
La întreprinderea textilă din Năsăud
PROLETARI DIN TOAT" TAR'IF UN'TI VA »

SPORTUL ARE MULTE PRIETENE,
DAR NU TOATE SE... ÎNTÎLNESC CU EL

By

Cînd intri in întreprinderea 
textilă din Năsăud, printre alte 
„colțuri" informative, în hol 
te întimpină o frumoasă vitri
nă cu trofee și diplome cuce
rite de tinerele muncitoare în 
diferite competiții de masă. 
Este, firește, o primă impresie 
despre viața sportivă a acestui 
colectiv format în majoritate 
din femei. Și. cum aveam să 
vedem trecînd prin secții, din 
multe tinere. '
dintre lucrătorii 
tre întreprinderi, înființată în 
1975, sint femei, 
cestea 
30 de 
Tudor 
munca 
țesătoarelor. Fiecare dintre ele 
supraveghează patru, cinci sau 
șase războaie, în funcție de is
cusință, de experiență. „Sînt 
cele mai... sportive dintre lu
crătoarele noastre — adaugă 
interlocutorul. Am făcut, din 
curiozitate, un calcul al „curse
lor" lor în jurul războaielor. 
Rezultă că parcurg între 7 și 
10 km zilnic. Este ceva, nu 7 
In schimb, confecționerele"... 
Da, in hala confecționerelor 
activitatea productivă este mult 
mai statică. „Noi facem gim
nastică ia locul de muncă în 
îiecare zi la ora 10 — ne spu
ne confecționera Georgeta Run- 
cu. Conduc exercițiile două 
colege, 
Boțan, 
cucerit 
Avem 
clasată 
competiția textilistelor... 
sfirșit, facem ceva gimnastică 
șl pe lingă... mesele de lucru". 
Secția e plină de fete tinere. 
Stăm de vorbă cu cîteva. Nici 
una dintre acestea nu are pes
te 23 de ani. Și, totuși, în a- 
fara gimnasticii la locul de 
muncă, rezultă că nu prea fac 
și altceva. Există o echipă de 
volei, una de handbal, cîteva 
pasionate de alergare, care

.Peste 80 la sută 
tinerei noas-
iar dintre a- 
sutâ sint sub 

ne spunea ing.
Am urmărit

circa 95 la 
ani" 
Bălăncan.
plină de concentrare a

exercițiile
Ana Frunză șl Viorica 
care sint și 
multe cupe 

și o echipă
pe locul 4

sportive, au 
și diplome, 
de volei, 
pe (ară In

In

participă la întreceri de cros 
îndeosebi, cînd asemenea com
petiții se organizează pe oraș. 
Alte cîteva îndrăgesc jocul de 
popice... Lor, șl în primul rînd 
voleibalistelor, li se datorează 
șl trofeele din vitrină. Dar ce
lelalte ? „Eu am făcut sport 
la școala profesională — măr
turisește Rodica Rațiu. De cînd 
m-am angajat, acum 5 ani, nu 
mal fac deloc. Și aș face, dacă 
aș fi chemată la vreo activi
tate interesantă". Lucretia Cîr- 
cu își aduce aminte că, acum 
vreo 3 ani, cineva le-a spus 
fetelor, că, dacă vor și pot, să 
meargă să facă sport. „Dar 
nouă ne place mai mult să 
privim". Firește, să privești e 
frumos, dar SA PARTICIPI 
ESTE ȘI FRUMOS, DAR ȘI 
SĂNĂTOS I

Am putea spune că, în gene
ral, asociația sportivă „Textila" 
din Năsăud desfășoară o acti
vitate notabilă, dovadă fiind 
introducerea și desfășurarea cu 
regularitate a gimnasticii la 
locul de muncă într-una din 
secțiile cu muncă sedentară a 
întreprinderii, precum și exis
tența unor mici grupuri practi
cante consecvente ale unul 
sport. Dar poate fi de-ajuns 7 
Firește că nu, față de necesi
tatea firească, de obiectivele 
puse in fața mișcării sportive, 
de a se cuprinde cit mai mulți 
oameni al muncii, întregul ti
neret în activități sportive și 
recreative. Și, în întreprinderea 
textilă din Năsăud, ca pretu
tindeni, există mult mai mulți 
doritori și doritoare de a face 
sport într-o formă sau alta. 
Ne-a convins chiar discuția cu 
tinerele muncitoare. Este ne
voie însă de mai multă propa
gandă și inițiativă din partea 
consiliului asociației pentru or
ganizarea unor acțiuni simple, 
cu precădere în INTERIORUL 
unității...

ZIAR AL

I

Aurelian BREBEANU
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Etapa a X-a a Diviziei „A" la fotbal

IN PRIM PLAN, JUCĂTORUL- ANTRENOR LUCESCU1
9 Dinamo a redevenit lider I • Timișorenii, scenariu nedoritjn perspectiva jocului 
de la Londra • Steaua se apropie „pe nesimțite" ® F. C. Olt, prima victorie 

teren propriu
pe

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
Univ. Craiova - F.C. Baia Mare 2-0 (2-0) 1. DINAMO 9 7 0 2 16- 5 14
Steaua „U“ Cluj-Napoca 2-0 (0-0) 2. Corvinul 10 7 0 3 24-13 14
Politehnica lăți - Jiul 4-0 (2-0) 3. Univ. Craiova 8 7 0 1 13- 4 14
S.C. Bacău - Progresul Vulcan 1-0 (0-0) 4. F.C.M. Brașov 10 6 1 3 12- 9 13
F.C Olt -• A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (2-0) 5. F.C. Argeș 9 5 1 3 19- 9 11
F.C.M. Galați - „Poli" Timișoara 2-0 (0-0) 6. A.S.A. Tg. Mureș 10 4 2 4 17-19 10
Chimia Rm. Vilcea - Dinamo 0-2 (0-0) 7. Chimia 10 4 2 4 14-19 10
F.GM. Brașov - F.C. Argeș 2-1 (1-D 8. Sportul studențesc 10 4 1 5 14-14 9
Sportul studențesc - Corvinul Hunedoara 1-2 (0-0) 9. Politehnica lași 8 4 0 4 15-10 8

10. Steaua 8 4 0 4 11- 8 8
ETAPA VIITOARE (duminică 19 octombrie) 11. Jiul 10 4 0 6 15-16 3

12. F.C. Olt 9 3 2 4 7-12 8
S.C. Bacău - F.C. Olt 13. „Poli" Timișoara 8 3 1 4 5- 7 7
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj-Napoca 
Progresul Vulcan 
Jiul
Dinamo
Corvinul Hunedoara

Simbâtâ

Politehnica Timișoara
ii

- F.C. Argeș
- Sportul studențesc
- F.C.M. Galați
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
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- F.C. Baia Mare

în paginile 2—3 relatări de la 
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GOLGETERII

Fanici (A.S.A.GOLURI : Petcu (Corvinul),
Tg. Mureș) — 1 din 11 m. 7 GOLURI : Țevi 
(Progresul-Vulcan), Radu II (F.C. Argeș) — 1 
din 11 m. 6 GOLURI : Giuchici (Jiul). 5 GO
LURI : Preda (Chimia Rm. Vîlcea), Sălăjan 
(Jiul).

RAPIDUL
S-A REVANȘAT
8-5 cu Crișul, la polo

Reluarea întrecerilor pentru 
Divizia „A" la polo ne-a ofe
rit chiar în etapa inaugurală 
a ultimului tur, ieri, la bazi
nul Dinamo din Capitală, o 
partidă de toată frumusețea, 
pentru care jucătorii ambelor 
echipe merită sincere felici
tări. Poloiștil de la Rapid și 
Crișul Oradea nu și-au mena
jat deloc forțele, au înotat 
continuu, realizing faze -și go
luri spectaculoase, care le-au 
atras meritate aplauze.

Cu 10 zile în urmă, la Ora
dea, Crișul învingea cu 7—5. 
De această dată rapidiștii șl-au 
luat revanșa cu 8—5 (1—3, 3—1, 
2—0, 2—1), nu fără a trece prin 
destule emoții. Debutul jocu
lui a fost favorabil formației 
din Oradea. După un gol al 
lui Ilie Slăvei de la 10 m (!), 
Crișul a înscris de trei ori (a 
treia oară, un gol de antolo
gie) și dacă Racz nu greșea la 
„om în plus" putea fi 4—1. 
Bucureștenii au sesizat însă 
repede forma foarte slabă a

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA 
AU CUCERIT „CUPA ROMÂNIEI

D. Velea, campion
CRAIOVA, 8 (prin telefon), 

întrecerile din cadrul „Cupei 
României" s-au încheiat, după 
trei zile de frumoase dispute, 
la baza hipică din localitate. 
Concursul a reliefat buna pre
gătire a călăreților de la 
Steaua. Dintre sportivi mențio
năm pe Dumitru Velea (Stea
ua) cu Fudul, Jur și Jan, Ale
xandru Bozan (C.S.M. Sibiu) 
cu Călin și Năpasta, Mariana 
Moisei (Dinamo) cu Beladona 
și Baical, Florin Stoica (Stea
ua) cu Neholu, Otto Fabich 
(C.S.M. Sibiu) cu Stindard, 
Oliviu Delescu (C.S.M. Iași) cu 
Razbec, Constantin Vlad (Dina
mo) cu Stolnic și Belami ș.a.

„Cupa României" a oferit, 
prin includerea în program și 
a unor probe mai deosebite 
decît cele din campionat, un 
spectacol atractiv, în care ste- 
liștii au jucat, cum spuneam, 
primul rol, ei impunîndu-se în 
trei din cele cinci probe, cele
lalte revenind sibienilor. Iată 
rezultatele înregistrate: cat. 
ușoară — 1. Al. Bozan cu Nă
pasta 0 p (39 s), 2. O. Fabich 
cu Stindard 0 p (42,4), 3. FL

la cat. semigrea
Georgescu (Petrolul) cu Sola- 
rio 0 p (43 s); cat. semimijlo- 
cie (,,duble și triple") — 1. FI. 
Stoica cu Nehoiu 0 p (51,8 s), 
2. V. Demian (Dinamo) cu 
June 0 p (52 s), 3. D. Velea cu 
Jan 0 p (55,1 s); cat. ușoară 
(contracronometru) — 1. FI. 
Stoica cu Nehoiu 32 (83,8 s), 2. 
Mariana Moisei cu Beladona 
32 (86,2 s), 3. Gruia Deac
(C.S.M. Sibiu) cu Handicap 31 
p; „6 bare" — 1. M. Neagu 
cu Ecou, 2. A. Lăpăduș (C.S.M. 
Sibiu) cu Erou, 3. D. Velea cu 
Jur; echipe — 1. C.S.M. Sibiu 
4 p, 2. Dinamo 8 p, 3. Steaua 
16 p. în urma acestor rezulta
te, pe primul loc în clasamen
tul general s-a situat Steaua 
cu 247,2 p, urmată de C.S.M. 
Sibiu cu 235,8 p și Dinamo cu 
192,2 p.

în penultima probă a cam
pionatului — obstacole, cat. se
migrea — stelistul Dumitru 
Velea, cu Fudul, a înregistrat 
o frumoasă victorie, el acumu-

V. POPOVICI, coresp.

meciurile etapei

Bozeșan sare frumos fi deschide scorul, dar replica hunedore- 
nilor va fi promptă. (Sportul studențesc — Corvinul 1—2). 

Foto : I. MIHAICA

ECHIPELE ROMÂNIEI PE LOCURILE
SECUNDE LA BALCANIADA DE ȘAH

ISTANBUL, V (Agerpres). - 
Balcaniada de șah disputată la 
Istanbul s-a încheiat cu victoria 
echipei Iugoslaviei (la primele 
mese : Parma, Marianovici și 
Nikolici) 21 Vi P. urmată de 
România (Gheorghiu. Ghițescu, 
Ciocâltea, Șubă, Ghindă. Stoica) 
21 p, Bulgaria 19p, Albania ll'/i 
p. Turcia 9 p. Grecia 8(Continuare in pag. 2-3)

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ

p. în ultimul tur, echipa Româ
niei a întrecut cu 5—1 forma
ția Turciei, iar Iugoslavia ■ 
învins cu 4—2 echipa Bulgariei, 

în campionatul balcanic fe
minin pe primul loc s-a situat 
selecționata Bulgariei cu 7 p, 
urmată de România 5 p. Iugo
slavia — 4*/2. Turcia 3 p, Gre
cia Vi p.

