
De „Ziua petrolistului" - finala pe țară a sondorilor sportivi

UN SPLENDID FESTIVAL SPORTIV
AL CELOR CARE CAUTĂ, ZI DE ZI, 

ÎN ADÎNCURI „AURUL NEGRU"
Tazlăului, Sondo
rii de la Asău, 
Comănești și Moi
nești. cunoscutele 
„rezervoare ale a- 
urului negru" din 
Moldova.

Cei care sfrede
lesc adîncurile pă-
mîntului pentru a 
scoate una dintre
prețioasele surse 
de energie s-au 
întrecut la atle
tism, volei, hand
bal, popice și șah, 
venind aici, cum 
ne spunea unul 
dintre participants
„de la Daciada pe- 
trolistă". desfășu
rată în fiecare 
schelă, la care au 
luat parte sute și 
sute de muncitori.

Fanfara petroliștilor din Moinești a dat 
semnalul pentru
Primele diplome

festivitatea de premiere, 
și cupe au fost acordate 
atlefilor

zile, orașulTimp de două
Moinești, din frumoasa vale a 
Tazlăului, a fost „capitala 
sportului petrolist". Și-au dat 
întîlnlre aici, în renumite așe
zare moldoveană a sondorilor, 
reprezentanții sportivi ai sche
lelor din județele Ilfov (Cle- 
jani). Teleorman (Videle), Pra
hova (de la Băicoi, Cîmpina și 
Boldești), Brăila (lanca). Ar
geș (Bascov). Dîmbovița (Mo- 
reni) de la Ciucurești-Olt. de 
la Țicleni-Gorj, de la Berca- 
Buzău și brașovenii, care con
struiesc conducte magistrale 
pentru țiței și gaze. Lor li 
s-au alăturat petroliștii spor
tivi de pe valea Trotușului și

La Moinești, se 
întilneau repre
zentanții acestora, 
participant! la cea 
de a IlI-a ediție

pe tară 
pctrolis-

a finalei 
a „Cupei 
tului“.

Toamna 
se într-o 

caldă dealurile și 
din jurul " ' . ’
mea frumoasă i-a îmbiat 
localnici să se îndrepte 
stadionul orașului, așezat 
coama unei coline, spre 
nurile de handbal și volei, 
sala de șah a clubului orășe
nesc, ca și spre popicăria din 
Comănești, pentru a asista la 
întrecerile ale căror finales-au 
desfășurat duminică, de „Ziua 
petrolistului". Moineștenii, mari 
iubitori ai handbalului — ne 
spunea Alexandru Havreliuc,

învălul- 
lumină 

pădurile 
Moineștilor. Vre- 

pe 
spre 

pe 
tere- 
spre

Sevei NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

DACIA 1300: LOCUL I ÎN „IM EIÎROPII", 
„CUPA Df AUR" Șl „CUPA DI ARCINI"!
• llie Olteanu - Petre Vezeanu, locul I la clasa 1 300 cmc
„Turul Europei", competiție 

automobilistică desfășurată în
tre 3 și 10 octombrie (start la 
Mainz, sosire la Hanovra). al 
cărei traseu a străbătut teri
toriile R.F. Germania, Ceho
slovaciei, Ungariei. Iugoslaviei, 
României, Poloniei și R.D. Ger
mane, s-a încheiat cu un SUC
CES REMARCABIL al mașinii 
Dacia 1300 : LOCUL I PE 
NAȚIUNI, PRECUM ȘI „CU
PA DE AUR" și „CUPA DE 
ARGINT". Cele cinci echipaje 
românești — llie Olteanu — 
Petre Vezeanu, Ștefan Ianco- 
vici — Ovidiu Scobai. Arpad 
Szalai — Constantin Zărncscu, 
Ludovic Balint — Mircea Pa- 
naite și Nicu Grigoraș — Ionel 
Mălăuț —, care s-au confrun
tat cu un mare număr de e-

chipaje din numeroase țări ale 
Europei, s-au comportat exce
lent. Dealtfel. CUPLUL MAEȘ
TRILOR SPORTULUI ILIE 
OLTEANU — PETRE VEZEA
NU A CUCERIT PRIMUL 
LOC LA CLASA 1 300 CMC. 
De asemenea, echipajul Zăr- 
nescu — Szalai a ocupat lo
cul 3.

Noul succes al mașinii româ
nești Dacia 1 300 și al automo- 
biliștilor noștri se adaugă unui 
palmares bogat, care eviden
țiază calitățile „Daciei", măies
tria și buna pregătire a pilo- 
ților români. Performantele re
alizate de reprezentanții noș
tri în această mare competiție 
au fost subliniate de organi
zatori și de presă, elogiate de 
personalități ale acestui sport.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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în preziua jocului de fotbal cu echipa Angliei

TOȚI COMPONENT» LOTULUI 
SÎNT REFĂCUȚI Șl GATA DE START
® lordache și A. lonescu au efectuat integral 
antrenamentele de ieri © Un interviu colectiv 
dătător de încredere ® Tricolorii participă 

astăzi la ultima ședință de pregătire
Penultima zi a pregătirilor echipei naționale... 

Prima veste, o veste bună, toți jucătorii din lot sînt 
refăcuți, nici un caz nu mai figurează pe lista 
doctorului D. Tomescu. Ieri dimineață, lâ primul an
trenament al zilei — ședință de pregătire, de 
o deosebită intensitate, dedicată factorului fizic — 
toți cei 19 selecționați au răspuns prezent. Iorda- 
che, Moraru, Speriatu, Negrilă, Sameș. Ștefănescu, 
Munteanu II. Ungurcanu, Păltinișan, Nicolae, Bel- 
deanu, Iordănescu, Țicleanu, Dumitru, Bălăci, Crișan, 
Cămătaru, M. Răducanu și Adrian lonescu au in
trat, rapid, în tema antrenamentului, în care au 
predominat sprinturile. Antrenorii V. Stănescu și V. 
Stănculescu au cerut maximă solicitare elevilor 
A urmat un variat program 
de gimnastică, la fel de soli
citant - și el, efectuat cu multă 
conștiinciozitate. Apoi, în vre
me ce jucătorii de cîmp au 
continuat programul cu carac
ter fizic, cei trei portari — 
Iordache. Moraru și Speriatu — 
au trecut la un antrenament 
specific ; mai întîi au lovit 
zeci de mingi în peretele de 
lemn, special construit de pe 
marginea terenului, 
cînd să le prindă - 
veneau cu o mare 
— cit mai corect, mai 
Apoi, trecînd pe rînd în poar-

încer-
deși 

viteză 
sigur.

Eftimie IONESCU

(Continuare in oag. 2-3)

lor.

Selecționabilii, 
plin efort...

FOTBALIȘTII ENGLEZI ĂU SOSIT ASEARĂ
© Fără Keegan © Cunningham este așteptat in cursul 

zilei de astăzi
Aseară, la ora 19,30, echipa 

Angliei a sosit pe aeroportul 
Otopeni, în frunte cu președin
tele federației, Harold Thomp

Jucătorii englezi la sosirea pe aeroportul Otopeni. In mijloc 
(cu-ziarul în mină) căpitanul echipei, Thompson

• Foto : V. BAGEAC

son, și managerul Ron Green
wood. La absențele ' anunțate 
din timp (Keegan, Wilkins, 
Anderson și Trevor), se adaugă 
cea a lui Mariner, care nu a 
făcut deplasarea. în cursul zi
lei de astăzi este așteptat, to
tuși, înaintașul anglo-„spaniol“ 
Cunningham, care urmează să 
sosească direct de la Madrid.

Echipa Angliei, care a venit 
împreună cu,.selecționata de ti
neret, lasă o impresie de vi
goare. deși unii jucători, și 
mai alea cei din apărare, au 
peste 30 de ani. Se remarcă 
faptul că patru dintre fotba
liștii sosiți aseară au mai ju
cat în România ; este vorba 
de Cherry, care a jucat la Cra
iova, împreună cu echipa sa 
Leeds, de Woodcock, și Shil
ton care au evoluat la Pitești, 
în formația Iui Nottingham, cel 
de al patrulea fiind Lukici,

Ioan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)
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IDE CE NU VIN COPIII LA ATLETISM ?... LA UN PUNCT DE
Se spune despre 

copii că vin greu la 
atletism, că jocurile 
îi atrag mai ușor. Se 
mai spune — cel pu
țin așa afirmă antre
norii noștri — că mij
locul cel mai lesne de 
a-i cîștiga este con
cursul. Concursuri 
simple, cu probe pu
ține și accesibile, din 
care să nu lipsească 
ștafetele.

Un astfel de con
curs a organizat du
minică dimineața, pe 
stadionul Tineretului, 
Clubul sportiv școlar 
Triumf : un triatlon — 
60 m, săritura în 
gime, 600 m 
ștafetă 8X50 
am dus, deci, 
dionul de la 
dînd curs 
primită vineri la re
dacție „de a sprijini 
acțiunea". Ne-am dus, 
gîndindu-ne că vom 
vedea citeva sute de 
copii la startul „Cu
pei Triumf" — aveam 
să aflăm că invitația 
fusese adresată tutu
ror unităților atletice 
din București cu sec-

m.
pe

lun- 
și o 
Ne- 
sta-

șosea, 
.invitației

ții de copii —. ne-am 
duș gîndindu-ne că 
era primul concurs 
din această toamnă (!) 
adresat celor mai ti
neri atleți din Capi
tală...

... Nu sint citeva 
sute, sînt citeva zeci. 
Iar antrenorii pot fi 
numărați pe degetele

vin copiii la atletism... 
Concursul începe la

11 fix și se desfășoa
ră repede. întrecerile 
au un 
bit, la 
tismul 
joacă.
„190" cîștigă

farmec deose-
11-12 ani atle- 

o 
la 

din
pare încă 
Băieții de

7
cele 11 serii la 60 m, 
dar primul la timp

600 m, o altă elevă a 
lui Ducu, Irina Mun
teanu, se detașează 
net. Antrenorul e 
bucuros : „Ce zici, am 
cîștigat două probe!" 
Ce să zic, bravo ! La 
ștafetă, școala 190 nu 
poate pierde. în ul
timul schimb — To- 
miță, un prichindel

Cu citva timp în urmă, 
Gabriel Cristache dobora, la 
Mîtișci, lingă Moscova, re
cordul național de juniori al 
probei de pistol viteză. Pe 
același poligon pe care, în 
iulie, Corneliu Ion cucerea 
prețioasa medalie olimpică 
de aur, Cristache a reușit 
595 p — cu doar un punct 
mai puțin decțt Ion ! Eveni-

dui de atunci al lui Florin 
Irimia, 592 p ; Virgil Suciu 
(Steaua, provenit de la U.T. 
Arad) dobora acest record, 
cu 593 p, în mai, și cu 594 
p, în iunie. Și, așa cum 
spuneam, acum, Gabriel 
Cristache (Dinamo) a stabi
lit recordul la 595 p.

