 
preciat ca un specialist 
foarte competent și neobo
sit stimulator al 
sportivi 
nevoie .
munca de instructor ? Răs
punde însuși Heinz Christi
ner : „îți trebuie, în primul 
rînd, un anumit talent or
ganizatoric, 
comunicare 
lucrezi, un 
a prevedea 
tia trebuie 
activitatea 
în plus, un contact nemij
locit cu sportul la zi, prac
tica fiind totdeauna cca mai 
bună armă a pedagogului". 
Adevăr de care sînt convin- 

indoială, toți cei 
spor- 

toate categoriile, 
actualmente

tinerilor 
talentați. Ce este 

pentru a reuși în

capacitatea de 
cu cei cu care 

simț special de 
care dintre accș- 

reținuți pentru 
de performanță.

și, fără
12.000 de instructori 
tivi, de 
care activează ; 
în R.D. Germană.

—
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CAMPIONATE DE FOTBAL
ELVEȚIA (Et. a 6-a): Bellinzo

na — Young Boys 0—3 ; Grassho
ppers — Basel 2—2 ; Lucerna — 
Chenois 2—1 ; Neuchatel — St. 
Gall 3—2 ; Nordstern Basel — 
Lausanne 1—2 ; Servette — Zurich 
1—2 ; Sion — Chiasso 5—0. Cla
sament : 1. Young Boys 10 p ; 2. 
FC Zurich 10 p ; 3. ------
9 p.

IUGOSLAVIA (Et. 
tizan — Zelezniciar 
nost — Steaua Roșie 1—1 ; Na- 
predak — Olimpia 1—1; OFK Beo-

Velez 1—1 : Sarajevo —

>uys iu p > 
Grasshoppers

a 7-a): Par- 
o—o ; Buduc-

A
1—1; Espanol — Real Madrid 2—1; 
Murcia — Valladolid 0—o ; Sevi-, 
Ha — Almeria 1—6 ; Atletico Ma
drid — Athletic Bilbao 2—1.’ 
Clasament : 1. Zaragoza 9 p ; 2. 
Valencia 8 p ; 3. Atletico Madrid 
8 p.

BELGIA (Et. a 7-a) : Ander- 
lecht — Berchem 4—1 ; La Gan- 
toise — Standard Liege 2—1 ; Be- 
veren — Waregem 2—0; Courtral 
— FC Llâge 3—1 ; Beeringen — 
Racing White Molenbeek 1—1J 
Lokeren — SK Lierse 1—0; Win
terslag — Bruges 2—1 ; Water-: 
schei — Cercle Bruges 5—2 ; An
vers — Beerschot 3—2. Clasa
ment : 1. Anderlecht 
Standard Liege 10 p ; 
ren 10 p.
• Echipa „Cosmos" din 

York a jucat la Lisabona cu for
mația locală Sporting, cu care a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—0). 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Chinaglla (min. 35), iar în min. 
67, Manuel Fernandes a egalat.

Dynamo Zagreb 3—1 ; Zagreb — 
Vardar 3—0 ; Rijeka — Banja 
Luka 0—1 ; Radnicki Niș — Tuz
la 0—1 ; Hajduk Split — Vojvo- 
dlna 3—1. Clasament : 1. Olimpia
10 p ; 2. Steaua Roșie 10 p ; 3. 
Rijeka 9 p.

R. D. GERMANA (Et. a 7-a) : 
Jena — Magdeburg 2—3; Rostock 
-- Dynamo Dresda 1—1 ; Bohlen
— Karl Marx Stadt 1—1 ; Dyna
mo Berlin — Erfurt 7—1 ; Riesa
— Aue 2—2 ; Halle — Vorwarts 
Frankfurt pe Oder 2—3 ; Zwickau
— Lokomotive Lepzig 0—3. Clasa
ment : 1. Jena 12 p ; * ~ 
Berlin 11 p ; 3. F.C.
11 p.

SPANIA (Et. a 5-a) 
ciedad — Sevilla 2—2 
mas — Alicante 1—1; 
Barcelona 1—0 ; Valencia 
lamanca 3—0 ; Gijon

1.
Clasa- 
p ; 2.’
Beve-

11
3.

0 CURSĂ DE 280 DE SECUNDE
Olimpice de la 
echipa de ciclism 
afla și un foarte

mm $2 Maramei.
ai OMMPIADEI &O 1

La Jocurile 
Montreal, în 
a Elveției se 
tînăr alergător, pe nume Robert 
Dill-Bundl. Deși în acel an (1976) 
împlinea 18- ani, el nu era un 
necunoscut, pentru că nu cu 
mult timp înainte, adică în apri
lie 1976, îșl apărase cu succes ti
tlul de campion mondial la ur
mărire individuală în proba de 
juniori. El cucerise acest titlu cu 
un an înainte și se impusese in 
ochii antrenorului elvețian Oscar 
Plattner.

Prima participare olimpică a 
lui Robert nu a fost însă încu
nunată de succes. El a fost eli
minat în „optimile" probei de 
urmărire individuală (4 km) chiar 
de viitorul campion olimpic, vest- 
germanul Gregor Braun. Robert 
Dill-Bundi (clasat atunci pe lo
cul 14), după înfrîngere, și-a sfă- 
rîmat bicicleta, spunînd că aban
donează ciclismul. Tocmai 
lucru 
rului 
zînd 
veau
ne. îmi place furia Iul Robert.

O să vedeți că el va ajunge cam
pion olimpic..."