La juniori pe primul loc s-a 
situat Iugoslavia I6V2 P. urmată 
de România 13 p. Grecia lO’/i 
p. Turcia 5 p.

La seniori, la prima masă cel 
mai bun rezultat a fost obținut 
de marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, urmat de iugo-

MATERIALĂ ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE. CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?
La Ba Iș La Craiova

slavul Marianovici.

In C. C £ la handbal masculin
STEAUA SUSȚINE ASTĂZI

DOI STAPINI Șl O BIATĂ... 
SALĂ DE SPORT

ACTIVITATE —DA, DAR „FAȚA" TERENURILOR 
SE CERE MAI ÎNGRIJITĂ, MAI ATRĂGĂTOARE

Orașul Balș are două săli de 
sport: una în incinta Liceului 
industrial al întreprinderii de 
osii și boghiuri, iar alta — în 
parcul orașului, de pe malul 
sting al Oltețului. Prima e fo
losită de elevii liceului, iar a 
doua a fost construită pentru 
liceul nr. 2. dar fiind mai de
parte de liceu și mai aproape 
de I.O.B. este folosită mai ales

de asociația sportivă a între
prinderii.

Deși se aseamănă, cele două 
săli surori sînt total... diferite. 
Prima ți se înfățișează curată, 
luminoasă, proaspăt zugrăvită, 
cu parchetul bun. Cea de a

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Deși Viața sportivă a orașu
lui era dominată de meciul de 
fotbal Universitatea — Inter- 
nazionale Milano, cele cîteva 
zile petrecute la Craiova ne-au , 
confirmat faptul că în Bănie 
există o destul de largă acti
vitate sportivă, argumentată 
de bogatul calendar al compe
tițiilor din sfera sportului de 
nivel republican, județean și

municipal, cit și al întrecerilor 
sportive de masă.- în care, ca 
în mai toate locurile, ponde
rea o constituie sportul școlar 
Persoane autorizate din orga
nele sportive locale ne spuneau 
că terenurile de sport de aici

Constantin A1EXE

(Continuare in pag 2-3)

MECIUL RETUR CU MACCABI
Astăzi, la ora 17,30. este pro

gramată — în Palatul sporturi
lor și culturii, din Capjtală — 
partida retur dintre Steaua și 
Maccabi Petach Tikva (Israel), 
din cadrul primului tur al Cu
pei campionilor europeni la 
handbal masculin. După cum 
se știe, in meciul tur campioa
na României a cîștigat cu sco
rul de 34—17 întîlnirea va fi 
condusă de arbitrii Max Weh
ner și Hans Ramp (R.D. Ger
mană).



La finalele de judo ale juniorilor
PROFESOARA IORDANA UNGUREÂNU

MAGNETUL VICTORIEI LAȘA FAZA SA CURGĂ'!
Ediția a Xll-a a campiona

telor republicane individuale 
de judo ale juniorilor s-a in 
cheiat odată cu întrecerile de 
la Sibiu. Fiind începutul unui 
nou ciclu olimpic, ne-a intere
sat. firește, să vedem această 
„promoție", să-i apreciem pe . 
premianți. viitorii „olimpici". 
Poate că nivelul tehnic al fina
lelor, la care și-au încercat 
șansele un mare număr de 
concurenți (290), n-a atins co
tele exigențelor, dar cert este 
că numeroși juniori mari sau 
chiar mici, ne-au arătat de pe 
acum multe cunoștințe tehnice 
ale acestui complicat sport, 
Deosebit de îmbucurător, am 
spune o promisiune pentru 
evoluția viitoare, efortul lor de 
a executa procedee tehnice des 
folosite de marii campioni, dar 
care presupun și apreciabile 
riscuri. Reușita finalizării
nor asemenea atacuri a fost, 
intr-adevăr, la îndemîna unui 
număr mai mic de concurenți, 
dar faptul că foarte mulți ju
niori le-au încercat este deose
bit de important. Cu alte cu
vinte, a fost dominantă tcn-

u-

ACTUALI IATEA LA LUPTE
• în Divizia „A" de lupte gre-

co-romane s-au disputat întrece
rile etapei a 4-a. Iată clasamen
tele finale : Scria I ; 1. Steaua 
7 p, 2. Delta Tulcea 6 p, 3. Pro
gresul Brăila 5 p, 4. S.C. Bacău 
4 p, 5. Nicolina Iași 3 p, 6. Du
nărea Galați 2 p, 7. A.S.A. Bacău 
1 p ; Seria a Il-a : 1. Dinamo 
București 7 p, 2. Electromureș 
Tg. Mureș 6 p, 3. Metalul Ră
dăuți 5 p, 4. Steagul roșu Brașov 
4 p, 5. Farul Constanța 3 p, 6. 
A.S.A Cluj-Napoca 2 p, 7. C.S.S. 
Arad 1 p ; “ * '
mistui Rm. 
niu Slatina 
rești 5 p,
5. Progresul București 3 p,
Electroputere Craiova 2 p, 
Muscelul Cîmpulung 1 p ; Seria 
a IV-a : ------------ .
2. Rapid București 6 p, 3. C.S.M. 
Botoșani 5 p, * “J*:
Mare 4 p, 5. C.S.M. Suceava 3 p,
6. C.S.M. Reșița 2 p, 7. Vulturii 
Lugoj 1 p.
• La Sf. Gheorghe va avea loc, 

vineri, sîmbătă și duminică, eta
pa a IV-a (turneul pe categorii), 
la lupte libere.
• Duminică, în mal multe ora

șe, se vor desfășura confruntă
rile primei etape a campionatu
lui republican al echipelor de Ju
niori I și II.
• Aflăm cu tristețe că a înce

tat din viață, în vîrstă de 67 de 
ani, ION HORVAT, fost arbitru, 
luptător de performanță șl — 
multă vreme — antrenor și ani
mator al acestui sport în orașul 
Lugoj.

Seria a iu-a : 1. Chi- 
Vîlcea 7 p, 2. Alumi- 
6 p, 3. Metalul Bucu- 
4. Dacia Pitești 4 p, 
' - - 6.

7.

1. C.F.R. Timișoara 7 p,

dința de a se obține victorii 
nete, nu' la limită sau la 
hanței (cind nu s-a înregistrat 
nici un punct, arbitrii desem
nează învingătorul prin 
re la „vot").

Cele mai bune evoluții 
avut juniorii I de Ia 
(antrenori Ovidiu Bucur 
Cristian Marinovici), Iași (Con
stantin Bordea și Costică Sau- 
ciuc), municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (Florică Georgescu, 
Gheorghe Iacob și 
Dumbravă), Brașov 
dru Vasile), Făgăraș 
ghe Gujbă și Ion 
CIuj-Napoca (Ștefan 
La Juniori II, elevii antrenori
lor din Oradea (Florin Velici, 
Alexandru Chirilă și Ion Hăl- 
măgean) au cucerit, surprinză
tor, aproape toate titlurile de 
campioni (5 din 7). Referin- 
du-ne la bilanțul muncii antre
norilor: nu putem să trecem 
peste un inexplicabil aspect: 
toți campionii acestei ediții (7 
la juniori mari și 7 la 
mici), sînt din provincie.
din Capitală, din cei 57 de fi- 
naliști pe care i-au prezentat 
în concurs 10 antrenori, nici 
unul n-a urcat pe prima treap
tă a podiumului de onoare!

înainte de a încheia cele 
cîteva însemnări de la finalele 
juniorilor, este cazul să mai 
amintim strădania gazdelor si- 
biene de a asigura un cadru 
cit mai potrivit întrecerilor u- 
nor competitori aflați 
putui drumului spre 
manță. Festivitatea de 
re, de pildă, nu s-a 
cu mult de cele ale 
competiții. Dealtfel, antrenorul 
sibian Ovidiu Bucur a și fost 
felicitat de conducerea F. R. 
Judo. Arbitrilor, la rîndu-Ie, 11 
se cuvin, de astă dată, note 
maxime pentru contribuția lor 
ireproșabilă.

Costin CHIRIAC
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4. SIMARED Baia

La Școala generală nr. 67 
din Capitală duminicile spor
tive sînt - extrem de animate. 
A marcat un gol, spre exem
plu, reprezentativa de fotbal 
a clasei 1 B ? Toată școala e 
in picioare ! Au egalat, după 
un minut, puștii de la „C“ 7 
.Galeria se aude în tot cartie
rul din jurul Gării Cățelu ! 
De 25 de ani în mijlocul ele
vilor de la această școală, 
profesoara de educație fizică 
Iordana Ungureânu — ca un 
arbitru de mare clasă — „la
să faza să curgă". După două 
ore de joacă, vorbăreți și mîn- 
dri de diplomele cîștigate, co
piii părăsesc terenurile. In 
clipa următoare, începe par
tea a doua — șl cea mai in
teresantă — a .. . . 
sportiv duminical. In 
le mirilor supor
teri, pe terenuri își 
fac apariția părinții 
— echipele de car
tier. Foștii elevi ’ ai 
școlii se aliniază In

programului 
aplauze-

I 
I
I 
I
I
I 
l
I
I 
I
I 
I
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Divizia „A", etap 

ȘI-ACUM, MECIUL CE 
Etapa de ieri a fost mai puțin furtu 

cedentă, de duminică. Judecind doar d 
gistrate, am putea spune chiar că a fc 
liniștită, in care echipele gazdă, cu do 
să-și valorifice avantajul terenului. lat 
Vilcea și București (stadionul Autobuz 
natură să surprindă, câștigătoarele ace 
ind fruntașe ale clasamentului care s 
de la care așteptăm, firesc, să se mai 
loarea și jocul lor, in partidele susținu 

Neconsiderîndu-le, deci, surprize, vi 
de Dinamo și Corvinul merită, totuși 
dență. După dușul, rece de duminici 
Stănescu fi Tănase Dima s-au regă 
pentru a produce Chimiei, una din pe 
cedente, prima infrîngere pe teren pre 
pionat. Iar „minjii" lui Lucescu (el 
plan), cu atacul lor atit de producti 
de inexplicabilele slăbiciuni ale unei 
alaltăieri pe drept lăudată pentru so 
de joc.

Cum și Universitatea Craiova a înv: 
(conform anticipărilor), pe F.C. Baie 
de-al 5-lea eșec consecutiv !), grupul 
păstrează și după etapa de ieri poziți 
acum de F.C.M. Brașov, o echipă c 
dar nu mai puțin merituoasă, cu un 
la el acasă, unde a acumulat maxim 

Caracteristica etapei de ieri nu o 
succesul aproape in bloc al fruntașe': 
— sau mai ales — acela al echipe 
5 echipe aflate pînă la această etapă 
obținut — este drept, evoluînd pe pr 
torii prețioase, dar unele dintre ele c 
mai ales cazul formației băcăuane, 
in ultimele minute rezistența unei ec 
ce confirmă totuși bunele comportări 
In schimb, studenții ieșeni ». -in: 
pre care se spune că n-ar fi juca: 
pune cu atit mai mult în evidență p 
Copou. In fine, să sublinieri} faptul 
pună capăt unei situații curioase, ob 
la Slatina.

Și-acum, meciul cu Anglia !

însășl, foștilor elevi șansa 
de a mal face sport, de 
a fi sportiv. Intre altele, de a 

. elimina de pe terenul mare 
al cartierului ceea ce înainte 
era reprobabil, îndeosebi du
pă căderea serii.

Și procedează bine punînd 
terenurile sportive la dispo
ziția celor care le-au îndră
git. Directorul de la „67“, 
prof. Radu Iorgulescu, e ©m 
de sport (la marile gale de 
box poartă ecuson AEBA), 
iar prof. Iordana Ungureânu 
nu oprește niciodată Jocul, 
„lasă faza să curgă", în des
fășurarea ei firească, adică a 
sportului aproape de casă. De 
bună seamă, amîndoi acești 
dascăli cunosc ceea ce toată 
lumea, dealtfel, cunoaște : du
pă absolvire, fostul elev are 

la dispoziție toate 
marile stadioane. 