Un carusel de recordmani, 
suită a rezultatelor de 
care trebuie 
demonstrînd

atmosfere

mîinilor. afara
gazdelor, îi zărim pe 
Virginia Ioan_ (Rapid). 
Mariana 
(Metalul), 
(Viitorul), 
Stănescu 
sportiv școlar 
letism),. Doru 
(școala 190). 
de Ia Steaua, 
de la Dinamo, 
de la...

Condovici 
Eugen Ducu 

Gheorghe 
(Clubul 
de at- 
Bădini 

Nimeni 
nimeni 
nimeni 

Lipsesc 
special cei care 
plîng că nu sînt 
cursuri. Probabil 
au treburi importan
te, sau stau acasă și 
se întreabă de ce nu

în 
se 

con- 
că

este Constantin 
gan, de la Triumf. La 
fete, Mihaela Ilan- 
cioîu (Metalul) e cea 
mai iute, și nu ne 
miră, deoarece antre- 
noare îi este Mariana 
Condovici. La lungi
me fete, recordurile 
personale cad unul 
după altul, chiar dacă 
nimănui nu-i trece 
prin cap să sape nisi
pul din groapă, tare 
ca asfaltul... Cîștigă 
Mihaela Tatu cu 4,55 
m ; Eugen Ducu ne 
spune că face atle
tism- de cinci luni. La

dovada, 
film" ne 
Bădini.
premie-

netuns. „Are 
joacă într-un 
spune Doru

La sfîrșit, 
rea, pe probe. O di
plomă și un pahar, 
sau numai o diplomă. 
Dar vaza mare, „Cupa 
Triumf", cine o ia ? 
Nimeni. Nu e timp 
de calculat punctajul, 
e ora mesei. Cupa se 
dă miercuri, la 
dința... (! ? !).

Chiar așa, de 
n-or fi venind copiii. 
la atletism ?...

șe-

ce

O 
vîrf 
ea 
unei 
muncă, în proba 
viteză, după exemplele unor 
Ștefan Petrescu, Ion Tripșa, 
Dan Iuga, Marcel Roșea, 
Marin Stan, Corneliu Ion. 
O cascadă de cifre înalte în 
care bunii noștri antrenori 
se întrec, indirect, între ei : 
Ștefan Petrescu, Teodor^ol- 
dca, Gavrilă Maghiar, 
dor Jeglinschi, loan 
viei, Alexandru Csik, 
dor Ciulu, Alexandru Gered.

Există, așadar, toate pre
misele pentru ca proba de 
pistol viteză să rămînă acolo 
unde este, în fruntea ierar
hiei : tradiție, experiență, 
talente, antrenori. Să le va
lorificăm pe deplin ! Dar. 
ce facem în celelalte probe?

Radu TIMOFTE

continuată, 
existența 

bună de 
de pistol

mentul ne-a amintit de un 
altul, petrecut în urmă cu 
10 ani, adică atunci cînd 
Corneliu Ion ridica recordul 
de juniori la ...590 p.

Cele 5 puncte consti
tuie opera unor tineri per
formeri foarte talentați, am 
putea spune în egală măsu
ră cu recordmanul de ieri, 
campionul ofimpic de azi. 
Gabriel Cristache face parte 
dintre ei, talentul și munca 
situindu-1 în fruntea ierar
hiei, așa cum s-au mai pe
trecut lucrurile anul acesta 
și cu aiți doi țintași : Con
stantin Țirloiu (Steaua) e- 
gala, în luna martie, recor-

Teo- 
Popo-

Teo-
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Vladimir MORARU .



—2) Campionatele de maraton și marș In campionatele de handbal

...CULESE DE-A LUNGUL CELOR 179 km
A! CURSELOR DE LA SIBIU!

STEAUA Șl RULMENTUL BRAȘOV 
ÎN DIVIZIA

Cu desfășurarea campionate
lor naționale in curse pe dis
tanțe lungi, la alergare și marș, 
s-a încheiat. oficial. sezonul 
competițiilor atletice ale anului 
1980. Concursul de la Sibiu, de 
sîmbătă și duminică, a cunoscut 
un deplin succes, datorită în 
primul rînd bunei organizări și 
mai ales excelentului ‘ 
pe șoseaua 
legătură cu 
interesantă 
participanți 
pentru mai

traseu, 
spre Rășinari. In 
traseul hi se pare 

ideea mai multor 
ca el să fie gazdă, 

,____  __  multi ani de-aici
înainte, a întrecerilor naționale 
de maraton și marș • Dintre 
cei care au pus umărul cu nă
dejde la buna organizare a 
competiției amintim numele lui 
D-tru Dobrescu. Victor Stanciu, 
Alex. Stoian. Ilie Popa, Emil 
Popovici, Ioan Lupu, Ernest 
Balogh. Vasile Lujerdean. Emil 
Neamtu. ajutați cu entuziasm 

■ de un grup de elevi ai Școlii 
militare de ofițeri activi „Ni
colae Bălcescu" • înaintea 
startului în maratonul fetelor, 
multi dintre cei prezenți pri
veau cu scepticism apropiata 
cursă, așteptîndu-se la abando
nuri în lanț. Ei bine spre 
cinstea lor. nu numai că nici 
una dintre cele 7 concurente 
n-a abandonat întrecerea, dar 
noua campioană, de pildă, a 
avut un timp superior la 6 
dintre participanții în întrece
rea masculină, la care. în plus, 
din 52 de concurenți alți 7 au 
și abandonat ! Noua campioană 
a tării, orădeanca Doina Pop 
(antrenor Pop Gaspar) are doar 
21 de ani și practică atletismul 
de 2 sezoane. Este funcționară 
la ADAS și pînă acum, alergase 
doar un 1 500 m — 4:52.0. Re
zultatul său a fost la numai 2.7 
s de recordul tării stabilit în 
1976 de constănteanca Stana 
Dănăilă (3.03:13.0). Doar 2,7 s 
pentru 42 197 ml... • Singurul 
record național înregistrat 
Sibiu a fost cel de juniori

la 20 km marș de bucureștea- 
nul Gh. Frecățeanu (P.T.T.), 
antrenat de Ilie Vasile. El a în
trecut copios vechiul record al 
lui Uceanu — 1.42:36,0 © Ma- 
ratoniștii de la Rapid, pregătiți 
de Gh. Boghean, au avut o 
comportare deosebită ; noul 
campion Dumitru Nicolae fiind 
de departe cel mai bun, reve
lația concursului a fost tînărul 
C-tin Bebereche. La primul 
lui start in această probă s-a 
clasat al 4-lea cu 2.24:31,4. 
Ceilalți doi Moise Hatoș și Că
tălin Andreica s-au aflat acum 
la ultimul lor concurs. Felici
tări pentru pasiunea statornică 
pe care au dovedit-o pentru at
letism. pentru maraton ! ® Ve
chiul nostru campion 
Cristea, prezent și 
concurs, (dar nu ca 
spectator) avea toate 
să fie fericit. Vechiul 
Dumitru Nicolae a 
lată,

Dinu 
acum la 

simplu 
motivele' 
său elev 
devenit,

campion național, iar ac
tualul său elev, la Metalul, Du
mitru lordache (19 ani — doar 
8 luni de atletism !). s-a clasat 
al 9-lea în maratonul redus al 
juniorilor, demonstrînd remar
cabile calități • Dar Dinu n-a 
fost singurul antrenor fericit 
la Sibiu. Vasile Lnpu, din Cu- 
gir. de exemplu, nu mai pridi
dea să-și îmbrățișeze elevii 
pentru cele două medalii de 
bronz, individual și echipe, la 
maratonul juniorilor. „Sînt pri
mele medalii cucerite de atieții

felCugirului" spunea el, „La 
și pentru noi, la Tr. Măgurele' 
a completat un alt inimos an
trenor, fostul maratonist Vasi
le Toporan, echipa sa de la 
Centrul de atletism a fost a 
doua în cursa juniorilor. • 
Victoria (individual și pe echi
pe) la juniori a revenit alergă
torilor din Blaj, de la Tîrnave
le, pregătiți de Virgil Todeasă, 
călduros susținuți, pe traseu, 
de un mare număr de elevi din 
Blaj veniți in excursie la Si
biu să-și încurajeze colegii. 
Frumos gest ! • în cele două 
curse de marș (50 km seniorii 
și 20 km juniorii) au existat 
destul de multe rezerve în pri
vința corectitudinii mersului la 
numeroși concurenți. Noii cam
pioni (St. Ioniță — 
Dulca — tineret și 
juniori) fiind mai 
riți de arbitri, se 
că, oricum, au mărșăluit și mai 
bine, dar mai multă exigență 
și fermitate se impune în apli
carea regulamentului propriu 
acestei probe,, • Nu toți cei 
prezenți la startul celor 5 pro
be ale competiției la 
demonstrat pregătirea 
cioasă pentru a putea 
in condițiunl cît mai 
prelor cerințe ale acestor foar
te dificile curse. Se impune, 
neapărat, mai multă responsa
bilitate, în primul rînd, din 
partea antrenorilor acestora !

Romeo V1LARA

LIDERI (solitari)
După disputarea a șapte etape 

din turul campionatelor naționale 
de handbal, Divizia „A", clasa
mentele se prezintă astfel:

MASCULIN

zești, H.C. Minaur Baia Mare 
Gloria 7 ’
Relon Săvinești și, derbyul eta
pei, Politehnica Timișoara — 
Steaua.