Ceea ce s-a și întlmplat patru 
ani mai tîrziu, la Jocurile Olim
pice de la Moscova, tn acest in
terval de patru ani, Robert Dill- 
Bundl a muncit enorm, fără pre
get, mai ales că în anul imediat 
următor J.O. de la Montreal a 
trebuit să-și întrerupă activitatea 
de pregătire, antrenîndu-se cum 
șl, mai cu seamă, cînd putea, de
oarece în acest interval a tre- 

dificilele examene 
sale profesionale 
monteur de rne-

ROBERT DILL-BUNDI

2. Dynamo 
Magdeburg

: Real So- 
; Las Pal- 
Osasuna —

Sa-
Zaragoza

New

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX

________ ______ acest 
l-a plăcut enorm antreno- 
Oscar Plattner, care — rl- 
— spunea celor care pri- 
nm.uzați scena : „Asta-i bl-

cut cu succes 
ale calificării 
In meseria de 
canica fină.

Apoi s-a „pus la dispoziția" 
exigentului său antrenor (din 
mîinile căruia au ieșit mai multe 
vedete ale ciclismului helvet. 
printre care șl Xavier Kurmann) 
și a început munca pentru tre
cerea celuilalt examen. Este vor
ba de examenul olimpic în care 
Robert Dill-Bundi s-a arătat, 
această dată, de neînvins

de 
__  _ ______ pi l-a 

întrecut în sferturi de finală ne 
sovieticul Vladimir Osokm rf’na- 
llst la Montreal), anoi tn sem1- 
finale pe danezul H. H. Orstnd 
iar în finală — la capătul unei

curse electrizante — l-a depășit 
pe francezul Alain Bondue, rea- 
liztnd timpul de 4 :35.66 față de 
4:42.96 înregistrat de învinsul său. 
Și astfel, Robert Dill-Bundi își 
vede la 22 de ani (este născut la 
18 noiembrie 1958. în localitatea 
Somvix) visul împlinit. Un vis 
care a început atunci cînd avea 
7 ani. cînd s-a suit prima oară 
pe bicicletă, a continuat la virs- 
ta de 15 ani, cînd a cîștigat pri
ma cursă. învinvîndu-1 la sprint 
ne celebrul senior de mai tîrziu 
Rolland Colombin. un vis după 
care Robert Dill-Bundi a..
lat mii de ore. minat de apriga 
dorință de a deveni ce! mal bun!

Călin ANTONESCU

neda-

ATLETISM O Concursul de ma
raton de la Kosice a 
atletului sovietic Aleksei Liagu- 
șev, cronometrat pe 42,195 km cu 
timpul de 2 h 15:25. Pe locurile 
următoare s-au ‘
Fibster (Polonia) 
Leonid Moiseev 
15:41.

CICLISM @ Desfășurat pe ve
lodromul din Rotterdam, campio
natul european în proba de semi- 
fond cu antrenament mecanic a 
fost cîștigată de olandezul Gerrie 
Knetemann. L-au urmat compa- 
trloții săi Joop Zoetemelk, Bert 
Oosterbosch și francezul Bernard 
Vallet.

ȘAH 
turneul 
slavia) 
slovacia), Biyasa (Canada) și Mar- 
tinovici (Iugoslavia), cu cite 3 p. 
Maestrul român Volodla Vaisman, 
care în runda a 4-a l-a învins 
pe Velikov (Bulgaria), se afla pe 
locul șapte, cu 2 p. * ' 
pane, meciul amical 
pele masculine ale 
R. D. Germane s-a 
scorul de 10—6 d 
oaspeților. • U’lma . 
meciului dintre maestrele sovie
tice Nana Aleksandria și Marta 
Llttnskaia, care-și disputa la Vil
nius una din semifinalele turneu-

revenit

clasat Jerzy
2 h 15:36 și 

(U.R.S.S.) 2 h

• După patru runde, in 
de la Zrenianin (Iugo- 
conduc Jansa (Ceho-

© La Zako- 
dintre echl- 
Poloniei șl 
încheiat cu 

tn favoarea 
partidă s

lul candidatelor la titlul mondial,' 
a fost ciștigată la mutarea a 32-a 
de Nana Aleksandria, care a ega
lat scorul : 5—5 p. Conform re
gulamentului, pentru desemnarea 
învingătoarei se vor desfășura 
partide suplimentare.

TENIS 0 Argentinianul Luis 
Clerc a terminat învingător în 
turneul de Ia Madrid, în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—3, 1—6, 
6—4, 6—1, pe compatriotul său
Vilas, • Turneul feminin de la 
Bloomington (Minnesota) s-a în
cheiat cu victoria jucătoarei ame
ricane Tracy Austin, care a dis
pus în finală cu 6—1, 2—6, 6—2 
de Dianne Fromholtz (Australia). 
In finala probei de dublu, dispu
tată între perechi americane, Ann 
Kiyomura și Candy Reynolds au 
întrecut cu 6—3, 4—6, 6—1 cuplul 
Anne Smith — Paula Smith. • 
Finala turneului de la Kaahapall 
(Hawai) se va disputa între ju
cătorii americani Eliot Teltscher șl 
Tim Wilkison. In semifinale: Telt
scher—Scanlon 
son — Waltke

VOLEI • In 
de la Olsztyn , 
franceză Asnieres a întrecut cu 
3—1 formația A.Z.S. Varșovia, iar 
Mladost Zagreb a dispus cu 3—6 
de echipa poloneză A.Z.S. Czesto- 
chova.

7—5, 6—1; Wilki- 
6—2, 3—6, 6—3.
turneul masculin 
(Polonia), echipa
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