, Reflexul a 8 sau 10
j ani de școală îl a-
| duce, însă, lîngă

gardul primului te- 
sport. E duminică, e 

închisă, se duce în păr- 
apropiat: o șuetă pre- 
o partidă „nevinova- 

cărți și, nu o dată, ©

^£T/C^
fața prof. Iordana Ungureânu, 
așa cum 
ani în urmă, cînd erau șco
lari 
formațiilor prezintă foile de 
concurs : numele (Dumitru), 
prenumele (Ion), „clasa" (tur- 
nător-formator la „23 Au
gust") .

Meciurile sînt la fel de ani
mate, Petre Gheorghe (eco
nomist la UCECOM) pasează 
fostului coleg Iordachc 
(maistru strungar la „23 
gust"), acesta din urmă 
ză fault, prof. Iordana 
gureanu se consultă o 
cu directorul școlii, Radu Ior
gulescu, și... „lasă 
curgă". Nu a fost 
culos. Periculos ar 
tinerii din cartier 
veni duminica pe 
școlii. Școala, însă, 
insufle foștilor copii 
pentru sport. .
inimoși pedagogi au știut să 
cultive în inimile elevilor dra
gostea pentru petrecerea 
timpului liber în mod plăcut, 
folositor sănătății. Bătrîna 
școală generală din cartierul 
Gării Cățelu, Insă, șl-a spus 
— cu înțelepciunea vlrstel — 
că lucrul e doar pe jumă
tate făcut dacă nu oferă, ea

o făceau cu 10—15

la „67". Apoi, căpitanii

Stan 
AU- 
acu- 
Un- 

clipă

faza să 
Joc peri- 

fl dacă 
n-ar mai 
terenurile 
a știut să 
dragostea 

Sigur, șl alțl

ren de 
poarta 
culețul 
lungită, 
tă" de__ .
sticlă care circulă din mînă 
în mînă. Ca în scuarul din 
Piața Amzei; ca în alte părți...

Terenuri de sport sînt mul
te, organizatori sînt puțini. 
Adică inițiatorii unor între
ceri în care să fie antrenați 
și așa-numiții „golani din 
cartier" care, îndrăznind să 
Joace o miuță pe fostul lor 
teren de sport, li se arată 
poarta. La „67“ porțile tere
nurilor de sport stau larg 
deschise : pentru folosirea lor 
eficientă, pentru a continua 
o activitate frumoasă, pentru 
a ajuta —- prin foștii elevi ai 
școlii — la educarea celor 
mici. Și vai de acela care, 
cuprins de cine știe ce „avînt 
ofensiv", calcă regulile scrise 
sau nescrise ale fair-playului! 
„Cartonaș galben" e Jucărie de 
copil 1 Prof. Iordana Ungu- 
reanu sancționează mult mai 
grav : trimite la „colț" pe cel 
împricinat. în văzul copiilor, 
al propriilor fii. In acest caz, 
„nu lasă faza să curgă" !

Vasile TOFAN

I 
I

120 DE SECUND1
F.C.M. GALAȚI - POLITEHNIC

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DIVIZIA „B“ DE TINERET LA BASCHET

Din etapa de duminică a Di
viziei „B“ de tineret remarcăm 
victoria obținută de echipa 
IMUAS Bala Mare, la Timișoa
ra, asupra formației Voința, eu 
98—95 (38—36, 80—80). IMUAS, 
chipă antrenată de fostul inter
național Andrei Molnar, este pri
ma reprezentantă a orașului 
Baia Mare Intr-o competiție di
vizionară de baschet. Alte re
zultate. MASCULIN : Politehnica

e-

105—64 
Alexan- 

i C.S.U.

Unirea a Iași : 
cu Automatica 
69—97 (35—41) CU

Chimia Craiova — Știința 
91—79 (49—32), Comerțul

■ Aca- 
75—98 

A.S.A.

CAMPIONATE

RAID-ANCHET A
LA BALȘ

(Urmart din pag. I)
doua are zidurile scorojite, 
grupul sanitar aproape de ne
folosit, are multe geamuri 
sparte, iar a doua ușă de in
trare este bătută în cuie, cu o 
foaie de tablă la geamuri. 
Pare o casă părăsită șl doar 
ringul de box, modern, insta
lat într-un colț, atestă că pe 
aid vin și oameni.

— A cui este sala? l-am în
trebat pe tovarășul __
Dincă, prim-vicepreședinte 
C.O.E.F.S. Balș.

— A- liceului nr. 2, dar fi
indcă o folosește și I.O.B.-ul 
are doi stăpînl.

— Dar de îngrijirea ei, rine 
răspunde?

— Păi... aici e ca în poves
tea cu asinul moștenit de cei 
trei frați. Fiecare îl folosea în- 
tr-o zi, iar de mincare nu-i 
dădea, zicînd că o să-i dea a 
doua zi celălalt frate. Pînă la 
urmă bietul asin... a dat ortul 
popii.

Vrem să credem că lucrurile 
vor evolua în bine pentru bia
ta sală cu doi stăpîni și că, 
pînă 
utilă 
fost

Nicolae 
al

la urmă, ea va redeveni
ascopului pentru care 

creată.

LA CRAIOVA
(Urmare din pag D

sînt solicitate la maximum, că 
doar printr-o riguroasă plani
ficare ele pot acoperi necesa
rul actual» Aceasta face actu
ală necesitatea dezvoltării zes
trei sportive pentru unele aso
ciații. Cu terenuri simple, deloc 
costisitoare, amenajate prin 
muncă obștească, sportul de 
masă, desigur, ar avea de ctț- 
tigat.

Am vizitat stadionul Central, 
stadionul Tineretului și baza 
sportivă din preajma marelui 
liceu „Frații Buzești", ai cărei

proprietari sînt C.S. Școlar și 
Voința. Pe terenurile acestora 
din urmă am găsit o activitate 
bogată. Pe unul din terenurile 
de handbal jucau două echipe de 
fete, pe al doilea teren, tot de 
handbal, se întreceau două 
formații de băieți, iar pe tere
nul învecinat două echipe de 
copii se aflau intr-un disputat 
meci de baschet. Era, cum 
s-ar spune, o activitate „în 
plin". La stadionul Tineretului 
(aflat în proprietatea A.B.S.- 
ului), o clasă de fete de la li
ceul „Frații Buzești" își înche
ia ora de educație fizică. Fe
tele au plecat îmbujorate spre 
clasele lor, în timp ce pe ga
zon își desfășurau activitatea 
două grupe de copii de Ia cen
trul de juniori și copii Electro- 
putere care, împreună cu cel 
de la Universitatea, își are se
diul chiar aici. în principal, 
stadionul este o gazdă a fot
balului dar, lucru bun, _ vin 
să-și facă orele de educație fi
zică și clasele liceului. Ar tre
bui ca acest stadion să fie a- 
fectat în proporție mal mare 
alergărilor, cu condiția ca pis
ta de alergări și sectoarele de 
sărituri să 
grljite.

De fapt, 
nerală, se 
sportive de care răspund Clu
bul sportiv școlar și Voința, 
ca și stadionul Tineretului, să 
fie mai bine îngrijite, pentru 
că în prezent nu au un aspect 
atrăgător. Mai mult, firma ve
che, deteriorată, de Ia baza 
sportivă a elevilor, nu mai co
respunde nici prin conținutul 
ei. Și încă un lucru: la fiecare 
bază sportivă (lucru cerut de 
mult, de care știe și C.M.E.F.S. 
Craiova) trebuie afișat progra
mul activităților săptămînale, 
pe zile, pe ore. La stadionul 
Tineretului am căutat un ase
menea program, dar el nu e- 
xista. Am găsit în schimb da
tele și meciurile din campio
natul municipal de fotbal...

fie mai bine in>

ca o constatare ge- 
impune ca bazele

C.s.ș. 
(48—35) 
drla și 
Galați, 
Mediaș 
lie. „Bolyal" Tg. Mureș 
demia militară București 
(30—50), C.S.U. Galați - 
Bacău 92—73 (46—37) ; FEMININ : 
C.F.R. Craiova — C.S.Ș. Lumina 
Botoșani 76—69 (45—21), Confec
ția C.S.Ș. Unirea Iași — Politeh
nica CS.Ș. 2 II București 85—85 
(42—42), Sănătatea I.P.G. Ploiești
— C.S.Ș. Ploiești 75—66 (44—40),
Voința Reghin — Carpațl Sf. 
Gheorghe 51—70 (30—37), Metalul
Salonta — C.S.Ș. Mătasea Deva 
82—71 (38—31), Confecția C.S.Ș.
Unirea Iași — C.S.Ș. Ploiești 
70—78 (32—38), C.S.Ș. 1 Oradea — 
C.S.Ș. Gheorgheni 69—63 (31—37), 
Metalul Salonta — Voința Reghin 
57—45 (27—19), Sănătatea I.P.G. 
Ploiești — P.T.T. București 77—62 
(39—33), C.S.Ș. Km. Vîlcea — 
C.F.R. Craiova 72—69 (34—30).
Corespondenți : C Crețu, M. Ma- 
covel, Dumitru Diaconescu, Șt. 
Gurgui, C. Albu, V. Ștefănescu, 
V. Popovici, Th. Tincă, O. Băl- 
teanu, L. Maior, Fr. Darvașl, T. 
Tudose, P. Lfirir.cz, P. Ghenoiu.
• Dublă Intîlnire amicală Intre

divizionarele „A* feminine Co
merțul 11c. Bolyal Tg. Mureș și 
Universitatea Timișoara : 73—57
(30—33) șl 72—71 (44—26) In fa
voarea mureșencelor. (C. ALBU
— coresp.).
• „Cupa Voința", competiție 

eu caracter de verificare a pre
gătirilor efectuate In vederea Di
viziei „A“, la fete, a fost clștl- 
gată de echipa organizatoare, 
Voința București. Pe locurile ur
mătoare : 2. Olimpia, 3. Rapid, 
4. Progresul. (S. FILOTI — co
resp.).

IN ÎNTRECERE, 
JUNIORII HOCHEIULUI
Pe patinoarul artificial acope

rit din Galați începe astăzi pri
mul turneu (din cele 4) al cam
pionatului național rezervat Juni
orilor I (născuțl 1963).

Iau parte următoarele 8 echipe: 
Liceul Miercurea Ciuc, Casa pier 
nierilor Săcele Brașov, 
Gheorgheni, C.S.S. II

c.s.s.
Gheorgheni, C.S.S. ii Dinamo 
București, C.S.S. Dunărea Galați, 
------- ----------- Gheorghe,C.S.S. Metalul __ _
Steaua București șl C.S. Școlarul 
Tg. -Secuiesc.

CĂLĂRIE
(Urmare din pag. I)

lind, după efectuarea celor 
două parcursuri, 8 p, in timp 
ce principalii săi adversari, 
Ion Popa (Steaua) cu Licurici 
și Alexandru Bozan (C.S.M. 
Sibiu) cu Călin au trebuit să 
se mulțumească cu pozițiile 
următoare, ei fiind penalizați 
cu 15 și, respectiv, 16 p.

Joi va fi cunoscut ultimul 
campion, întrecerile din actu
ala ediție a campionatului in- 
cheindu-se cu proba de cat. 
grea.