Aradr Știința Bacău
• A dovedi

în

1. STEAUA 7700 189-137 14 FEMININ
2. „Poli" Tim. 7601 139-115 12 1. RULMENTUL 7 7 0 0 123- 87 14
3. Dinamo Buc. 7502 140-120 10 2. Știința Bc. 7 6 0 1 145-117 12
4. Gloria Arad 7304 121-111 6 3. TEROM Iași 7 5 1 1 132-104 11
5. Știința Bc. 7304 152-153 6 4. Mureșul Tg.M. 7 5 0 2 103-111 10
6. „U" Craiova 7304 128-156 6 5. Progresul 7 3 1 3 103- 93 7
7. H.C. Minaur 6204 118-112 4 6. „U" Cluj-Nap. 7 3 0 4 114-118 6
8. Relon Săv. 6204 110-126 4 7. Constr. B. M. 7 2 0 5 116-131 4
9. Dinamo Bv. 7205 127-143 4 8. Textila Buh. 7 2 0 5 108-125 4

10. C.S.M. Borzești 7106 104-155 2 9. „U“ Timișoara 7 1 0 6 102-118 2
• Meciul dintre formațiile Re- 10. Constr. Tim. 7 0 0 7 102-144 0

octombrie,lon Săvinești și H.C. Minaur Ba
ia Mare, restanță din etapa a 
VH-a, se joacă joi, 16 octombrie, 
ora 17, în Sala sporturilor din 
Piatra Neamț.
• Etapa a VIII-a — duminică 

19 octombrie — programează ur
mătoarele întîlniri: Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova, 
Dinamo Brașov — C.S.M. Bor-

• Duminică, 19 
cadrul etapei a VIII-a, sînt pro
gramate următoarele partide: U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea Timișoara, Progresul — 
Textila Buhuși, Constructorul Ti
mișoara — Mureșul Tg. Mureș, 
Știința Bacău — Constructorul 
Baia Mare și TEROM Iași — Rul
mentul Brașov.

i
I

la 
II

HI P ISM

fORMAJIA I. OANĂ

Timp excelent, partanți nume
roși, alergări cu momente de 
„suspans- și sosiri palpitante, 
iată ce a caracterizat reuniunea 
de duminică dimineața. Dacă la 
toate acestea mai adăugăm și 
nota de corectitudine (am dori 
să consemnăm cît mai des acesi 
aspect) întîlnită în toate cele 9 
probe desfășurate (s-a mînat cu 
multă convingere, fără menaja
mente și calcule de culise), pu
tem aprecia ca excelent spectaco
lul vizionat. Din ansamblul re
zultatelor reținem victoriile rea
lizate de Selenar, Incaș, Riguros, 
Strungărița și Rabina. ~ ' 
deși s-a handicapat _ 
printr-un lung galop, a . 
spectaculos, întrecînd chiar 
potou pe 
fi cîștigat 
fi realizat 
Incaș t-a 
sosirii pe ___
„surprinzătoare' __ .__ ,_  __
mers), Riguros (energic susținut 
de I. Oană în lupta finală) șl-a 
adjudecat „Premiul Tineretului" 
(alergare semiclasică), strungări- 
ța a dispus la luptă de Săbădău 
șl Solitar, iar Rabina, dusă pru
dent de I. Clocîrlan pe prima 
parte a cursei, a cîștigat proba 
rezervată conducătorilor amatori 
întrecînd pe Indian (foarte bine 
condus de sobrul C. Simion) și 
Hebron. Rezultate tehnice: Cursa 
1: 1. Suporter (M. ștefănescu) 

2. Heracle. Simplu 2,

Primul, 
suplimentar 

revenit 
pe 

Recurs (care dacă ar 
formația I. Oană, ar 

cea de-a 4-a victorie), 
depășit în, vecinătatea 
Otilian (aflat într-o 

dispoziție de

rec. 1:34,5, ________ ___
ordinea 79. Cursa a 2-a: 1. Jupan 
(M. Iorga) rec. 1:31,0, 2. Rodion. 
Simplu 4, _ ”
Cursa a 3-a

ordinea 38, event 32.
... 1. Rabina (I. Cio- 

cîrlan) rec. 1: 27,6. 2. Indian, 3. 
Hebron. Simplu 6, ordinea închi
să, event 87, ordinea triplă 1879, 
triplu cîștigător 2353. Cursa a 4-a:
1. Lazăr (V. Pătrașcu) rec. 1:26,3,
2. Hublou. Simplu 1,80, ordinea
11, event 24. Cursa a 5-a: 1. Se
lenar (V. Gheorghe) rec. 1:26,7, 
2. Recurs, 3. Iberic. Simplu 3. 
ordinea 13, event 10, ordinea tri
plă 346. Cursa a 6-a: 1. Incaș 
(N. Simion), rec. 1:25,7, 2. Oti
lian. Simplu 5, ordinea 52, event 
15, triplu cîștigător ' “ ~ 
7-a: 1. Riguros (L 
1:28,1, 2. Siracuz,
Simplu 3, ordinea 
ordinea triplă 731, 
1. Strungărița (I. 
1:27,6. 2. Săbădău,
Simplu 6, ordinea 18,

gător 318. Cursa a 9-a 
(A. Brallovschi) rec. _ 
Tenebros, 3. Grăbit. Simplu 5, 
ordinea 77, event 60, ordinea tri
plă 191. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 95 726 lei șl a 
fost cîștigat (50 la sută) de două 
tlehete cu trei combinații cu șase 
cai a 15 954 Iei combinația. Re
port 47 864 (rezultat provizoriu). 
Retrageri : Solitara, Samba. Ru- 
bldiu.

147. Cursa a 
Oană) rec.
3. Valentin. 

17, event 25. 
Cursa a 8-a: 

Oană) rec.
3. Solitar. 

---------- ZZ, event 25, 
ordinea triplă 1115, triplu cîștl- —" — -------- ----- j Dalba

1:36,8, 2.

Gh. ALEXANDRESCU

t

seniori, Gh. 
Ion Păun — 
mult urmă- 
poate spune

Sibiu au 
trebuin- 

face fată, 
bune, as-

în Divizia „k“ de popice

0 ETAPA CU NUMEROASE VICTORII IN DEPLASARE

în derbyul etapei la hochei

STEAUA-SPORT CLUB
La prima sa apariție în Capi

tală în acest sezon, Sport club 
a reușit să-i țină în șah pe cam
pioni pînă în ultima repriză. 
Steaua a învins cu 3—1 (1—0.
0—1, 2—0). întărită, față de- se
zonul trecut, cu Sandor și Pra- 
kab, Iar de cîteva săptămîni și 
cu frații Naghl, formația din 
Miercurea Ciuc se anunță a fi 
un obstacol dificil (mai ales pe 
teren propriu) pentru protago
nistele campionatului. Steaua . și 
Dinamo. Ieri, pe patinoarul „23 
August", steliștii au deschis sco
rul abia în min. 17. prin Todor, 
dar în repriza secundă (pe care 
au stăpînit-o ca vigoare în joo 
și număr de ocazii de gol) oas
peții au egalat (Sandor, min. 49). 
în această parte a jocului, 
Steaua a avut de 3 ori superio
ritate numerică dar Sport club 
a știut să se apefe foarte exact. 
Victoria bucureștenilor s-a con
turat în ultima parte a meciului. 
In min. 45, Justinian înscrie din- 
tr-o acțiune personală : 2—1, dar 
partida rămîne deschisă. în min. 
53 însă, într-un moment în care 
echipa din Miercurea Ciuc avea 
superioritate numerică și ame
nința cu egalarea, E. Antal co

J!

I
I
I

MIERCUREA CIUC 3-1
mite o greșeală de începător, scă- 
pînd pucul în fața propriei porți 
și Nistor... nu refuză cadoul, pu- 
nînd, practic, punct final unui 
meci care și-a confirmat atribu
tul de derby al etapei, dar mai 
mult prin risipa de energie pe 
care au făcut-o jucătorii celor 
două echipe și prin echilibrul 
disputei, decît prin valoarea sa 
tehnică.

Din acest ultim punct de ve
dere, așteptam mai mult de la 
un meci în care evoluau aproape 
20 de componenți ai lotului re
prezentativ lărgit. Steaua n-a 
convins în jocul de ansamblu, 
așteptînd prea mult de la acțiu
nile individuale ale „vîrfurilor" 
sale. Sport club dovedește că 
„grefele" recente nu fac ca ni
velul general de joc să se ridice 
peste noapte. S3 sperăm că re
turul de azi (de la ora 17, pe 
același patinoar) ne va oferi mai 
mult...

Radu URZICEANU
• Aseară, la Miercurea Ciuc, 

Dlnamo — Avintul Gheorgheni 
9—6 (5—1, 3—3, 1—3), după ce li
derul conducea Ia un moment 
dat cu 7—1 1 I

ZIUA PETROLISTULUI*1
(Urmare din paa. I)

vicepreședintele Comitetului 
sindicatului orășenesc și pre
ședinte al secției de handbal 
— au 
meciul 
lă. A 
putată _ 
toria s-a decis în prelungiri..,

Tribunele aU izbucnit în a- 
plauze 
Cornel 
cursa de 1 500 m 
Adrian 
nești, a 
săritura 
oaspeții 
prejos. La volei și la tenis de 
cîmp s-au impus prahovenii, 
după cum argeșenii, prin Sil
via Dumitrașcu și Constantin 
Baltag, au cîștigat la sah.

— Ne-a bucurat foarte mult 
faptul că Moineștiul nostru a 
fost ales pentru finala pe tară 
a „Cupei petrolistului" — ne 
spunea primarul orașului, to
varășul Constantin Avramescu. 
Mai întîi. pentru că întrecerile 
sportive au dat un plus de 
strălucire ..Zilei petrolistului" 
pe meleagurile moldovene. în 
al doilea rind, competiția ne-a 
oferit prilejul să ne cunoaștem 
mai bine intre noi. sondorii, 
sportivi din întreaga tară.

— Lucrez la schela Bascov, 
de lingă Fiiești *- ne mărturi
sea Ion Stănoiu, „medaliatul 
cu argint" la proba de aler
gare. Pe unii dintre concurent! 
i-am cunoscut la Oradea. la 
„CrosuJ tînărului muncitor", si 
am legat prietenii. Aceasta mă 
face să cred că ..Daeiada" este 
și un frumos orile» de a ne 
cunoaște, de a ne prețui mun
ca, activitatea în producție și 
pe terenul de sport.

vrut neapărat 
cu piteștenii. 

fost o partidă 
ca în Divizia

să ciștigc 
din fina- 
mai dis- 

„A". Vic-* ■ «

cînd tot. un băcăuan, 
Simionescu, a cîștigat 

sau cînd 
Ungureanu, din Moi- 
ocupat primul loc la 
în lungime. Dar nici 
nu s-au lăsat mai

...Sîmbătă si duminică, la fi
nala pe țară a „Cupei petro
listului", a fost o vreme ca-n 
povestirile sadoveniene. Plaiu
rile tăzlăuane au răsunat de 
glasurile vesele ale celor care 
caută în adîncuri „aurul ne
gru". Pentru toti. finala în 
„Cupa petrolistului" a însemnat 
un excelent prilej de a se 
angaja să ridice ștacheta per
formantelor în întrecerile vii
toare ale „Daiciadei".

Cîștîgătorii întrecerilor. Atle
tism — lungime : Elena Ne- 
delcu (Dîmbovița). Adrian Un
gureanu (Bacău) ; greutate : 
Lucia Malacu (Bacău), Ro
meo Florea (Bacău) ; alergare : 
Mariana Popoi (Bacău). Cornel 
Simionescu (Comănești). Tenis 
de cîmp : Elena Roșculet (Pra
hova). Sorin Erlic (Moreni- 
Dîmbovița). Volei băieți : 
I.R.U.E. Cîmpina. Handbal : e- 
chipele orașului Momești. Sah: 
Silvia Dumitrașcu și Constan
tin Baltag (ambii din Argeș). 
Popice : Cornelia Dumitrache 
(Pitești), Gh. Bușă (Brașov).