PATINAJUL ARTISTIC 
REVINE IN ACTUALITATE

DIN A DOUA 
acestei luni pa- 

dln

• ÎNCEPÎND
JUMĂTATE a 
tinajul artistic se va situa 
nou în atenția Iubitorilor acestei 
frumoase discipline. în zilele de 
18 șl 19 octombrie, la patinoarul 
„23 August'" ~
programat 
verificare a stadiului de 
tire a' sportivilor, concurs 
va desfășura în prezența 
tatului specialist elvețian, 
norul de renume mondial 
Gherschwiler. în urma concursu
lui amintit, federația va stabili 
sportivii lotului național și vor fi 
desemnați patinatorii șl patina
toarele care vor reprezenta țara 
la concursurile internaționale din 
lunile noiembrie și decembrie.
• ANTRENORUL ELVEȚIAN 

Jakab Gherschwiler, care va fi 
oaspetele țării noastre pentru a 
doua oară în acest an (în peri
oada 17—24 octombrie), va face 
un curs practic cu antrenorii de 
patinaj artistic români, măsură 
binevenită ținînd seama de cerin
țele din ce in ce mal mari pri
vind metodologia de pregătire a 
patinatorilor.
• TOT ÎN ACEASTA LUNA, 

mal precis în zilele de 24—25 oc
tombrie, 
București 
arbitrilor 
categorie 
țională), 
dezbătute 
bulesc date noilor modificări a- 
duse, în acest an, regulamentu
lui U.I.P.
• ÎN NOUL SEZON de patinaj 

artistic calendarul competițlonal 
internațional ‘este deosebit de 
bogat, in lunile noiembrie șl de
cembrie patinatorii români vor 
£1 prezenți la cîteva întîlniri in
ternaționale programate în Ceho
slovacia, R.D. Germană, Iugo
slavia, Polonia și U.R.S.S.
• ÎN FIECARE MARȚI ȘI VI

NERI, între orele 15—16, clubul 
sportiv școlar „Triumf" organi
zează, la patinoarul „23 August" 
din Capitală, concursuri de se
lecție pentru toți cei ce doresc 
să practice această disciplină 
sportivă.

I Stadion Dunărea ; teren bun ; timp foa-rl 
motiv 15.000. Au marcat : ORAC (min. 79) 
poartă : 16—15 (pe poartă : 7—9). Comere : 9-

FfC.M. GALATI : Oană 9 - Vlad 6.

IMațoc 6 — Florea 5 (min. 53 Rusu 7), Bal 
Dan 6) — Majaru 6, Cramer 6, O rac 7.

POLITEHNICA : Moise 7 - Nadu 5, Viș< 
Dumitru 7, Șerbănoiu 6 (min. 83 lancu), I 

Icolae), Manea 5 — Cotec 7, Nedelcu 6.
A arbitrat : M. Salomir 9 ; Ic ’inie : M. 

și I. Nistor (Sf. Gheorghe).
Cartonașe galbene : VLAD.

| Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-

din Capitală, a fost 
primul concurs de 

..................... pregă- 
ce se 
repu- 
antre- 
Jakab

a fost programat în 
un curs de instruire a 
de patinaj artistic (de 
republicană șl intern a- 
curs în care vor fi 

Interpretările ce tre-

• PRONOSTICURI... Pentru 
particlpanțil la concursul Prono
sport de duminică 12 octombrie 
1980, redăm — ca sursă supli
mentară de Inspirație — pro
nosticurile făcute de Petre Cris- 
tea, șeful rubricii „Sport" a zia
rului „Steagul roșu* : L C.F.R. 
Cluj-N. — F.C. Bihor 1, X ; n. 
Dacia Orăștie — Olimpia S.M. 1, 
X ; ni. Mecanică fină — Rapid 
Buc. 2 ; IV. 'Tractorul Bv. — Pe
trolul 1, X, 2 ; V. Gloria B-ța — 
Gloria Bz. 1 ; VI. Min. G.H. — 
F.C. C-ța X, 2 ; vn. Atalanta — 
Catania 1 ; VIU. Lazio — Varese 
1 ; IX. Milan — Verona 1 ; X. 
Palermo — Bari X ; XL Samp- 
doria — Pescara 1, X ; XII. Spal 
— Monza 1 ; XIII. Lanerossl — 
Cesena 1.
• NUMERELE EXTRASE LA

GALAȚI, 8 (prin telefon).
Fără Olteanu, Țolea și C. 

Zamfir, considerați a fi cei 
mai slabi jucători în partida 
cu Universitatea Craiova, for
mația gălățeană — pregătită 
de fundașul central Constanti- 
nescu, antrenorul C. Teașcă fi
ind bolnav — atacă din startul 
partidei, dar fără să-și creeze 
mari ocazii de gol, fără să poa
tă pătrunde periculos spre bu
turile lui Moise. Abia după 
prima jumătate de oră jocul 
capătă note acute, tempoul lui 
se mărește, devenind intere
sant, chiar pasionant. In min. 
36 se ratează ocazii la ambele 
porți. Șutul lui Dumitru este 
respins miraculos de Oană cu 
piciorul, după care Majaru tra
ge puternic peste transversa
lă, de la 10 m! Faza se repetă,

| A FOST ClNDVA 
| UN DERBY...
I CRAIOVA, 8 (prin telefon)

N-a trecut prea mult, din pri
măvară pînă-n toamnă, de la pre
cedenta partidă Universitatea Cra- 

Iiova — F.C. Baia Mare și, totuși, 
cît de departe a fost meciul de 
Ieri față de electrizantul derby 
televizat din turul trecutului carn- I pionat. Din pricina formației oas
pete, firește, incapabilă, cum se 
vede, să-și întrerupă seria nea
gră. Jucînd aproape de una sin- 

Igură — în primele 45 de minute 
— echipa campioană a contra
carat repede „linia" avansată și 
răsfirată a fundașilor băimăreni,

dou 
ceia 
can
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ S
Vf 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 15
8 OCTOMBRIE 1980. Extragerea 20
I : 37 34 30 41 4 42 ; extragerea le
a n-a : 40 8 12 35 25 45. FOND 25
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.157.331 ri
lei /din care : 412.475 lei report le
la categoria 1. U
• C1ȘTIGURILE TRAGERII fe

„LOTO 2" DIN 28 SEPTEMBRIE 21
1980. Cat. 1 : variantă 100% ■“ tf
autoturism „Dacia 1300“ și 1 va- g<
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : U
1.25 variante a 11.039 lei ; cat. 3 : f<
22.25 a 4.093 lei ; cat. 4 : 114,25 a 2!
797 lei ; cat. 5 : 259 a 200 lei ; 3.
cat. 6 : 2.261 a 100 lei. Cat. G : c
1 variantă 100% a 25.000 lei sau 2.
la alegere o excursie de 2 locuri c
în U.R.S.S., sau R. P. Polonă T

Lfirir.cz


CINE-ȘI ÎNCHIPUIE CĂ HUNEDOARA A SMULS,
SURPRINZĂTOR, VICTORIA,

a

ra pre- 
e inre- 
stul de 
i reușit 

la Rm. 
'liar de 
iuri Ji
s'— și 
rin va- 
stroine. 
te ieri 
în evi- 
ralentin 
repede 

iei pre- 
tl cam- 

prim- 
profite 

ai ieri- 
yrța ei
emoție
la cel 

tașe își 
tatonate 
nodeste, 
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numai 

ii, ci și 
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— vie
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zeder'e. 
pă s ' 
ceea ce 
elor din 
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IESCU

SIVE
• ri — aproxi- 
). Șuturi la

SPORTUL STUDENȚESC - CORVINUL 1-2 (0-0)

Stadion Autobuzul ; teren destul de denivelat ; timp frumos ; 
totori - aproximativ 5.000. Au marcat : BOZEȘAN (min. 58), 
KLEIN (min. 61) și PETCU (min. 78). Șuturi la poartâ : 14—12 (pe 
5—9). Cornere : 16—4.

SFORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — Tânâsescu 6, Constantinescu 
7, Munteanu II 6 - Șerbânică 5 (min 46 — Stroe 5), Cățoi 5 (min. 
teanu I 5), Bozeșan 7 — FI. Grigore -4, Oct. Ionescu 5, Chihaia 6.

CORVINUL HUNEDOARA: Ion Gabriel 7 — Nicșa 8, Gălan 7, Dubin- 
ciuc 8, Bogdan 7 — Dumitriu 7 (min. 89 Andone), Klein 8, Petcu 7 -
Lucescu 84-, Dumitrache 7, Gabor 8.

A arbitrat : S. Drăgulici 8 ; la linie : I. Ciocan, slab (ambii din
Drobeta Tr. Severin) și G. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : BOGDAN și CAZAN.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 2-1 (1-0).

spec- 
respectiv 
poartă :

6, Cazan
60 Mun-

...Greșește din plin, pentru că 
singura eventuală surpriză a a- 
cestei partide a fost victoria 
strînsă a hunedorenilor, care me
ritau să cîștige mai net.^ 
dominarea lor 
toate

s după
__  evidentă — Ia 
capitolele de joc — din

repriza a doua. Dar să reluăm
desfășurarea meciului, ' care la 
capătul primei reprize nu pre
vestea cu nimic ceea ce a ur
mat după pauză. într-adevăr. 
primele 45 de minute au lăsat 
inimoșilor spectatori de pe „Au-

tobuzul" sentimentul că asistă la 
un meci sub nivelul categoriei 
în care activează, în fiecare du
minică dimineață, titulara bazei 
lor sportive. Joc de „C“, foarte 
încîlcit, haotic, în care Sportul 
,,s-a aruncat înainte", dominîn- 
du-și orbește un adversar pru

de...

„s-a aruncat înainte", de 
du-și orbește un adversar 
dent, poate chiar temător 
alura amenințătoare și mai ales 
de numele adversarului. Cîntă- 
rindu-și exact partenerul de în
trecere la pauză, hunedorenii — 
cărora înainte de meci le-ar fi 
surîs, poate, un egal la Bucu-

CE FRUMOS ÎNSCRIE M. RĂDUCANU!
STEAUA - „U" CLUJ-NAPOCA 2-0 (0-0)

Stadion Steaua; teren ușor moale; timp frumos; 
ximativ 13.000. Au marcat. M. RADUCANU (min. 
76). Șuturi la poartâ : 21—14 (pe poartâ : 8-5).

STEAUA ; Iordache 7 — Anghelini 74-, Sameș 
(min. 66 Rotar 6) — Aelenei 5 (min. 57 Manea 

6, Jurcâ 7 — M. Răducanu 74-. A. Ionescu 6.
„U": Moldovan 6 — L. Mihai 6, Dobrâu 6, <

— Boca 6, Porațchi 5 (min. 76 Pop), Suciu 5 —
bro-tă) Țegean 74-, Batacliu 7.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 8 ; Ic linie :
și C. Vlase (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 3—2 (1—0).

spectatori — apro-
46), ANGHELINI (min. 

Cornere : 6—3.
7, FI. Marin 7, Nitu 5
7), Zahiu 6, Iordănescu

6, I. Mureșan 5
6 (min. 7Q Do-

O. Ștreng (Oradea)

tantinescu
(min. 63

8, 
R.

Șunda 7 —
i. 83 T. Ni-

Cluj-Napoca)

rziu. cu a- 
u alți ata- 
i și Florea 
tfturi, pen- 

Majaru
6 peste

Două performere ale etapei tre
cute nu puteau Juca la fel de 
bine la numai 3 zile. Pentru că 

...ambele depuseseră, duminică, se
rioase eforturi pentru frumoasele 
victorii. Și pentru că la starea 
lor vizibilă de oboseală (parcă 
mai mult la gazde, trecute și prin 
„filtrul Standard"), a intervenit 
și o vreme semi-caniculară. Ca 
atare, meciul din Ghencea a fost 
oarecare ca valoare, dar, para
doxal, n-a fost urît. în primul 
rînd, pentru că studenții au venit 
să joace deschis și au reușit acest 
lucru, „cavaleria lor ușoară" pig- 
mentînd partida cu faze pericu
loase, stăvilite greu (la început) 
de apărarea Stelei (Batacliu, de 
exemplu, fiind oprit numai prin 
fault de trei ori în primele 19 
minute !) Clujenii însă n-au avut 
forță în atac, ceea ce a făcut 
ca evoluția lor să fie plăcută 
ochiului, dar mai puțin eficientă 
(capitol la care intervine și ne
șansa, mai ales la bara lui Țe- 
gean, din min. 33 și la șutul lui

Boca, din min. 20, cînd Iordache 
a respins miraculos, în corner, cu 
piciorul, golul părînd iminent). 
Meciul acesta oarecare a plăcut 
și prin ratările sale. Ratări de 
ambele părți. La cele amintite în 
contul clujenilor, să mai trecem 
ocaziile lui Suciu (min. 19), Boca 
(min. 36), Țiglariu (min. 60) și 
Tegean (min. 73). Steaua a ratat 
însă și ea destul prin Iordănescu 
(min. 3 și.33), Jurcă (min. 44 și 
64), Manea (min. 64 și 72).

Dar Steaua a înscris de două 
ori : In min. 46, cînd, după pa
sa lui A. Ionescu, acest tehnician 
de marcă numit M. RĂDUCANU 
a „croșetat" apărarea clujeană și 
a înscris sub bară ; *
76, cînd, ___
vijelioase ale Iul Manea, funda
șul ANGHELINI, venit încă o da
tă In atac, a șutat puternic de 
la 18 m, din lateral, consfințind 
o victorie meritată, dobîndită, in
să, cu destule emoții.

Mircea M. IONESCU

și în min. 
după una din cursele

se.
ă ambele 
alanța dis- 

Timișore- 
ori deschi- 

Dumitru 
lelcu (min. 

(min. 77).
120 de se- 
imbatabila 
se 

ască 
' Și
ouă goluri 

unor faze 
oare, golu- 
sperate. 
ilTRESCU

FOTBAL PUJIN

GREȘEȘTE
rești — au ieșit decis, curajos 
și mai ales FOARTE ORGANI
ZAT Ia joc în partea a doua a 
meciului, preluînd — practic — 
frizele întîlnirii după golul pri
mit de la BOZEȘAN, care a 
„întors" fulgerător, cu capul, o 
centrare a Iui FI. Grigore în gol. 
Min. 58 : 1—0. La numai trei mi
nute, o acțiune a Iui Gabor, ur
mată de ........ .
apărării 
cheie cu 
careu, în 
în continuare, 
carului1 
și Petcu, dar același 
va ierta pe Moraru 
Ia o acțiune perfect 
Lucescu : 1—2. Este 
Sportul ar fi putut 
rior, prin Bozeșan și Stroe. dar 
dacă scorul ar fi fost 3—1, 4—1. 
sau 4—2 pentru Corvi nul el ar fi 
reflectat mai fidel diferența de 
prestație dintre cele două echipe. 
Spunînd că Sportul a jucat chiar 
mai slab decît în meciul de du
minică, cu 
meci în care 
slab, credem
despre evoluția acestei echipe pe 
stadionul Autobuzul. învingători 
la București, fruntașii hunedo- 
reni din clasament au dovedit — 
în repriza a doua — că poziția 
lor nu este o întîmplare, cl un 
efect perfect motivat de- cauze 
temeinice, apărute pregnant pe 
terenul de Joc.

Marius POPESCU

o bîlbîială colectivă a 
bucureștenilor, se In- 
șutul Iui KLEIN, din 
plasă : 1—1. Ratează,

ocazii „cît roata 
hunedorenii Nicșa, Klein 

PETCU nu-1 
în min.
lucrată 

adevărat că 
egala, uite-

78, 
de

Progresul-Vulcan, 
a... jucat foarte 

că am spus totul

AȘA, DA!
SLATINA, 8 (prin telefon)
F.C. Olt a avut o prestație 

foarte bună, obținînd prima 
victorie pe teren propriu. Tre
buie să recunoaștem insă că 
A.S.A. Tg. Mureș n-a prins o 
zi prea bună și, din aceste mo
tive, F. “ 
„punctul de vedere", 
mai tot timpul meciului. Pali
dele zvicniri ofensive ale oas
peților au fost stopate cu sigu
ranță de A. Nicolae, într-o ex
celentă formă. Prima mare 
ocazie o notăm in min. 9, cînd 
Prepeliță pătrunde în careu, 
șutează în Varo, care respinge 
și tot el reia imprecis. Peste 
numai 
cearcă 
Vigu, ____ . .
mîna în suprafața de pedeapsă 
și arbitrul acordă prompt henț 
în careu. Penalty-ul este ratat 
de Pițurcă. Deschiderea scoru
lui se va produce totuși (după 
o serie de alte cîteva ratări) 
în min. 27: lovănescu șutează 
puternic pe jos în fața porții 
și CIOBANU împinge din a- 
propiere balonul în plasă. In

C. Olt și-a impus 
atacînd

minut Pițurcă în-un
să. treacă balonul peste 

acesta îl oprește cu

vede 
învin- 
RUSU

PERIPEȚII DESTULE
BRAȘOV, 8 (prin telefon)

Un meci cu o miză de parcă 
s-ar fi decis titlul de campioană 
sau retrogradarea uneia dintre 
echipe (!?). începutul a fost 
furtunos. F.C.M. a pus balonul 
în joc și a construit primul atac. 
Fault la marginea 
Gherghe a executat scurt, 
dașul MANCIU a șutat 
rătorii adverși și tot el 
din nou din interiorul 
In colțul lung și 1—0 în 
47 I ! Mai tîrziu (min.

careului, 
fun- 

în apă- 
a reluat 
careului, 
secunda 
5), Bo-

A CRAIOVA - F.C. BAIA MARE 2-0 (2-0) 
teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori 
marcat : CRI ȘAN (min. 5), BĂLĂCI (min. 6).

e poartă : 8-2). Cornere : 7—2.
.IOVA: Lung 7 — Negrită 7, Tilihoi 6, Ștefănescu 7,
u 6, Ciupitu 6 (min. 79 Donose), Bălăci 6 — Crișan 
iu 6 (min. 46 Cîrțu 5). 
N. Răducanu 5 2_
56 Kol'ler 6). Molnar 

eș 5, Buzgău 5. 
ian (Cluj-Napoca) 7 ; 
ej), ultimul cu dese 
i.
: 9. La speranțe : 6-1

Șu-

Borz 6
5 -

(min. 56 Onuțan 6), Con- 
P. Radu 6, V. Mureșan 6,

linie : M. Ivâncescu (Bna- 
aprecierea ofsaidului

la 
erori în

(1-0).

CONTRAATACURI PRODUCTIVE
CHIMIA RM. VÎLCEA - DINAMO 0-2 (0-0)

Stadion
aproximativ ------- .-------- -- -------------- v„„„ „
58). Șuturi la poartă : 18-9 (pe poartă : 10-6). Cornere : 

CHIMIA : Roșea 6 - Lepădatu 6, Stanca 6. Savu 6, Cincă 4 - G.
Stan 5, Alexandru 5, Cilean 6 (min. 73 Cheran 6) - Teleșpan 5, P^eda 5 
(min. 46 G. Georgescu 5), Gîngu 5.

DINAMO: Speriatu 9 — ” - —-
— Augustin 7, ‘ 
dache 7.

A arbitrat :
A. Stocker ,____T__ z.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 0—4 (0-3).

..1 Mai" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectator? — 
12.000. Au marcat : IORDACHE (min. 50) și ȚALNAR (min.----- - ~ - - 12_3

Cincă 4

Dumitiescu 6, Dinu 74~,
’. Marin 7, Custov 7 — Țăînar 8,

Ghițâ 74-, Stânescu 7 
D. Georgescu 6. lor-

5i

9'

V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la linie : 
(Petroșani).

M. Fediuc (Suceava)

!ă și punc- 
n. 5 — cap 

și BĂLĂCI 
plasă, la o 

taru), în a- 
cald, lertă- 

lez-vous cu 
?ă cel de-al

erar, 2 va- 
; cat. H. 6 

lei ; cat. I : 
t. J : 64 a 
501,50 a 100

3 variante 
. N : 3 va- 
si sau la a-

2 locuri In 
□lonă și di- 
1 6 variante 
' : 3 varian- 
sau la ale-
un loc < în 

olonă și di-
24 variante 
P : 21,50 a 

a 3.057 lei ; 
ei ; cat. T : 
irismul „Da- 
t de Liviu 
Sluj-Napoca.

doilea episod (trist) „Inter". La 
2—0, craiovenii nu au oprit mo
toarele. Și-au creat, în continu
are, situații de gol, risipite însă 
(min. 32, 33 și 40) de un Cămă- 
taru laborios, cu o mare poftă 
de joc, dar parcă milos vizavi 
de... al 11-lea jucător, Răducanu. 
Puțin a lipsit, în aceste condiții, 

' ca oaspeții să înscrie la raidurile 
lor (rare, dar periculoase) din 
min. 25, 41 și 42 — ultima oară 
Lung văzîndu-se nevoit șă blo
cheze curajos la picioarele lui 
Buzgău.

Deși au mai fost — pe fondul 
unui . joc acum liniștit — cîtcva 
situații de gol, și de o parte ș* 
de cealaltă (cele mai mari — 

. Tilihoi, min. 83, Țicleanu, min.
84 ; P. Radu, min. 77), tabela a 
rămas neschimbată, în prim-plan 
apărînd — nedorit — tușierul I. 
Mureșan, deloc „inspirat" în sem
nalizările de afară din Joc, cu 
care l-a oprit în careul advers 
pe craioVeni. Oricum, una peste 
alta, un meci departe de con
fruntarea din primăvară a acelo
rași team-uri.

Gheorghe NICOLAESCU

RM. VlLCEA, 8 (prin telefon)
înainte de joc, antrenorul vîl- 

cenilor, Marcel Pigulea, făcea ur
mătoarea declarație : „Ca să-i în
ving pe dinamoviști, trebuie să-i 
ținem tot timpul în terenul lor 
și să fim foarte atenți la contra
atacuri". Chimia a procedat chiar 
așa în prima repriză. în min. 1, 
Gîngu. găsit cu o minge pe par
tea stîngă, se infiltrează în careu 
și șutează jos la rădăcina barei.< 
Speriatu a plonjat însă, reținînd 
balonul chiar pe linia porții. Fa
za a dat speranțe spectatorilor 
vîlceni, care au așteptat din cli
pă în clipă golul. Gazdele au a- 
vut, dealtfel, după aceea, iniția
tiva. Realiști, bucureștenii, cu ex
cepția unor contraatacuri eșuate 
se apără calm, grupați. Ei nu 
prea au probleme la mingile a- 
runcate, precipitat, în careu, un
de Dinu și Ghiță lichidează totul. 
Așa se scurge prima repriză, din 
care am notat doar lovitura libe
ră executată 
min. 16, șutul său trecînd pe lîn-

de Alexandru în

gă încheietura barelor. Poate că 
s-ar mai putea vorbi și de șutul 
lui Teleșpan, dintr-o poziție 
foarte favorabilă (min. 29), dar 
cu totul imprecis.

La reluare, însă, 
frică antrenorului 
scăpat : în min.

de ce i-a fost 
Chimiei, n-a

47, contraatac 
Tălnar și pasă către Iordache 
aflat Bingur-singurel la T metri, 
dar acesta a tras în stîlpul por
ții, ratînd cea mai mare ocazie 
a meciului ; în min. 50, alt con
traatac dinamovist, purtat de Du- 
du Georgescu, pasă laterală a 
acestuia către IORDACHE, care, 
de data aceasta, n-a mai greșit 
ținta ; min. 58, Dumitrescu îl lan
sează pe TALNAR, care face • 
cursă spectaculoasă, încheiată cu 
un șut în colțul lung al porții: 0—2. 
Meciul era acum „jucat". Gazde
le, care au făcut un meci slab, se 
agită zadarnic. Dinamo este stu
pină pe situație și obține © vic
torie meritată, portarul Speriatu 
contribuind din plin la aceasta.

Stelian TRANDAFIRESCU

F.C. OLT - A.S.A. TG. MUREȘ 3-0 (2-0)
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp foarte frumos; spectatori 

mativ 8 000. Au marcat: CIOBANU (min. 27) și 
Șuturi la poarta: 18—8 (pe poartă: 8-1). Cornere:

F.C. OLT: Anghel 7 — Lică 7, Ciocioanâ 7, 
— Leac 7, lovănescu 7, Șoarece 74- — Prepeliță 
rea 6), Ciobanu 7 (min. 72 Fl. Dumitrescu 6).

A.S.A.: Varo 6 — Szabo 6, Unchiaș 5, Ispir
• - Biro | 5(

A.S.A.:
Vigu 5 (min. 63 Gali 6), Bolâni 5 - 
69 Munteanu 6).

A arbitrat: D. Ologeanu (Arad) 9; 
(ambii din București).