în campionatul Diviziei „A" de 
popice s-a disputat sîmbătă și 
duminică etapa a IV-a, în care 
s-au obținut următoarele rezul
tate :

FEMININ O GLORIA BUCU
REȘTI — PETROLUL BÂICOI 
2335 — 2243 p d (scor individual 
4—2). Joc atractiv, cîștigat de 
gazde datorită, în special, rezul
tatelor mari obținute de Florica 
Neguțoiu i ” ‘ ‘ ~
cu (419).
Margareta 
al treilea 
397. De la 
Elena Ilie 
tru — 388. C.
• VOINȚA
TROM BRAȘOV 2380—2352 (4—2). 
Primele jucătoare ale celor două 
formații au fost Minela Dan (P) 
— 433 și Maria Vîlsan (M) — 431. 
I. CORNEA — coresp. • U. T. 
ARAD — VOINȚA TIMIȘOARA 
2221 — 2280 (2—4). Timișorencele 
au avut o echipă mai omogenă și 
au cîștigat pe merit. Cele mai 
eficace concurente au fost Maria 
Beseni — 418 și, respectiv, Emilia 
Ebel — 412. N. STRAJAN — co
resp. • C.S.M. REȘIȚA — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 2412 — 2309 
(5—1). O partidă în care reșițean- 
ca Eugenia Lăcătușu — cu 429 
p d — a fost de departe cea mal 
precisă jucătoare. De la oaspete

(425 p d) și Ana Petres- 
Campioana mondială, 

Cătineanu, a realizat 
rezultat al. reuniunii — 
Petrolul s-au evidențiat 

> — 389 și Elena Dumi- 
TIMUC — coresp.
PLOIEȘTI — ME-

TURNEELE FINALE
LA VOLEI

înaintea ultimelor jocuri 
turneele finale de volei, < 
mentele se prezintă astfel:

din 
clasa-

MASCULIN
1. Dinamo 4 4 0 12: 2 8

2. Steaua 4 3 1 11: 5 7
3. Explorări B.M. 4 13 5:10 5
4. Univ. Craiova 4 0 4 1:12 4

FEMININ
1. Dinamo 4 4 0 12: 3 8
2. Univ. Craiova 4 2 2 6:7 6
3. Farul Constanța 4 1 3 8:9 5
4. Știința Bacău 4 1 3 4:11 5

Programul zilei de astăzi.
MASCULIN. Iași, de la ora 17 :
Steaua — Universitatea și Dina
mo — Explorări: FEMININ. Foc
șani, de la ora 17: Dinamo — 
Știința și Farul — Universitatea.

s-a remarcat doar Elena Lăpăduș 
— 396. D. PLAVIȚIU — coresp. 
• VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
ORADEA 2355 — 2393 (3—3). •
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2433—2497

" * Campioanele au • cîștigat

I
(’--1). . . _ 
derby-ul local după un joc foarte 
disputat. Primele concurente au 
fost Maria Luca (V) — 435 și Ana 
Oprea (E) 
coresp.
BRAȘOV 
GHERLA 
OLIMPIA 
TA GALATI 2311 
• VOINȚA BUCUREȘTI 
ROMET BUCUREȘTI.
Capitalei s?a întrerupt la. scorul 
de 1010 — 928. după 3 schimburi, 
datorită unor defecțiuni tehnice 
la instalația automată de ridica
rea popicelor (!).

MASCULIN © CHIMPEX CON
STANȚA — GLORIA BUCUREȘTI 
5038 — 5098 (2—4). Echipa campi
oană a jucat foarte bine, reușind 
o victorie prețioasă In deplasare 
(a patra în acest campionat). Cei 
doi jucători din echipa campioa
nă mondială, Al. Cătineanu (G) 
și Gh. Silvestru (C) au fost prin
cipalii realizatori cu 909 p d și, 
respectiv, 888 p. d. C. POPA — 
coresp. « CARPAȚl SINAIA - 
C.F.R. CONSTANTA 4812 — 4723 
(4,5—1,5). » C.F.R. TIMIȘOARA
— VOINȚA TG. MUREȘ 4788 — 
4871 (3—3). Meci viu disputat, dar 
cu rezultate modeste. Cele mai 
multe popice le-au doborlt Popa
— 842 și, respectiv, Seres — 831 
ST. MARTON — coresp. © OLIM
PIA BUCUREȘTI — CONSTRUC
TORUL GALATI 4901 — 4803 
(4—2) • RULMENTUL BRAȘOV
— RAFINORUL PLOIEȘTI 4925 —

(4—2). ® FLACARA BEA-
— VOINȚA BUCUREȘTI

4639 — 4829 (1,5—4,5). Bucurește- 
nii au jucat foarte bine, ei au 
avut în C. Voicu primul realizator 
cu 839 p d. C. GRUIA — coresp. 
® VICTORIA CUBAN TIMIȘOA
RA — ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 4574 - 4792 (2-4). • TEII- 
NOUTILAJ ODORHEI — META
LUL HUNEDOARA 4817 — 4952
(2—4). Oaspeții au abordat jocul 
cu multă precizie, clștigînd par
tida la un scor destul de sever. 
Băiaș (881 de la Metalul) și Bara 
(838, de la Tehnoutilaj) au fost 
cel mai productivi concurenți. A. 
PIALOGA — coresp. • CHIMICA 
T1RNAVENI — PROGRESUL O- 
RADEA 5291-5151 (3-3).

— 418. I. PAUȘ —
• HIDROMECANICA

— CONSTRUCTORUL
2383 — 2271 (4,5—1,5) • 
BUCUREȘTI — VOIN- 
— ----- 2365 (2—4) î

--- — LAk
Derby-ul

4598 
șov

„CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBY
La sfîrșitul săptămînii s-au 

consumat partidele unei noi eta
pe în cadrul „Cupei Federației". 
Din păcate, aceste meciuri de 
rugby — lipsite de miză — sint 
ocolite de marele public, deși 
spectacolul sportiv prezent pe te
ren este de calitate.

DINAMO — R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC 7—16 (3—6). Mee! 
frumos, în care studenții, cu o 
formație mai completă, s-au im
pus nu însă fără a întîmpina o 
dîrză rezistență din partea unei 
echipe dinamoviste care știe să 
joace în orice împrejurări. Dan 
Cojocaru, fundașul teamului u.t- 
versitar, a făcut din nou un meci 
excelent (abilitate, siguranță, o- 
portune lovituri de picior) ceea 
ce-1 recomandă pentru lotul na
țional, ale cărui porți rămîn, 
după cîte am înțeles, deschise. 
Punctele au fost înscrise de Co-

LOTO-PRONOSPORT
ASTĂZI MAI PUTEȚI JUCA..,
Tragerile obișnuffe Pronoexprea 

continuă să-și confirme atracti- 
vitatea, furnizînd cu regularitate 
frumoase satisfacții. Astfel, la 
prima tragere din această lună, 
desfășurată la 1 octombrie, par
ticipantul AIZIC AVRAM din 
Tecuci a obținut la categoria I, 
pe un bilet jucat în cotă de 
25%, un AUTOTURISM „Dacia 
1300“; de menționat că, la ace- 

. eași tragere, valoarea nominală 
a cîștigurilor de categoria a 
Il-a a fost de 19.106 lei. Trage
rea următoare, din 8 octombrie

INFORMEAZĂ
1980, a prilejuit, de asemenea, 
noi succese, după cum se poate 
vedea din rezultatele omologării 
respective, publicate în această 
rubrică. Desigur tragerea de 
mîine 15 octombrie 1980, va adău
ga noi nume pe lista marilor 
cîștigătorl. Agențiile Loto-Prono- 
sport mai stau doar astăzi la 
dispoziția celor ce doresc să-și 
încerce șansele. FIECARE BILET 
— O POSIBILITATE DE A OB
ȚINE AUTOTURISME „Dacia 
1300“ Și MARI CIȘTIGURI IN 
NUMERAR!

A început vînzarea biletelor 
pentru ultima tragere Loto 2 din

I
I
i
I
I
I
I
I
I

jocaru 9 (2 l.p. 4- drop), Rosct- 
nic 4 ,____
(drop) pentru învingători,^ 
pectiv
4 (eseu).

(eseu), Paraschivcscu 3
■ ' ------- ', res-

Petre 3 (l.p.), Chirigiu
. ___;). A condus mulțumitor
Ilie Alexandru (debutant). (D.C.)

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — RAPID 
22—6 (13—6). Victoria a surîs echi
pei mai bune. Au marcat : Mă- 
eăneață, Sabău, cite o încercare, 
Fălcușanu, drop, Simion 3 l.p. + 
tr., respectiv Gh. Dumitru 2 l.p.

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA BAIA 
MARE 8—9 (0—0). Manciu și I-
vanciuc au marcat cîte o încer
care pentru gazde, respectiv Ră- 
doi. încercare, Cantea drop, Tiry- 
ancsev tr. pentru băimăreni (Ilie 
Ionescu, coresp.).

P.T.T. ARAD — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 0—6 (0—0).

RULMENTUL BIRLAD — PO
LITEHNICA IAȘI 6—11 (6—7).

această lună, care va avea loc 
duminică 19 octombrie 1980. Ju- 
câți din vreme numerele prefe
rate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO 
NOEXPRES DIN 8 OCTOMBRIE 
1980. Categoria 1 : 1 variantă
100% Autoturism Dacia 1300 și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; cate
goria 2 : 3 variante a 22.028 lei ; 
categoria 3 : 21 a 3.147 lei ; ca
tegoria 4 : 93 a 711 lei : categoria 
5 : 193,75 a 341 lei ; categoria 6 : 

6.439 a 40 lei ; categoria 7 : 168,50 
a 200 lei ; categoria 8 : 3.079,25 a 
40 lei.

Report la categoria 1 : 373.560 lei.
Autoturismul Dacia 1300 de Ia 

categoria 1, a fost obtinut de 
ABALAȘEI ILEANA din București.