Cartonașe galbene: VIGU, UNCHIAȘ, 
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe:

. __ ____ aproxi-
ȘOARECE (min. 44 și 76). 
9—9.
A. Nicolae 8, C. Mincu 7 
7, Pițurcă 6 (min. 68 Mi-

5, Fodor 5 — Both II 6, 
Fonici 6, Hajnal 5 (min.

la linie: G. Dragomir și Șt. Dinu

FANICI, C. MINCU.
1-1 (1-1).

ultimul minut al primei repri
ze, Pițurcă pătrunde în careu, 
apărarea oaspeților ezită, șu- 
tează în bară, mingea revine 
în teren și ȘOARECE reia în 
poarta goală.

După pauză, atacurile jucă
torilor de la F.C. Olt sînt și 
mai insistente. Un singur con-

traatac al oaspeților prin Fa- 
nici îi prilejuiește lui A. Nico
lae să salveze de la un metru 
de poartă. Un simplu „foc de 
paie", pentru că, în min. 76 
ȘOARECE înscrie imparabil» 
un gol de toată frumusețea.

Gheorghe NERTEA

DIN GAFĂ ÎN GAFĂ...
POLITEHNICA IAȘI - JIUL 4-0 (2-0)

F.C.M. BRAȘOV - F.C. ARGEȘ 2-1 (1-1)
---------- „Tineretului"; teren excelent; timp frumos; spectatori — apro

ximativ 20.000. Au marcat : MANCIU (min. 1), BĂRBULESCU (min. 32), PES- 
: 10-5 (pe poartâ : 7—4). Cornere : 6-2.

_____ ___ ___ : Balaș 6 — Dărăban 7, Panache 7, Naghi 8, Manciu 7
— Spirea 5 (min. 46 Chioreanu 6), Șulea 6, Gherghe 5 (min. 55 Pescaru 6)
— Bența 6, Paraschivescu 6, Boriceanu 5.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 (min. 55 Nițu 6) - Bărbulescu (eliminat în
min. 69), Stancu 7, Cîrstea 6, Tulpan 7 — Pană 6, Badea 7, Kallo 5 (min. 
63 Băluță 6). Ignat 5 — Radu II 5, Moiceanu 6.

A arbitrat: O. Anderco (S. Mare) " ’
Ad. Krasowski (Zalău).

Cartonașe galbene: BADEA, CÎRSTEA. CHIOREANU, BORICEANU. 
Cartonașe roșii : BĂRBULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe :

• .... .................—
riceanu a șutat razant cu bara, 
iar Paraschivescu (min. 7) a ra
tat © mare ocazie. A intrat, apoi, 
în funcțiune Jocul la ofsaid al 
oaspeților și meciul avea să se 
desfășoare, ’ ‘ *
„treimea" de la mijloc. în min.
30, Paraschivescu a ratat o mare 
ocazie (din ofsaid „lăsat"), iar în 
min. 32, stadionul a amuțit ; lo
vitură liberă, de la 25 m, lateral 
dreapta. A executat BARBULES- 

a înscris cu un șut 
sub bară, făcînd pe 

spectatorul nr.
Joc lent,

Stadion

CARU (min. 63). Șuturi la poarta 
F.C.M. BRAȘOV î “ ‘

7; ta linie: V. lanul (lași) >i

0-1 (0-1).

minute întregi, în

CU, care 
excelent, 
neatentul Balaș 
20 001. Pînă în pauză, 
surprinzător pentru echipa gazdă. 
Pînă cînd ?...

...Pînă în min. 63 cînd, la o 
lovitură liberă Indirectă, execu-

tată de Bența de pe locul golu
lui egalizator al argeșenilor, 
PESCARU a înscris cu capul, 
sub privirile apărătorilor adverși. 
Pînă atunci asistasem la momen
te deosebite. în -min. 55, după 
un duel aerian cu Chioreanu, 
Ariciu a căzut greșit și s-a ac
cidentat grav, 
spart capul 
involuntar : nu merita 
galben. Mai departe, 
Boriceanu l-a /
Bărbulescu și acesta (păcat de 
jocul lui bun) a ripostat și l-a 
lovit pe brașovean, fiind elimi
nat în mod just. Pînă la sfîrșit 
același joc încîlcit, aceleași frag
mentări.

Apoi Cîrstea l-a 
lui Paraschivescu, 

cartonaș 
min. 69, 

repetat pețlnut

Constantin ALEXE

CEA MAI NEVINOVATA
DINTRE MINGI

BACĂU, 8 (prin telefon).
Cum era de așteptat, Progresul 

Vulcan și-a construit tactica pe 
fortificarea apărării, _____ "
marcajul în preajma propriului 
careu de 16 m, Iar Țevi și Apos
tol au rămas în față, înfipți în 
coasta apărării băcăuane. Dezle
garea acestei „șarade" tactice a 
reușit-o destul de rar formația 
gazdă. Totuși, ea a ajuns în si
tuații clare de marcare, ratate cu 
destulă ușurință. Acestea s-au 
înregistrat în min. 8 (Șoșu — lo
vitură în bară), min. 17 (Botez 
singur în careu, Bulancea salvînd 
în corner) și mai cu seamă în 
min. 42 (Șoiman, faultat în careu, 
dar Botez execută slab penal ly-ul 
șl Bulancea apără). Bucureștenii 
au răspuns tăios la fiecare oca
zie de contraatac (min. 11 Țevi ; 
min. 36 din nou Țevi, șut în 
bară)..După pauză, presiune mult

accentuînd

Stadion ,,23 August"; teren bun; timp frumos; spectatori - aproxima
tiv: 8 000. Au marcat: COSTEA (min. 11 — din penalty și min. 59), ROMILA 
il (min. 39), DÂNILA (min. 47). Șuturi la poartâ: 17—5 (pe poartă: 6-2). 
Cornere: 6-5.

POLITEHNICA: Bucu 6 — Oprea 6, Anton (min. 13 Ciocîrlan 7), Ursu 
84-, Munteanu 6 — Romilâ N 7, Simionaș 6, C. Ionescu 7 (min. 76 Ke- 
rossi) — Costea 7, Dânilâ 6, Cernescu 5.

JIUL: Boghianu 4 — Vînătoru 5 (min. 
siNu 4, Bedo 4 — Varga 6 (min. 78 S. 
Șumulanschi 5, Sălăjan 5, Stoichiță 5.

A arbitrat: C. Bărbulescu 8; la linie:
>i IM. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene: GIUCHICI.
Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe: 2-1

28 Miculescu 5), Neagu 5, Va- 
Popa), Giuchici 7, Stoica 6 —

A. Voinea (ambii din București)

(1-1).

• —
IAȘI, 8 (prin telefon)
Contrar așteptărilor, echipa 

care se vede în joc, încă din 
primele minute, este formația 
oaspete, care acționează calm, 
cursiv, simplu. Cu 
prim solist, petroșenenii 
cei care vor crea 
periculoase, irosite 
lăjan (min. 4) și 
9). Pe fondul unei 
cipitate, confuze, 
șese totuși deschiderea scoru
lui în min. 11, prin COSTEA 
care transformă penaltyul a- 
cordat în urma unui fault inu
til al lui Bedo asupra lui Ro- 
milă. După marea ratare a lui 
Sălăjan din min. 19 — luft 
din 8 m —, continuă seria ga
felor defensivei petroșenene. 
Astfel, în min. 39, fundașii e- 
chipei Jiul se opresc nejusti-

Giuchici 
sînt 

primele faze 
însă de Să- 
Stoica (min. 
evoluții pre- 
ieșenii reu-

S.C. BACĂU - PROGRESUL VULCAN 1-0 (0-0)
frumos; spectatori — aproxi-

85). Șuturi la poartă : 24—5

Lunca 7, 
Șoiman

Solomon 7, Eli-
56

C.
7, Botez 6 (min.

Stadion „23 August"; teren bun; timp 
mativ 10.000. A marcat : VAMANU (min. 
(pe poartă : 13—2). Cornere : 14—1.

S.C. BACAU: Mangeac 7 — Panaite 7, 
»el 6 — Cărpuci 6, Va mânu 7, Soșu 7 - 
I. Solomon 6), Chitaru 6 (min. 68 Antohi 6).

PROGRESUL-VULCAN : Bulancea 8 - Chivu 6. G. 
Gh. Ștefan 6 — Mateescu 5 (min. 69 D. Florian 6), 
(min. 54 M. Ionescu 5), Marica 6 — Țevi 5, Apostol 5.

A arbitrat : V. Ciocîlteu 8 ; ta linie : M. Ilie 
și C. Szilaghi (Boia Mare).

Cartonașe galbene : CHIVU, SOȘU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 6—2 (1—0).

!■■■■■■
mai puternică la poarta lui Bu- 
lancea. In min. 55 gazdele puteau 
înscrie... trei goluri din aceeași 
fază, dar au ratat milimetric sau 
apărătorii bucureșteni (G. Sandu) 
au scos de pe linia porții. Au 
urmat alte atacuri în valuri, de
fensiva albaștrilor a luptat cu 
toată energia, întîlnirea curgea 
spre un rezultat de egalitate, dar, 
ca în fotbal, o aparent nepericu- 
loasă acțiune băcăuană (min. 85), 
s-a soldat cu golul unei victorii, 
absolut meritate dealtfel față de

Sandu 7, Ciugarin
Nignea 6, Anghel

7,
5

(ambii din Craiova)

întreaga partidă : o minge lungă 
trimisă de apărarea băcăuană li 
găsește In luptă pentru balon 
chiar pe linia de 16 m a careu
lui bucureștean pe VAMANU 
și pe Chivu. Din „contra* 
care s-a produs mingea a luat o 
traiectorie imprevizibilă pentru 
portarul Bulancea și s-a dus in 
poartă. Simplu ca bună ziua, cînd 
totul fusese atît de complicat 
pentru băcăuani în cele 84 de 
minute scurse pînă atunci.

Eftimie IONESCU

ficat la un „un-doi“ ROMILA* 
— Cerncscu și mijlocașul ieșean 
înscrie 
ultimele 
reprize, 
fectuos 
imensă
2 m (!) mingea peste 
Imediat după pauză (min. 47), 
DANILA sancționează prompt 
o preluare greșită a lui Vasi- 
liu, intră în careu și, de la 
14 m, șutează puternic, fără 
speranțe pentru Boghianu, ri- 
dicind scorul la 3—0. Din acest 
moment, Jiul este groggy, nu 
mai are replică, intențiile lui 
Giuchici 
fața unor
Deruta din defensiva petroșe- 
neană este tot mai evidentă și 
în min. 59, Ia o pasă a lui 
Cernescu, COSTEA înscrie, 
profitînd de nesincronizarea 
fundașilor centrali și de ieșirea 
neinspirată a lui Boghianu.

Adrian VASILESCU

fără
secunde

dificultate. In 
ale primei 

Boghianu respinge de
și Costea irosește o 
ocazie, trimițînd de la 

bară.

rămîn fără efect în 
coechipieri apatici.

ȘTIRI • ȘTIRI
• Meciul de Divizia „B“ Me

canică fină — Rapid se dispută 
duminică, pe Stadionul Republi
cii, de la ora 11. (în deschidere, 
partida de juniori republicani 
Mecanică fină — I.M.U.N. (Bile
tele s-au pus în vînzare la ca
sele de la stadioanele Giulești, 
Dinamo și Republicii).
• Federația română de fotbal 

în colaborare cu Centrul de per
fecționare a lucrătorilor din miș
carea sportivă, organizează pen
tru antrenorii de fotbal care s-au 
prezentat 
sare din 
participat 
cursului 
luna aprilie 1980). .
a cursului, între 20—25 octom
brie 1980, la București. Prezenta
rea candidaților se va face luni 
20 octombrie 1980, orele 10,00 la 
Centrul „23 August".

la examenul de avan- 
sesiunea 1980 (și au 
la prima parte a 

de perfecționare din 
partea a n-a 

între 20—25



RUGBYȘTII ROMANI AU PIERDUT
LA DUBLIN: 10-24 CU LEINSTER

DUBLIN, 8 (prin telefon). Așa 
cum era de așteptat, cel de al 
doilea meci al rugbyștilor noștri 
în Irlanda a fost mult mal dificil 
decît acela de la Limerick, cu se
lecționata Munster, deoarece in 
provincia Leinster se concentrea
ză tot ce are mai bun rugbyul ir
landez. Igtă, așadar, dintr-un în
ceput, o explicație a înfrîngeril 
rugbyștilor tricolori cu scorul de 
24—10 (15—7). Trebuie adăugat și 
faptul că în timp ce gazdele au 
realizat un joc de ansamblu ex
celent, rugbyștii noștri s-au pre
zentat mal slab decît ta partida 
de debut, nereușind să se descur
ce și să iasă din pressinguf teri
bil exercitat de irlandezi pe tot 
timpul meciului, ce e drept și pe 
fondul, și cu concursul unul ar
bitraj (McRae din Belfast) larg, 
care de multe ori le-a permis 
localnicilor să facă un joc la li
mita regulamentului. Dar cauza 
reală a înfrîngeril rămtae pres
tația nesatisfăcătoare a „15-lui“ 
nostru, handicapat, se pare, șl 
de un factor psihologic : a intrat 
în teren prea sigur de el, după 
succesul net din prima tatîlnlre, 
ceea ce explică într-o
măsură înfrîngerea, dar nicidecum 
nu o justifică.

Gazonul terenului Tony Broock 
a fost suplu, vremea a fost răco-

oarecare

roasă șl a suflat vîntul ; spec
tatori — aproximativ 7—3 000. A- 
vînd avantajul vintului, jocul l-au 
început gazdele, care, în prima 
repriză, au înscris o încercare 
prin aripa Qulnn, transformată 
de Campbell, care va mai izbuti 
sâ trimită balonul între bare de 
două ori din 1. p. Tot în această 
perioadă, Quinn a mai reușit un 
drop-goal. Replica rugbyștilor 
noștri, destul de palidă : un eseu 
Murariu, după o acțiune colec
tivă a înaintării, urmare a unei 
tușe favorabile și o 1. p. realizată 
de Constantin. După pauză ir
landezii mal Izbutesc să realizeze 
un eseu prin Bobble, Campbell 
adăugind puncte dlntr-o trans
formare și o 1. p. Echipa noastră 
la rîndu-i, a mal punctat tot 
prin Constantin (1. p.). De preci
zat că la ambele eseuri primite 
jucătorii din linia noastră a treia 
nu au fost la post.

Să sperăm că viitoarea tatfi- 
nire de sîmbătă, de la Belfast — 
Hollywood, cu selecționata Ulster, 
va repune formația noastră pe 
drumul victoriei și va permite tot
odată stabilirea celei mal bune 
formule de echipă pentru difici
lul test-mecl din 18 octombrie, cu 
„15-le“ Irlandei.

Geo RAEJCH1

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

portarului Kiss, nu s-au mai 
avîntat orbește în atac, șutind 
precis de cîte ori li s-a ivit 
prilejul. De la 1—3, scorul le-a 
devenit repede favorabil (4—3) 
și cu largul concurs al 
torului butului advers.

Partida a fost decisă, 
In repriza a 3-a, cînd 
Kiss a fost doar manechin la 
șuturile Iul Mustață și Scher
van, iar coechipierii săi au ra
tat un penalty (Costrăș) și o 
situație de superioritate. In 
ultimele 7 minute, la situația 
de 5—6 antrenorul N. Rujin- 
schi mai păstra speranțe. Dar 
un nou șut de la 15 m(!) al 
Iui I. Slavei și un contraatac 
al lui Schervan au îngenun
cheat definitiv „7“-Ie orădean. 
Au marcat: Siăvei 3, Schervan 
2, Niță, Olac, Mustață de la 
învingători, Fejer 3, Gordan, 
Fărcuță de la învinși. Arbitri: 
R. Timoc și R. Schilha.

Actualul lider, Dinamo Bucu
rești, a obținut o victorie facilă 
în primul meci al turneului. 
Fără Spinu, Rus și Nastasiu 
campionii au întrecut pe Pro
gresul București cu 9—6 (4—0, 
1—1, 1—3, 3—2). Dinamo a con
dus cu 4—0 si 5—1 Și dacă ju
niorii încă neexperimentați fo-

apără-

practic, 
același

losiți de I. Capșa nu s-ar fi 
aventurat într-o serie de ac
țiuni spectaculoase dar nefi
nalizate, permițînd adversari
lor să reducă mereu din han
dicap, diferența putea fi mult 
mai mare. Au înscris: Mun- 
teanu 3, E. Ionescu 2, Rădu- 
canu, Moiceanu, Hagiu, D. Po
pescu pentru Dinamo și Teo
dorescu 2, Tătaru, Manea, 
Szorzo, Ion Gheorghe pentru 
Progresul. Arbitri: D. Paras- 
chivescu și V. Medianu.

Cel mai echilibrat meci al 
zilei a opus echipele C.N. ASE 
șl Voința Cluj-Napoca. 
învins clujenii, la limită, 
6—5 (1—2, 3—1, 0—1, 2—1), 
tinerii poloiști bucureșteni 
numai 8 oameni) puteau 
ține cel puțin o „remiză", 
tarea lui V. Șerban, singur cu 
portarul la doi metri, la sco
rul de 4—4, și cîteva erori în 
defensivă, speculate prompt de 
clujeni, au cîntărit mult în ba
lanța meciului. P 
Covaci 2, Sebok 2, 
Gyarfas (Voința) și 
2, Colan, Chiriță, 
(C.N. ASE). Arbitri: 
(ă și V. Burdea.

Turneul continuă 
bazinul Dinamo, de 
cu partidele 
pid, Dinamo 
Crișul — Voința.

Au 
cu 

dar 
(în 
ob- 
Ra-

Realizatori: 
CI. Rusu, 

V. Șerban 
Chirculete 

: AI. Bădi-

astăzi, la 
la ora 15, 

Progresul — Ra- 
— C.N. ASE și

MGIA CIMPINA A CÎȘTIGAT ««III
INHHNAIIONAL DE MOTOCICIISM DE EA ODADEA

Pe un traseu ales ta centrul 
orașu’ui Oradea s-a desfășurat un 
concurs de viteză, ta circuit, la 
care au participat, alături de cel 
mal buni alergători din țara 
noastră, 15 motocicliști din Un
garia. Aproape 70 de concurențl 
au oferit curse atractive celor 
peste 6000 de spectatori care au 
urmărit întrecerile dotate cu tro
feul „Cupa Bihorului*1. La clasa 
celor mai puternice mașini (500 
cmc), victoria a revenit cunoscu- < 
tulul sportiv Ion Lăzărescu (Rapid

Arad). Iată învingătorii Ia cele
lalte clase care au figurat In 
program : 50 cmc — Emilia Dinu 
(TUMAG-I.M.G. Buc..) șl Istvan 
Sarkany (BHSE Budapesta), 125 
și 175 cmc — Janos Vlaszatay 
(BHSE Budapesta), 250 cmc — 
Atila Viktor (Voința Oradea).

Trofeul pus în joc a fost cîști- 
gat de formația Energia Clmpina 
cu 63 p, urmată ta clasament 
de Voința Oradea 62 p șl Pro
gresul Timișoara 36 p. (Ilie GHI- 
ȘA — coresp).

ROMA, 8 (Agerpres). — Cam
pionul olimpic și recordmanul 
mondial în proba de 200 m plat, 
atletul Italian Pietro Mennea, 
care a evoluat cu succes în di
ferite reuniuni și după Jocurile 
Olimpice de Ia Moscova, reali- 
zînd timpuri remarcabile, a de
clarat că intenționează să-șl 
prelungească activitatea sporti
vă cel puțin încă un an pentru

a participa la întrecerile Cupei 
Europei și Cupei Mondiale, e- 
ventual la Universiadă. Preșe
dintele Federației italiene de 
atletism. Primo Nebiolo, a ară
tat însă că este posibil ca Men
nea să alerge în sezonul viitor in 
cursele de 400 m $1 800 m. Cu 
schimbarea probei este de acord 
și antrenorul campionului, Elio 
Vittori.

Ver/mneriși recordmeni
ai OLIMPIADEI SP

PERTTI KARPINEN PE URMELE
LUI VIACESLAV IVANOV?

Victoria uriașului schifist fin
landez (2,01 m înălțime, 98 kg 1) 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova n-a constituit pentru ni
meni » surpriză, pentru că Kar- 
plnen venise, de fapt, la Krilat- 
skoe să-șl apere titlul olimpic 
cucerit cu patru ani ta urmă la 
Montreal, pe canalul de la Notre 
Dame, 
nar șl 
cucerit 
Totuși, 
destule 
proba de simplu a fost singura 
dintre cele opt finale ale canota
jului masculin care a ...scăpat 
redutabilei „armada** a vîslașilor 
șl ramerilor din Republica De
mocrată Germană. Iar repetarea 
succesului de la Montreal l-a fă
cut pe mulțl gazetari de specia
litate să se întrebe dacă Karplnen 
va Izbuti să egaleze, peste patru 
ani, la Los Angeles, excepționala 
performanță a schlfistului sovietic 
Viaceslav Ivanov, triplu clștigă- 
tor olimpic la ediții succesive 
(Melbourne 1956, Roma 1960, To
kio 1964)...

Karplnen a răspuns că hu se 
gîndește, deocamdată, la ce va fl 
peste patru ani și că, oricum, 
isprava lui Ivanov este foarte 
greu de egalat. Maniera clară In 
care a cîștigat la Moscova 11 de
termină Insă să afirme pe cel 
care cunosc - disponibilitățile fi
zice uimitoare ale acestui Gulli-

avînd totodată ta buzu- 
tltlul de campion mondial 
în septembrie 1979 la Bled, 
performanța sa a stîrnit 

comentarii, pentru că

TURNEELE FINALE DE VOLEI 
PENTRU LOCURILE 9-12

la

® TELEX •
BASCHET 9 La Clermont Fer

rand s-a disputat meciul amical 
dintre echipele feminine Sparta 
Praga și U.C. Clermont Ferrand, 
încheiat cu 58—56 (29—26) in fa
voarea jucătoarelor franceze, in 
primul joc, Spartă Praga ciștiga- 
se cu 73—71.

călărie • 
galop „Premiul 
desfășurată pe 
parizian Longchamp, pe 
ța de 2 500 m, a fost cîștigată da 
calul „Filly Detroit* în 2:28,0 con
dus de jocheul Robert Sangșter. 
Pe locul doi a sosit „Argument**, 
iar pe locul trei „Mana Mou“.

FOTBAL • La 15 octombrie la 
Glasgow, se întîlnesc echipele 
Scoției și Portugaliei, In preli
minariile C.M. Federația scoțiană 
a alcătuit un lot de 19 jucători. 
• Campionatul Finlandei a fost 
cîștigat de Oulu Palloseura, cara 
a totalizat 26 p, fiind urmată da 
Haka Valkeakoski 25 p și H.J.K. 
Helsinki 24 p. t In meciuri ami
cale: Austria — Ungaria 3—1 
2—0), Cehoslovacia — R.D.Q. 
0—1 (0—1).

ȘAH • După două runde, in 
turneul de la Virbas (Iugoslavia) 
conduce Miles (Anglia), Gligoricl 
(Iugoslavia) și Iusupov (U.R.S.S.), 
cu cîte l1/2 p. In runda a 2-a, 
Gligorici l-a învins pe Bukicl. 
Miles pe Ivanovici, iar Iu3upov 
a cîștigat la........................

TENIS • 
s-a încheiat 
lui Corrado 
întrecut în

6—2 ]

Cursa clasică de 
Arcul de Triumf-, 
celebrul hipodrom 

dlstan-

■»

ZALAU, 8 (prin telefon). 
Ultima zi a turneului final 
pentru locurile 9—12 a stabilit 
și cea de a doua echipă care 
părăsește prima scenă vpleiba- 
îistică. Alături de Olimpia Ora
dea, a cărei retrogradare era 
cunoscută încă de duminică, e- 
chipa studentelor timișorence, 
Universitatea, va activa din se
zonul viitor în Divizia „B“. 
Programul etapei finale a tur
neului a cuprins la început un 
meci fără miză : Universitatea 
București — Olimpia, cea din
ții avînd asigurată rămînerea 
în „A" încă din ziua preceden
tă, cealaltă fiind deja retro
gradată. Universitatea a cîști- 
gat fără ' . ‘ .
(8, 0. 5), Partida a doua însă, 
Rapid - ................
șoara, a _ 
în ambele tabere și 
deosebit în tribune. După ce 
studentele timișorence s-au a- 
flat pînă în ajunul ultimei eta
pe pe locul I. ele s-au trezit 
azi (n.r. ieri) în postura de a 
juca ultima carte a rămînerii 
îti divizie împotriva giuleșten- 
celor.