Simptom pr 
cu firmă — c’ 
precedentul < 
sfîrșitul celor 
șurate pînă în 
pionatul Divizii 
STANȚA în co 
racterizat cu a 
mațiile 
doi". I 
Mureș, 
tehnica 
chiar la 
acestea 
puncte 
și să piardă j 
ră probleme) 
F. C. Olt, cel 
piui cel mai il 
privință. „U“-l 
Tacne Macri ș: 
realizase, acas 
remiză pînă în 
cumulase, în s 
te pe terenuri 
Progresul Vulc 
șoara, 2 — la 
rău au stat 1 
Galați (nici ur 
mele patru e 
Vulcan — dou< 
cucerit, în de 
punct — și S 
autoare a un 
(2—2), afară, 
etapa a IlI-a. 
pinie separată' 
care după o v 
ră, în etapa 
București, cu ] 
obținut nici rr 
condiții de de 
mult, a pierd 
teren (acolo u 
apropiat-; _era 
jocuri ușoare, 
Cluj-Napoca. 
băimăreni mai 
punct lui F.C. 
pa a Ii-a), ei 
ianu se vede, 
minus 3 pune 
greșul) în cl« 
lui. Numai F.( 
nus 6 puncte s 
capitol. Dar, i; 
tru toate divi: 
asemenea clas 

Universitatea 
Corvinul Huni 
namo Bucure.4 
Brașov 4- 1 
4- 1 p ; Sporii 
A.S.A. Tg. M 
Rm. Vîlcea 0 
0 p ; Steaua 0 
Olt 0 p ; „Pol 
„U" Cluj-Nap 
Bacău — 1 p

așa-zis
Ne refer 

„U“ C 
Timișo
Sportv 

fiind î 
(nespei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ÎN PI
(Urma

tă. cei trei 
la baloanele 
centrau, de 
laltă a terc 
post, tran. 
extreme. Io 
Speriatu au 
spectaculoase 
repetate în 
lord ache, 
efectuat dif 
cu multă u 
dentă a^cor 
de pe urma 
suferită în 
Napoca. Și 
de cazurile 
să-1 amintii 
Ionescu, și 
ma gripei.

Selecționai 
sub reconf< 
apă caldă ; 
toane, o mi 
laxarc, de 
de minute < 
trenamentul 
în care 
cîțiva dintr< 
al ocaziona] 
colectiv, 
partidei cu 
29 de ani ( 
Marea mea 
amintesc 1 
de această 
pînă Ia ep 
rie. Știu c 
neîncetat, ( 
pentru orie 
tularii din 
timp ai ec 
apți de joc. 
de sprijin 
tru". Crișan 
ia să inter 
noi : „Am i 
de echipa 
fost chema 
la jocul cu 
teles că mi 
șansă, era

Biletele 
tru mec 
mânia - 
pot pro< 
stadioane 
Republic: 
ne, în 2 
tele vor 
Ia ora 1: 
SELE 
REPUBL



npionatul Diviziei „X" HD

LUTONULUI DOI" 
IAI MULT
jsință, ,,Poli“ Timișoara...

ȘANSA NOASTIÎA ARf 1)11 SINGOII NOME: 
A UTODEPĂȘIREA

r 
n 
a

— 3 p ; Progresul Vulcan — 3 p; 
F.C.M. Galați 6 p.

Ce anume a condus 
comportări mediocre, 

• torii, uneori, de la o 
alta ?

„Criza de efectiv**, sînt tentați 
să afirme mulți dintre conducă 
torii și antrenorii echipelor în 
cauză ; ceea ce — în situația lui 
F.C.M. Galați (asta doar la înce
putul întrecerii) constituie un a- 
devăr.

„Loturile subțiri, lipsite dc ju
cători valoroși", este argumentul 
altor tehnicieni...

...Un argument fragil, apreciem 
noi, rapid contrazis de alte divi- ► 
zionare „A“, ca F.C.M. Brașov și

la aceste 
contradic- 
etapă la

J

e 
e 
e

i.

ă 
e 
j 
o

a Corvinul, 
CREȘTE- 
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DE JOC 

ORGAN1-
j 
□ 
b 
e 
n

e

u

t

n

Ș
a

e

Z.1U11C1LC . ---------- .
Corvinul Hunedoara, echipe re
venite din eșalonul secund și în 
efectivul cărora cu greu găsești
2—3 nume sonore. Afli, însă, la 
ele, cu precădere la 
PREOCUPARE pentru 
REA ELEMENTELOR 
pentru o - anume IDEE 
(sprijinită pe o bună
ZARE A JOCULUI) la care aderă
— în scopul transpunerii ei în te
ren — FARA MENAJAMENTE, 
toți jucătorii.

N. Proca, M. Lucescu și R. Vlad, 
precum, se înțelege, și conducă
torii echipelor lor, ne oferă și 
următoarea concluzie : în loc să 
aștepte (în zadar) jucători valo
roși, de pe alte meleaguri, con
ducătorii și antrenorii „plutonu
lui doi" să-i crească în propria 
grăd»nă. S-ar evita, astfel, destu
le necazuri : dorul de ducă al 
retor de la Galați (cărora, în ce
le din urmă, li s-a făcut o pă
gubitoare concesie pentru ambele 
părți), indisciplina unora dintre 
fotbaliștii lui F. C. Olt (Petre 
Petre, Martinescu sancționați, e- 
xemplar, de club), sentimentul 
de suficiență, încercat, în unele 
partide de campionat, de jucătorii 
lui ,,Poli“. Da, pentru că, iată, 
tot „Poli“ vine și demonstrează, 
în dubla manșă cu Celtic Glas
gow, un lucru de mult cunoscut 
în fotbalul nostru. Și anume a- 
cela că atunci cînd jucătorul ro
mân (aparținînd chiar și unei e- 
chipe din „plutonul doi") VREA
— și acest vrea Înseamnă, Îna
inte de toate, o pilduitoare viață 
sportivă — el POATE mult mai 
mult. Nu doar o dată, de două 
ori, anual, în cupele europene, ci 
mai des, etapă de etapă,- în cam
pionat.

Gheorghe NICOLAESCU

JOCULUI CU ECHIPA ANGLIEI
apariție subdere. La ultima 

tricoul national, Ia Oslo, n-am 
datceea ce se aștepta de la 
mine. Tocmai de aceea mă so
cotesc dator fată de reprezen
tativa României și veți vedea 
că știu să-mi achit datoriile". 
Dumitru, revenit după o ab
sentă mai lungă printre tri
colori, e laconic dar cuprinză
tor : „Am dorit din tot sufle
tul să revin în lot. Sînt la dis
poziția echipei naționale în 
orice moment va avea nevoie 
de mine", ne declară interna
ționalul. Iordănescu ne promite 
că va vorbi... după meci. Va 
avea despre ce. ne asigură $i 
acest experimentat jucător a 
cărui reîntilnire cu echipa na
țională s-a dovedit un cîștig 
pentru ambele părți. Țicleanu, 
mezinul lotului, care îl auzise
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FOTBALIȘTII ENGLEZI
(Urmare din pag. I)

portarul lui 
asemenea la

Cele două 
te de peste 

aceștia
Glanville,

Leeds, prezent de 
Craiova.
loturi sînt însoți- 
40 de gazetari. 

Printre aceștia l-am regăsit 
pe Brian Glanville. autorul 
cărții de succes „Ascensiunea 
lui Gerry Logan", tradusă și 
la noi în țară. EI se arăta 
cr-umspect în legătură „u ca
pacitatea echipei Angliei de a 
suplini absențele de marcă 
survenite în ultimul timp. Pe 
de altă parte, însă, managerul 
era optimist, spunînd: „Fotbalul 
englez nu poate fi afectat de 
absența cîtorva jucători. Avem 
un meci greu, am văzut echi
pa României împotriva Iugosla
viei și a Norvegiei, am o pă
rere bună despre jucătorii dum
neavoastră, dar sper să facem 
un joc bun și un rezultat pe 
măsură. In privința unui pro
nostic imediat și pentru soarta 
grupei, este prematur să vor
bim". Președintele federației 
engleze, Harold Thompson, a 
completat : „îmi pare foarte 
bine 
care 
oară.
una
Thompson este profesor de fi-

„îmi pare 
că sînt în România, pe 
o vizitez pentru a patra 

Prima călătorie a fost 
științifică (n.r. Harold

Azi. pc stadionul Petrolul din Ploiești (ora 15)

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE FORMAȚIA ANGLIEI
IN PRELIMINARIILE C.E. DE TINERET

sosit șl ora confruntării în 
europeană rezervată

A 
competiția ____ r..
echipelor de tineret : azi, pe sta
dionul Petrolul din Ploiești (ora 
15), reprezentativa ROMÂNIEI în- 
tîlnește primul adversar din gru
pa a 4-a, în care a fost reparti
zată : puternica formație a AN
GLIEI (celelalte componente fiind, 
cum se știe, echipele Elveției și 
Ungariei). Un meci atractiv, o a- 
vanpremieră la meciul de mîine, 
al seniorilor de pe stadionul „23 
August", un examen dificil, dată 
fiind valoarea adversarului, care 
aduce în teren jucători proveniți 
în majoritate de la cluburile din 
prima ligă a campionatului en
glez. Să notăm că palmaresul 
jocurilor directe dintre cele două 
competitoare este destul de redus — 
doar patru întîlniri, toate amicale: 
o dublă confruntare în anul 1957 : 
0—1 (0—0), la București și 2—3
(2—2), la Londra ; o victorie în 
1963 Ia București: 1—0 (1—0) și
un 0—5 (0—0) la Coventry, în
toamna anului 1964.

Tinerii noștri fotbaliști, pregă
tiți de antrenorii Cornel Drăgu- 
șin și Mircea Rădulescu, sînt ho- 
tărîți să lupte — în acest prim . 
joc oficial cu Anglia — pentru un 
start fructuos în competiția eu
ropeană. Cu 17 ani în urmă, cînd 
echipa antrenată de Bazil Marian

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

de la ora

CATANZA- 
meci amical 
care se află

u, LA
loc un 
locală, 
în clasamentul Ligii 
și Corvinul Hune- 
spectaculos, s-a în-

• AKADEMIK SOFIA JOACA 
AZI la TÎRGOVIȘTE. Cunoscuta 
echipă bulgară Akademik Sofia 
susține azi un meci amical la 
Tîrgoviște, cu Clubul sportiv din 
localitate, liderul seriei a Il-a a 
Diviziei ,,B". Partida se dispută pe 
Stadionul Municipal, 
15,30.
• DUMINICA, 

RO, a avut 
între echipa 
pe locul doi 
„A" italiene, 
doara. Jocul, 
cheiat cu victoria echipei italie
ne (3—2), prin golurile jnarcate 
în ordine, de Petcu, 
Braglia (din penalty), 
Rain ieri (în proprie 
(Ștef. Germano).

Palanca, 
Majo și 
poartă).

pe Crișan spunînd că o victo
rie . în fata echipei Angliei : 
reprezintă 75% calificarea, de
clară : „Vom cîștiga, vom lua 
acest important aconto...". Dis
cuțiile mai continuau, dar s-a 
auzit glasul de tunet al lui 
Valentin Stănescu : „La mașină, 

uitati că după- 
un 
să

nou anlrena- 
fie de joacă
după-amiază

băieți ! Nu 
amiază avem 
ment. Și n-o 
nici ăsta...".

Și. în adevăr, 
tricolorii erau din nou pe ga
zon. De această dată. în tovă
rășia mingilor, cu care au 
lucrat toți. O ședință de pre
gătire foarte variată, care n-a 
omis importantele scheme tac
tice. Astăzi dimineață, selec
ționații ies iarăși pe gazon. Va 
fi ultimul antrenament dinain
tea marelui start !

AU SOSIT ASEARA

ca- 
fot- 

e

Au-

zico-chimie la Oxford), cele
lalte au fost călătorii sportive. 
Mă întrebați care ar fi șan
sele echipei României în gru
pa din care facem și noi parte. 
N-âr fi rău ca Anglia să aibă 
șansa a doua, adică șansa 
lificării. Știți dv. cum e 
balul. Niciodată, nimic nu 
sigur".

Astăzi, pe stadionul „23
gust" lotul englez va face un 
antrenament de acomodare. 
Vor participa jucătorii : Cle- 
mence (Liverpool), Shilton 
(Nottingham), Corrigan (Man
chester City) — portari ; Neal, 
Thompson (ambii de la Li
verpool), Cherry (Leeds), Wat
son (Southampton), Sansom 
(Arsenal), Mills și Butcher 
(Ipswich) — fundași ; Robson 
(West promwich), Hoddie (Tot
tenham), McDermot (Liverpool), 
Rix (Arsenal) — mijlocași; 
Coppell (M. United). Woodcock 
(Koln), Birtles (Nottingham), 
Gates (Ipswich) și... probabil 
Cunningham — atacanți.

După care, Ron Greenwood 
a promis că va comunica pre
sei formația de începere, ur- 
mînd ca echipa să se deplaseze 
după-amiază la Ploiești, pen
tru a urmări jocul România — 
Anglia (tineret).

are de partea ei prima 
care toți iubitorii fot- 
vor valorificată din

șl Victor Stănculescu învingea cu 
1—0 pe tinerii fotbaliști englezi, 
cîM Suciu, Hălmâgeanu, Neșu, 
Dumitriu II, Adam, Frățilă, Crei- 
niceanu și ceilalți luptaseră ca 
leii în teren, presa sublinia acest 
„succes de mare prestigiu". 
Iată, deci, un reper, un mobili
zator exemplu pentru a cincea 
întîlnlre cu echipa Angliei, o 
nouă ocazie de afirmare pentru 
tinerii noștri jucători. Sigur că 
partida va avea șl momente gre
le, dar cu calm și luciditate, cu 
încredere în posibilitățile ei reale, 
cu încurajările unui public plo
ieștean care a devenit familiar 
reprezentativei de tineret, echipa 
României 
șansă, pe 
balului o 
plin.

Arbitrul
viei (ajutat de compatrioții săi 
Z. Petrovici șl T. Risici) va che
ma în teren următoarele formații 
probabile : ROMANIA : Moise — 
Vlad, C. Solomon, Fl. Pop, Red
ute — Iovan, Bozeșan — D. Zam
fir, Suciu, Terheș, Klein ; AN
GLIA : J. Lukici — T. Fenwick, 

Dennis, G. Baker, W. Gilbert 
P. Dyson, V. Hilaire, C. Al- 

— T. Fachinu, G. Cowens, 
Dillon.

Stelian TRANDAFIRESCU

iugoslav D. Malovino-

M.

len 
K.

• CHIMIA RM. VÎLCEA — A- 
KADEMIC SOFIA 1—2 (1—2).
Partida s-a disputat duminică și 
s-a încheiat cu victoria oaspeți
lor cu scorul de 2—1 (2—1). Au 
marcat : Simionov (min. 5) și Di
mitrov (min. 11), respectiv Savu 
(min. 21, din 11 m). (P. Giornoiu 
— coresp.).

DIVIZIA „C“ REZULTATELE ETAPEI A Vlll-a
SERIA I

Cristalul Dorohol — Avîntul 
T.C.M.M. Frasin 2—0 (1—0), La
minorul Roman — Nicolina Iași 
3—1 (1—0), Metalul Rădăuți —
Metalul Botoșani 5—1 (3—0), Zim
brul Suceava — Șiretul Bucecea 
1—2 (0—0), TEPRO Iași — Uni
rea Șiret 1—0 (1—0), 
pulung Moldovenesc 
Fălticeni 2—0 (1—0),
-câni — Cetatea Tg.
(0—1), Dorna Vatra

Dor- 
Siret

Huși

A.S.A. Cîm-
— Foresta 

C.F.R. Paș- 
Neamț 2—1 
Dornei — 

Constructorul Iași 3—4
Pe primele locuri în 

după etapa a VllI-a: 
NORUL ROMAN 12 p 
Constructorul Iași 11 p , ...
TEPRO Iași 11 p (io—4)... pe ul
timele locuri: 15. Dorna V. 
nei 4 p (6—13), 16. Unirea 
2 p (4—13).

SERIA A II-a
Victoria Bacău — Hușana

4—1 (3—0), Petrolul Moinești —
Minerul Comănești 2—3 (1—2),
Cimentul Bicaz — Celuloza piatra 
Neamț 0—1 (0—0), Gloria Focșani
— DEMAR Mărășești 1—0 (0—0),
FEPA 74 Birlad — Rulmentul 
Bîrlad 0—1 (0—0), Textila Buhuși
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej
1—1 (0—1), Luceafărul Adjud —
Relonul Săvinești-Roznov 2—1 
(0—0), Pdrtizanul Bacău — Letea 
Bacău 0—0.

Pe primele locuri: 1. LUCEA
FĂRUL ADJUD 10 (12—9), 2. Le- 
tea Bacău 10 p (11—9), 3. Relo
nul Săvinești 10 p (8—7), 4. Ce
luloza P. Neamț 10 p (9—9)... pe 
ultimele : 14. Energia Gh. Dej
6 p (7—8), 15. Textila Buhuși 6 p 
(10—15), ■“ ---------- — " “
(7-16).

(2-1). 
clasament,.
1. LAMI- 
(13—6), 2. 
(21—8), 3.

16. Hușana Huși 6 p

SERIA A III-a
Berea — FEROM Urzi-
(0—0), Tractorul Viziru

Petrolul 
ceni l—o , 
— Ancora Galați 0—3 (0—2), Ș.N. 
Brăila — Petrolul Băicoi 1—0 
(1—0), Carpați Sinaia — Olimpia 
Rm. Sărat 3—0 (1—0), Victoria
Tecuci — Carpați Nehoiu 2—0 
(1—0), Chimia Brazi — Caraima- 
nul Bușteni 3—0 (2—0), ”
Gugești — Dacia Unirea 
0—0, Oțelul Galați — 
Matca 4—0' (2—0).

Pe primele locuri: 1. I 
BRAZI 12 p (16—6), 2—3. 
Sinaia 11 p (20—10) — 5 

Berea 11 p (17—7) 
4.

Foresta
Brăila 

Avîntul

CHIMIA 
Carpați 
victorii, 

_ , ” 5
Oțelul Galați 11 p 

pe ultimele: 14. Ș.N.
p (12—20), 15. Tractorul 
p (6—19), 16. Dacia Uni- 

"* echipă

Petrolul 
victorii, 
(14-7)... 
Brăila 5
Viziru 2 _ ,
rea Brăila 1 p (6—13) 
sancționată cu 4 p.

SERIA
Eforie
(0—0), Rapid Fetești — 
Țăndărei 1—0 (1—0),. - — - Dună-

Șoimii 
Viitorul Mahmudia 

(1—0), Metalul Mangalia —

A IV-a
- Amonil SloboUnirea 

zia 2—1 
Victoria 
Constructorul Călărași - 
rea Călărași 0—2 (0—0), 
Cernavodă 
1—1 ...
Marina Mangalia 1—0 (0—0), Por
tul Constanța — Electrica Con
stanța 2—1 (2—0), Progresul Isac- 
cea — Ș.N. Tulcea 0—0, Chim- 
pex Constanța — Voința Constan
ța 0—0.

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 16 p (36—3), 2. 
Portul Constanța 15 p (28—3), 3. 
Chimpex Constanța 10 p (11—8), 
4. Constructorul Călărași 10 p 
(9—7)... pe ultimele: 15. Victoria 
Țăndărei 3 p (13—19), 16. Viitorul 
Mahmudia 1 p (6—60).

S-a tot vorbit, s-a mai și 
scris în ultima vreme că 
Anglia nu mai este în fot
bal Anglia din trecut. Mai 
mănîncă cîte o bătaie, echi
pele sale de club nu mai 
sperie cupele europene (vezi 
cazul Nottingham) — deși 
la acest capitol există des
tule voci care susțin că cea 
mai mare greșeală este să 
te prevalezi de o excepție 
— în fine, să nu ne spe
riem prea rău de leul bri
tanic. pentru că el, leul, 
este. fotbalistic 
vorbind, mult mal 
puțin fioros decît 
în perioada „Charl
ton — Moore", 
de pildă:

Are. '.‘fără în
doială. înțelepciunea ei a- 
ceastă autoinsuflare de curaj 
(are și unele premise obiec
tive). dar apare și o capcană 
pe care nu o vezi numai da- 
că-ți astupi ochii cu palma.

Anglia este tot Anglia.
Italienii s-au chinuit în

grozitor la Torino, în tur
neul final al campionatului 
european, ca să-i învingă 
pe englezi cu 1—0.

Mîine, Anglia joacă un 
meci de calificare pentru 
turneul final al C.M. din 
Spania. Ultimele două tur
nee finale, din R.F. Ger
mania și, respectiv, Argen
tina, Anglia. „țara fot
balului", le-a ratat. Ca 
atare, și pentru acest 
motiv (izvorînd dintr-un 
orgoliu rănit), își va 
juca pînă la capăt, cu ma
ximum de energie, toate 
șansele de calificare în ac
tuala ediție.

Deci, _ ne așteaptă. adică 
pe echipa noastră o așteap
tă o replică la cel mai înalt 
nivel de luptă. Să nu ne a-

SERIA A V-a
Voința București — Petrolul 

Bolintin 4—1 (3—0), Abatorul
București — Ș.N. Oltenița 1—0 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Chimia Tr. Măgurele 0—2 (0—0),
1. C.S.I.M. București — Tehnome-
tal București 0—1 (0—0), Viiito-
rul Chirnogi — Petrolul Videle
1—0 (0—0), T.M. București — Au
tomatica București 1—0 (0—0),
Flacăra roșie București — Da
nubiana București 1—1 (1—0),
Luceafărul București — F.C.M.
Giurgiu 0—2 (0—1), Electronica 
București n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 14 p (30—7),
2. Voința București 11 p (20—4),
3. Danubiana București 10 p
(11—7), 4. T.M.B. 10 p (9—7)...
pe ultimele: 14. I.C.S.I.M. Bucu
rești 4 p (6—12), 15. Ș.N. Olte
nița 4 p (5—15), 16. F.C.M. Giur
giu 3 p (4—13) — din 7 jocuri.