Meciul a început sub semnul 
unei dispute acerbe, Rapid 
prezentînd un sextet mai omo
gen în toate compartimentele, 
în timp ce studentele au do
vedit o serie de lacune, lipsă 
de omogenitate* șl decizie în 
acțiuni. O echioă care totuși 
s-a străduit mult, dar fără ar
gumente tehnico-tactice sufici
ente. Rapid a cîstigat pe me
rit cu 3—0 (14. 10, 5), remar- 
cîndu-se toate cele 7 jucătoa
re folosite: Rodica Buiancea, 
Ileana Teodorescu, Ana Grecii, 
Mariana Ivanov, Gabriela Do-

garu (Venera Hoffman), 
genia Rebac. Au condus 
Em. Ududec (Suceava) și 
Ghioreanu (Cluj-Napoca), 
sament final:

9. Univ. Buc.
10. Rapid Buc.
11.
12. Olimpia Or.

Univ. Tins.

6
6
6 
6

1
2
3
6

drept de apel: 3—0
Universitatea Timi- 

generat multe emoții 
interes

Eu- 
bine

V. 
Cla-

16: 8 
15:10 
11:13

7:18

5
4
3
0

Aurelian BREBEANU

BRAILA, 8 (prin telefon). în 
primul meci al ultimei zile a 
turneului final, Silvania Șim- 
leu Silvaniei a reușit să cîști- 
ge meciul necesar rămînerii în 
Divizia „A", învingînd Petro
lul cu 3—0 (12, 15, 0). Am 
remarcat jocul bun al tînărului 
Ciontoș. Arbitraj corespunză
tor: V. Arhire (Brașov), C. Pă- 
duraru (Timișoara).

în cel mai important joc, 
care decidea a doua echipă ce 
retrograda, s-au întîlnit Calcu
latorul și C.S.M. Suceava. Scor 
final 3—1 (—11. 5. 6, 11). A 
fost o partidă de mare luptă, 
cu faze spectaculoase. Meciul 
a început printr-o surpriză: pe 
banca de rezerve a echipei 
bucureștene nu mai figura an
trenorul Marcel Șerban, desti
tuit după... eșecul din seara 
precedentă, iar în teren n-au 
mai apărut Popescu, Buriacu 
și Nicolae, cei mai buni in jo
cul de marți. Noul conducător 
de joc, Alexandru Juhasz, a 
utilizat mult rezervele. S-au 
remarcat Chițigoi, Marinescu 
și Șehiopescu, de la învingă
tori și Savu, de la învinși. Ar
bitraj bun: V. Tilcă — C. Ma- 
nițiu. Clasament final:

9. Calculatorul
10. Silvania
11. C.S.M. Sv.
12. Petrolul

6 4 2 14: 3
642 12: 9

6 3 3 12:10
6 1 5 5:16
Mihail VESA

ver al schlfului masculin că _ 
31 de ani, clțl va aduna Karpl- 
nen pînă ta 1984, finlandezul va 
fi, ta continuare, Imbatabil. Să 
vedem...

Așa cum se Inttmplă adesea, — 
biografiile celebrităților sportive 
oferind numeroase exemple —, 
cariera sportivă a celui mai bun 
vîslaș al ultimilor cinci ani ■ 
fost hotărltă de o fericită lntlm- 
plare. Născut Ia 17 februarie 1953 
ta localitatea Vehmaa, Perrti a 
crescut mal înalt și mal volnic 
decît prietenii șl colegii de școa
lă. I-a plăcut, ca oricărui fin
landez, să alerge, dar 1 s-a spus 
că este prea înalt pentru un fon- 
dist. A ales atunci voleiul, șl 
probabil că voleibalist ar fl a- 
juns, dacă fratele său Errlca nu 
i-ar fi propus, etnd Perrti avea 
16 ani, să urce intr-un schif. 
Perrti s-a urcat, și voleiul a ră
mas pentru el un simplu... ho
bby !

Debutează la campionatele mon
diale In 1975, la Nottingham, un
de se clasează al patrulea, ta 
1976, la J.O. de la Montreal, mare 
favorit era Peter Kolbe (R.F.G.), 
campionul de la Nottingham, dar 
Juhanni Juku afirmă că Perrti 
nu va lipsi de pe podium. Iar 
elevul său răstoarnă toate calcu
lele șl devine campion olimpic. 
Va mal aștepta Insă trei ani pină 
să cucerească șl titlul mondial, 
pentru că ta 1977, la Amsterdam, 
este Întrecut de Joachim Drelfke, 
(R. D. Germană), iar In 1978, la 
Karapiro, ta Noua Zeelandă, nu 
se clasează decît al 6-lea, ulti
mul dintre finaliști. Campionatele 
mondiale de la Bled, in 1979, șl 
recent Olimpiada de la Mosco
va ne arată Insă că pompierul 
din Turku este, intr-adevăr, cel 
mal bun vlslaș al lumii. „Ierarhi
ile de la Moscova le-au confir
mat pe cele de la Bled", au sub
liniat comentatorii, amintind că 
șl la feminin Sanda Toma a de
monstrat aceeași superioritate.

Vladimir MORARU

Vellmirovlcl.
Campionatul Italiei 

la Prato cu victoria 
Barazzuttl, care l-a 
final cu 5—7, 6—o,

6—1, 6—2 pe Gianni Ocleppo.
O In turul II al turneului femi
nin de tenis de la Phoenix (Ari
zona), Maria Romanov a tavin- 
s-o cu 6—1, 6—1 pe Gina Geno
vese (S.UA.). Alte rezultate: An
gela Walker (S.U.A.) —
O’Neill (Australia) 6—3,
Phillis Blackwell (S.UA.) — Jane» 
Newberry (S.U.A.) ' * ~ "
6—1 ; Renee Blount 
Maryann Colville 
6—1.
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internațional de la Milano, la fe
minin victoria a revenit lui Keo 
Losaberldze, cu 1319 p, lar ta 
proba masculină a terminat În
vingător Vladimir leșev — 1 307 p 
(ambii din U.R.S.S.).

Chrla
6-1 ;

7-6.1—6.
(S.U.A.) 

(S.U.A.) J—l,

La concursul

CLASAMENTUL 
MARELUI PREMIU-EILT-

In urma rezultatelor înregistra
te în turneul de la Madrid, cîș- 
tigat de argentinianul Jose Lui» 
Clerc, în clasamentul „Marelui 
Premiu-FILT" continuă să con
ducă tenismanul american John 
McEnroe, cu 1 802 puncte, ur
mat de Bjorn Borg (Suedia) — 
1 627 puncte, Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 1 626 puncte, Harold 
Solomon (S.U.A.) și Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — cu cîte 1389 
puncte. Gene Mayer (S.U.A.) 
— 1 356 puncte și Guillermo 
Vilas (Argentina) — 1 111
puncte.

CASSIUS CLAY A FOST SUPUS
UNUI RIGUROS EXAMEN MEDICAL

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
După infrîngerea prin abandon 
suferită ta fața iul L. Holmes, 
ta meciul de la Las Vegas, fos
tul campion mondial de box la 
categoria grea, Cassius Clay, a 
fost supus unul riguros examen 
medical la spitalul universitar 
din Los Angeles. Medicii au de
clarat că starea sănătății iul 
Clay este satisfăcătoare, dar este 
necesar un tratament preventiv 
șl de refacere.

WEST HAM UNITED, DE LA BOBBY MOORE LA BROOKING
„Hammers" — „ciocănarii" 

londonezi (pe emblema clubu
lui, înființat chiar la debutul 
acestui secol, figurează două 
ciocane încrucișate) — își fac, 
periodic, simțită prezența în li
ga engleză de fotbal prin cîte 
o lovitură puternică al " ’
ecou se reverberează și în 
cerul internațional. Astfel, 
cel mai bun rezultat al 
bului West Ham în prima 
s-a oprit doar la locul 
clasament, în formația 
evoluat celebrități ca 
Greaves, Martin Peters 
bby Moore, ultimii doi 
componenți ai echipei Angliei, 
campioană mondială în 1966. 
Bobby Moore, căpitanul care a 
primit 
bîey 
este 
unui 
rilor 
cănarilor" 
1958 și 1974. Și 
mai retrogradat în liga secun
dă, în palmaresul lui West 
Ham figurează de 4 ori cîști- 
garea Cupei Angliei (1964, 1965, 
1975 și 1980) „campaniile eu
ropene" fiind încununate pînă 
la actuala ediție cu dobîndirea 
Cupei cupelor în anul 1965 
(2—0 cu Munchen I860), în 
anul 1976 pierzînd în finală cu

„World Cup“ 
(108 I 

dealtfel 
alt record: 
jucate sub 

544

cărei 
soc- 
deși 
clu- 
ligă 

in 
au

6
sa
Bobby 
și Bo- 

fiind

pe Wera-
ori internațional), 

I și deținătorul 
cel al meciu- 
culorile „cio- 
partide. între 
chiar dacă a

Anderlecht (2—4). Printre ma
nagerii care au contribuit la 
firma lui West Ham se află și 
actualul director tehnic al e- 
chipei Angliei, Ron Greenwood, 
iar în lotul 'reprezentativei Al- 
bionului care a evoluat în tur
neul final al C.E. din Italia s-a 
aflat și Trevor Brooking, de la 
West Ham (chiar dacă activea
ză in liga a doua!), mijlocaș 
ofensiv care a înscris pînă 
acum 70 de goluri pentru echi
pa sa de club, inclusiv cel al 
victoriei din finala ’80 a Cupei 
Angliei (1—0 cu Arsenal).

Reapariția lui West Ham pe 
scena fotbalului european in 

sub bune 
tragerea Ia 
avatarurile. 
Madrid cit 

sa F.C. Castilia 
să evolueze in prima 
turului I din cupele 
pe terenul propriu, 
Bernabeu, in compa- 

Irlantlei. Li-

acest an n-a stat 
auspicii. Odată cu 
sorti au început 
întrucît atît Real 
și „pupila1 
trebuiau 
manșă a 
europene 
Santiago 
nia campioanei 
merick și, respectiv, a lui West 
Ham. Real a reclamat la 
U.E.F.A. care a anunțat ime
diat clubul londonez că i s-a 
schimbat programarea inițială 
urmînd a evolua in primul 
meci acasă. Și tocmai cînd 
West Ham începuse să se o- 
bișnuiască cu gîndul că va

pierde avantajul de 
manș'el decisive, Real 
ță că s-a revenit la 
inițială, întrucît 
„gentlemen’s agreement' 
anunțat la U.E.F.A.Î), Limerick 
a acceptat să joace primul 
meci în Irlanda... Așa a ajuns 
West Ham la Madrid, unde 
propriii suporteri i-au făcut 
„figura", nesportivitatea lor în 
tribune determinind sanctiona
rea clubului de către U.E.F.A. 
Mai întîi interdicția de a evo
lua pe teren propriu două eta
pe, apoi, de Ia apel, doar 
disputarea partidei retur. 
Upton Park (39 500 locuri), 
porțile închise!

John Lyall, managerul 
West Ham, a declarat' recent 
că scopul principal al echipei 
sale este revenirea în prima 
ligă și că în acest sezon spe
ră să culeagă roadele întineri
rii masive a lotului, doi din
tre noii titulari. Alan Devons
hire și Paul Allen, avînd certa 
perspective de afirmare în fot
balul insular și internațional. 
Un interesant și elocvent ac
cent pus de antrenorul englez 
pe fireasca corelație canipio- 
nat-afirmare internațională, bu
na comportare din ligă fiind 
premisa esențială a ascensiunii.

Paul SLAVESCU

acasă al 
îl anun- 
hotărirea 
printr-un 

(ne-

cu 
pe 
cu

Iul
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