SERIA A VI-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

Progresul Corabia 3—1 (1—0), U- 
nirea Răcari — Prahova Ploiești 
1—2 (1—1), I.C.I.M. Ploiești —
Petrolul Tîrgoviște 7—0 (2—0),
I.P.C. Slatina — Dacia Pitești
1— 0 (0—0), Muscelul Cîmpulung
— I.O.B. Balș 7—0 (4—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — E- 
nergia Slatina 1—0 (0—0), Recol
ta Stoicănești — Cimentul Fieni
5—2 (2—1), Metalul Mija — Pro
gresul Pucioasa 3—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. ENER
GIA SLATINA 12 p (21—5), 2.
Prahova Ploiești 11 p (15—8), 3. 
Sp. m. Caracal 10 p (21—14)... pe 
ultimele: 14. I.P.C. Slatina 6 p 
(6—16), 15. Petrolul Tîrgoviște 6 p 
(6—17), 16. Progresul Corabia 4
P (7-15).

SERIA A VII-a
Minerul Motru — Metalurgistul 

Sadu 1—0 (1—0), Dunărea Cala
fat — Progresul Băilești- 4—0 
(1—0), Mecanizatorul Simian •— 
Dierna Orșova 1—0 (1—0), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 0—2 (0—1), 
Lotrul Brezoi — Hidroenergia Rm. 
Vîlcea 4—2 (2—0), Victoria Craio
va — Electroputere Craiova 0—2 
(0—1), Viitorul Drăgășani — Jiul 
Rovinari 3—0 (2—0), C.F.R. Cra
iova — Constructorul Craiova
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
CRAIOVA 11 p (9—3), 2. Viitorul 
Drăgășani 11 p (14—9), 3. Elec
troputere Craiova 11 p (8—4)... 
pe ultimele: 14. Metalurgistul Sa
du 4 p (1—7), 15. Victoria Cra
iova 4 p (5—12), 16. Progresul
Băilești 3 p (6—22).

SERIA A VIII-a
Unirea Sînnicolau — Uniijea 

Tomnatic 2—0 (2—0), Vulturii tex
tila Lugoj — Explormin Deva 
2—1 (2—1), Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Certej .4—0 (3—0), Elec
tromotor Timișoara — Victoria 
Ineu 6—1 (2—0), Gloria Reșița — 
Minerul Oravița 1—0 (1—0), C.F.R. 
Arad — Strungul Arad 1—2 (0—1), 
Șoimii Strungul Lipova — Me
talul Bocșa 4—0 (1—0), C.F.R.
Caransebeș — C.P.L. Caransebeș 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. EXPLOR
MIN DEVA 10 p (23—9), 2. Strun
gul Arad 10 p (21—12), 3. Elec
tromotor Timișoara 9 p (20—13),
4. Metalul Bocșa 9 p (16—11)... 
pe ultimele: 14. C.P.L. Caranse
beș 6 p (8—15), 15. Victoria Ineu 

mâgiui cu povestioare de 
adormit copiii cu „leul ceJ 
cumințit". Tehnic, tactic si 
în primul .rind în ceea ce 
privește ANGAJAMENTUL, 
englezii vor fi tot... englezi, 
tot fotbaliștii pe care-i cu
noaștem.

Problema care se pune 
este cum vom fi noi și mai 
ales cum trebuie să fim noi. 
adică CUM TREBUIE SA 
FIE ECHIPA ROMÂNIEI.

După opinia noastră, șan
sa echipei României are un 

singur nume: AU- 
todepAșirea.

Autodepășirea co
lectivă. autodepă- 
șirea individuală, a 
fiecăruia dintre fot
baliștii care vor 

purta miine tricolorul pe 
piept. autodepășirea la 
toate capitolele de joc 
la care se poate realiza 
—- într-o zi — acest salt 
peste propria condiție. Si 
ne referim, firește, la ceea 
ce depinde numai și nu
mai de echipa noastră, de 
fiecare iucător în parte, ne 
referim la ANGAJAMENT. 
La PUTERE DE LUPTĂ. La 
DĂRUIRE TOTALA. din 
primul pînă în ultimul mi
nut de joc al partidei.

Numai plecînd de la a- 
ceastă premisă majoră — 
și pe baza ei — a AUTO- 
DEPAȘIRII. ,.ll“-le Româ
niei își poate atinge obiec
tivul în partida de mîine.

O echipă mare, cum este 
echipa Angliei — pe care 
minimalizînd-o ne furăm 
singuri căciula — nu poate 
fi învinsă decît luptînd de 
două ori. sau de trei ori 
mai mult ca ea.

Restul sint vorbe...
Marius POPESCU

6 p (10—19), 16. Metalul Oțelu 
Roșu 5 p (16—19).

SERIA A IX-a
Victoria Cărei — Oașul Negrești 

0—0, Someșul Satu Mare — Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca
3—0 (1—0), Rapid Jibou — Uni
rea Valea lui Mihai 1—2 (0—0),
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Industria sîrmei C. Turzii 1—0 
(1—0), Armătura Zalău — Meta
lul Cărei 5—0 (2—0), Unirea Dej
— Recolta Salonta 3—0 (0—0),
Tricolorul Beiuș — Bihoreana 
Marghita 0—1 (0—1), Voința Ora
dea — Victoria Elond Zalău 
2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 12 p (14—3), 2. U- 
nirea Dej 11 p (13—10), 3. Indus
tria sîrmei C. Turzii 10 p (13—4), 
4. Victoria Cărei 10 p (12—4)... 
pe ultimele: 15. Rapid Jibou 4 p 
(6-----15), 16. Metalul Cărei 4 p
(4-15).

SERIA A X-a
Minerul Baia Borșa — Minerul 

Ilba-Șeini 3—1 (3—0), Silvicultorul 
Maieru — Foresta Bistrița 2—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Elec- 
trozahăr Tg. Mureș 1—0 (0—0),
Avîntul Reghin — Oțelul Reghin 
1—2 (0—1), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Minerul Băița 4—0 (3—0), Simared 
Baia Mare — CUPROM Baia 
Mare 3—1 (2—1), Minerul Baia
Sprie — Textila Năsăud 4—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Minerul 
Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL RODNA 13 p (13—3), 2. Mi
nerul Baia Sprie 11 p (15—4), 3. 
Oțelul Reghin 10 p (8—9)... pe 
ultimele: 15. Lăpușul Tg. Lăpuș 
5 p (7—11), 16. Avîntul Reghin
4 p (6—13).

SERIA A Xl-a
Automecanica Mediaș — Car

pați Mîrșa 0—0, I.P.A. Sibiu — 
Unirea Alba Iulia 2—1 (1—0),
IMIX Agnita — Construcții Si
biu 2—0 (1—0), C.P.L. Sebeș — Mi
nerul Ghelar 1—0 (1—0), Mi-
nerul-Știința Vulcan — Mi
nerul Paroșeni 1—0 (1—0), Sticla- 
Arieșul Turda — Vitrometan Me
diaș 7—0 (3—0), C.F.R. Simeria — 
Victoria Călan 2—1 (0—0), C.I.L.
Blaj — Metalul Copșa Mică 2—1 
(1—1).Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
MIRȘA 10 p (16—9), 2. C.I.L.
Blaj. 10 p (12—7), 3. I.P.A. Si
biu 10 p (8—11)... pe ultimele: 
15. Victoria Călan 6 p (7—10), 16. 
Construcții Sibiu 6 p (11—15).

SERIA A XH-a
Tractorul Miercurea Ciuc — Mi

nerul Bălan 1—1 *(0—0), Torpedo 
Zărnești — Metalul Tg. Secuiesc 
1—0 (1—0), I.C.I.M. Brașov —
Carpați Brașov 2—0 (0—0), Pro
gresul Odorhei — Chimia Or. 
Victoria 2—0 (1—0), Mureșul To-
plița — Constructorul Sf. Gheor
ghe 11—0 (7—0), Metrom Brașov
— C.S.U. Brașov 4—0 (3—0). Mi
nerul Baraolt — Metalul Sighi
șoara 1—1 (0—0), Precizia Săcele
— Măgura-Mobila Codlea 1—1 
(1—1).Pe primele locuri: 1. I.C.I.M. 
BRASOV 14 p (15—5), 2. Mine
rul Baraolt 11 p (9—5). 3. Mure
șul Toplița 10 p (17—6)... pe ul
timele: 15. Constructorul Sf.
Gheorghe 4 p (2—21), 16. C.S.U. 
Brasov 3 p (2—14).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții ndștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



in meciul de astăzi, de la Galway, AZI, INTILNIREA DE BOX POLONIA - ROMANIA

RUGBYȘTII ROMÂNI, CU GlNDUL LA TESTUL DE SÎMBĂTĂ
DINTRE ECHIPELE DE JUNIORI

GALWAY, 13 (prin telefon).
Iată-i pe rugbyștii români în 
turneu în Irlanda în fața celei 
de a patra partide. Astăzi 
după-amiaza (ora 16), la Gal
way, un important centru rug- 
bystic al Irlandei, ei vor întîl- 
ni o nouă selecționată, cea a 
provinciei Connacht. Și în a- 
ceastă formație vor evolua doi 
prezumtivi titulari ai naționa
lei irlandeze : fundașul O’Bryen 
șl talonerul Fitzgerald. An- 

, trenorii și jucătorii tricolori 
privesc cu maximă respon
sabilitate și această a pa
tra întîlnire pe sol irlandez, 
spre a exclude orice eventuală 
surpriză neplăcută. Pină acum, 
bilanțul reprezentativei noastre

TURNEUL DE HOCHEI
PE 1ARBÂ DE LA DRAGA
Turneul international mascu

lin de hochei pe iarbă de la 
Praga a fost cîștigat de selec
ționata U.R.S.S., . urmată de 
Polonia, R.D. Germană, Ceho
slovacia, Cuba și Ungaria, în 
partidele decisive : U.R.S.S. — 
R.D. Germană 3—0 ; Polonia 
— Cehoslovacia 2—1.

ZERESrfiZSXB'AilM.^.5
WLADTSIAW MIZAKIIWICZ DESPRE EL INS1ISI 

Șl MEDALIA SA DE AUII
Reproducem un articol publi

cat de ziarul „Nep sport* din 
Budapesta, semnat de recordma
nul mondial la săritura cu pră
jina, -polonezii* Wladyslaw Koza- 
kiewicz, care la J.O. de la Mos
cova a stabilit un nou record 
al lumii, trecînd ștacheta înălțată 
la 5,78 m. Excelentul atlet polo
nez descrie fragmente din pre
gătirea sa dinaintea Olimpiadei, 
„febra* din timpul concursului 
și unele aspecte mai puțin cu
noscute de iubitorii atletismului.

„în 1975, cînd am doborît re
cordul european, realizing 5,60 m, 
eram extrem de fericit. Nu-mi 
imaginam însă că voi putea sări 
mai mult. Dar iată că au trecut 
anii și parcă în această perioadă 
ambițiile mdie au crescut necon
tenit, în primăvara acestui an 
reușind să depășesc recordul lu
mii cu rezultatul de 5,72 m. Fap
tul că cei doi francezi, Vigneron 
și apoi Ilouvion, m-au depășit 
ulterior m-a ambiționat și mai 
mult. Mi-am pus la punct de
tenta, reușind să sar la înălțime 
2,05 m, dar apoi a urmat o ac
cidentare nefericită, fiind nevoit 
să fac o pauză de o lună. Resta
bilit, dar nu complet, cu Olim
piada apropiindu-se vertiginos... 
Ce voi face la Moscova ? Măcar 
o medalie — mă gîndeam cu 
modestie ! Cu două săptămîni 
înaintea startului olimpic, îm
preună cu antrenorul meu mi-am 
făcut planul încercărilor la con
curs: 5,35 m, 5,50 m, 5,60 bt. 
5,65 m... și apoi vom vedea care 
va fi dispoziția și forma de mo
ment... Și iată-mă în ziua star
tului. Am venit pe stadionul O- 
limpic cu 45 minute înainte de 
concurs. Eram nervos, cu o noap
te în urmă nu dormisem bine 
și ca urmare mă simțeam obosit, 
greoi. Dar iată că prima încer
care — conform planului — Ia 5,35 
m a reușit de minune. Simțeam 

este mulțumitor (32—9 cu se
lecționata Munster, 10—24 cu 
Leinster și 15—13 cu Ulster), 
dar comportarea rugbyștilor ro
mâni nu a fost pe de-a între
gul bună, de aceea se așteaptă 
in cea de a patra întîlnire o 
comportare superioară care să 
prepare dificilul test de sîmbă- 
tă, de pe Lansdowne Road, 
cînd România va avea drept 
adversară însăși reprezentativa 
Irlandei.

cicliștii în Întreceri internaționale
Canadianul Gordon Single- 

ton a reușit in tentativa sa de 
doborîre a recordului mondial 
in proba de 1 000 m cu start 
de pe loc. fiind cronometrat 
pe velodromul din Ciudad de 
Mexico cu timpul de 1:03,82. 
Reamintim că zilele trecute, 
Gordon Singleton a mai sta
bilit două noi recorduri ale 
lumii în probele de 200 m lan
sat — 10,58 și 500 m lansat — 
37,31.

Campionatul mondial de ci
clism pentru juniori a debu
tat cu proba contraeronomot.ru 
pe echipe, desfășurată la To
luca, și cîștigată de selecțio
nata U.R.S.S., înregistrată pe

că pot cu mult mai mult și din 
acel moment starea mea psihi
că a devenit optimistă. Totul a 
mers ,,șnur“ pînă la 5,78 m — 
record mondial — și medalia de 
aur 1 Am mai încercat apoi la 
5,82 m, dar am ratat încercarea. 
Ce să faci, cînd ai o medalie de 
aur, obținută și cu un record 
mondial, poți să-ți dorești mai 
mult ? După concurs, antrenorul 
meu, Tomaszewski — care nu se 
afla pe stadion — m-a chemat 
la telefon, m-a felicitat, dar 
mi-a reproșat faptul că nu am 
încercat 5,80 m, ci 5,82 m. Era 
sigur că aș fi trecut această înăl
țime. Seara, după acest frumos 
succes pe care l-am visat, dar 
nu credeam că-1 voi realiza, 
eram aproape extenuat. Am ajuns 
în satul olimpic în jurul miezu
lui nopții, cînd abia am putut 
lua o mică gustare din cauza 
oboselii. Știți ce este un mare 
concurs de prăjină ? Un mara
ton al săritorilor, mai lung decît 
maratonul clasic al alergătorilor. 
Cele 6—8 ore de concurs solicită 
la maximum sistemul nervos. Eu 
cred că am cîștigat, pentru că 
am știut să-mi păstrez calmul, 
să mă relaxez în timpul con
cursului, gîndindu-mă la cu to
tul altceva decît la întrecere. 
Această răbdare și rezistență am 
căpătat-o de la fratele meu, Edek 
Kozakiewicz, cu care mi-am fă
cut debutul în atletism, concu- 
rînd alături de el la... decatlon, 
proba probelor, care presupune 
calități de bază: pregătire fizică, 
rezistență, multilateralitate, perse
verență. Și toate acestea sînt 
trăsături de care un prăjinist nu 
se poate dispensa... Desigur, m-aș 
bucura ca peste 4 ani — atunci 
cînd voi împlini 31 — să pot cu
ceri o nouă medalie de aur. Dar, 
pînă atunci, sper să mai corec
tez recordul lumii... ‘.

Pentru jocul de astăzi, în 
formația României au fost o- 
perate importante modificări, 
ea urmînd să arate astfel : 
Constantin — Fuicu, Lungu, 
Vărzaru, Zafiescu II — Co- 
doi, Paraschiv — Murariu, 
Borș, Rădulescu — lonescu, 
Dumitru — Gheorghe, Mun- 
teanu, Dinu.

Arbitrul meciului : J. Short 
(Scoția).

Ceo RAEJCHl

distanța de 71,900 km cu tim
pul de lh 22:30. Pe locurile 
următoare s-au clasat forma
țiile S.U.A. — lh 24:29. Dane
marcei — lh 24:31 și Italiei — 
lh 24:32.

A 45-a ediție a cursei cicliste 
contracronometru • individual 
„Marele Premiu al națiunilor", 
disputată anul acesta la Can
nes, s-a încheiat cu victoria 
unui outsider : tînărul rutier 
belgian Jean Luc Vandenbrou- 
cke. înregistrat pe distanta de 
90 km în 2h 06:03 (medie orară 
de 42,38 km). Pe locul doi, la 
2:56, a sosit elvețianul Daniel 
Gisiger, iar pe locul trei ita
lianul Francesco Moser — la 
3:00. în timp ce un alt favo
rit. norvegianul Knudsen, a 
fost al 5-lea. la 3:21.

IN PRELIMINARIILE C.M.

La Limasol (Cipru), în cadrul 
grupei a 2-a (zona europea
nă) a preliminariilor C.M. s-au 
înitîlniit reprezentativele Cipru
lui și Franței. Victoria a reve
nit fotbaliștilor francezi cu 
7—0 (4—0). '

La Douala (Camerun). în 
meci tur pentru preliminariile 
C.M. (zona africană), echipa 
Camerunului a întrecut cu 2—0 
(0—0) selecționata Zimbabwe. 
Au asistat peste 60 000 de 
spectatori. Jocul retur se va 
disputa la 26 octombrie.

IN MECI AMICAL:
• ARGENTINA-POLONIA 2-1

Peste 45 000 de spectatori au 
urmărit la Buenos Aires me
ciul amical dintre selecționa
tele Argentinei și Poloniei, în
cheiat cu 2—1 (1—0) în fa
voarea gazdelor. Golurile au 
fost înscrise de Passarella (min. 
15. din lovitură de la 11 m) și 
Maradona (min. 57). respectiv 
Ciolck (min. 52, din penalty).

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa a 10-a): Ta- 

tabănya — Diosgyor 0—1 ; De
brecen — Vasas 1—3 ; Bekăs- 
csaba — Răba Eto 1—0 ; Cse- 
pel — Ferencvăros 0—0 ; Vo
lan — M.T.K. 1—1 ; Kaposvăr
— Nyiregyhâza 0—1 ; Honved
— Pees 4—1 ; Zalaegerszeg — 
Dunaujvâros 5—4 ; Ujpesti 
Dozsa — Videoton 0—0. Clasa
ment : 1. Ferencvăros — 15 p;
2. Nyiregyhâza — 14 p ; 3. Va
sas — 13 p.

ELVEȚIA (etapa a 8-a): F.C. 
Basel — Sion 4—1 ; Chiasso —

Corespondentă
VARȘOVIA (prin telex). în- 

tilnirea amicală de box dintre 
selecționatele de juniori ale 
României și Poloniei, progra
mată a se disputa marți 14 oc
tombrie, la Pila (localitate si
tuată în nord-estul Poloniei), 
în sala clubului sportiv Sokol, 
se anunță deosebit de echili
brată și interesantă, atît boxul 
polonez cît și cel românesc a- 
vînd ambiția, sîntem siguri, să 
obțină performanțe mai bune 
la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice decît la Moscova.

Lotul boxerilor polonezi, al
cătuit din cei mai buni 26 de 
tineri în vîrstă între 17-18 ani, 
a urmat un serios program de 
pregătire la centrul „Feliks 
Stamm" din Cetniewo. între- 
bîndu-1 pe antrenorul juniori
lor polonezi, Pîotr Aleszko, ce 
părere are despre apropiata în
tîlnire dintre speranțele boxu
lui polonez și românesc, acesta 
ne-a spus : „Boxerii noștri sînt 
reuniți Ia centrul de antrena- ■ 
ment de la 4 octombrie. In rîn- 
dul lor se află multi candidați 
îndreptățiți la un loc in lotul 
polonez care va evolua pe rin
gul viitoarei ediții a Jocurilor 
Olimpice. Din păcate, însă, nu-i

• Lotul pugiliștilor români care
în vederea acestui meci, au făcut deplasarea următorii pugi- 

liști români : Ionel Tănase (cat. 48 kg) ; Costin Stancu (51 kg) ; 
Ion Matei (54 kg) ; Mihai Gruescu (57 kg) ; Florian Țîrcomnicu 
(60 kg) ; Bircea Ciulean (63,5 kg) ; Nicolae Vînătoru (67 kg) ; 
Mihai Valentin (71 kg) ; Fedea 4’amfil (75 kg) ; Mihai Vasilaehe 
(81 kg) ; Ionel Custură (+81 kg). Antrenorii lotului sînt Gh. T' 
mescu și Eugen Fiiresz.

Neuchatel 1—1 ; Lausanne — 
Grasshoppers Zurich 0—2 ; St. 
Gall — Servette Geneva 1—1 ; 
Young Boys Berna — Nordstern 
2—2 ; F.C. Zurich — Lucerna 
1—0. Clasament : 1. F.C. Zurich
— 14 p ; 2. Young Boys — 
12 p ; 3. Grasshoppers — 11 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 9-a): 
Zagreb — Velez Mostar 2—1 ; 
Napredak — Steaua Roșie 1—1; 
Hajduk Split — Buducnost 
4—1 ; Sarajevo — Olimpia Liu- 
bliana 1—1 : Partizan Belgrad
— Dynamo Zagreb 0—0 ; Rije
ka — Zelezniciar 1—1 ; Slo
boda Tusia — Borac Banja 
Luka 2—0 ; Radnicki Niș — 
Vardar Skoplie 2—1. Clasament:
1. Steaua Roșie — 13 p ; 2. 
Olimpia — 12 p ; 3. Hajduk — 
11 p.

SPANIA (etapa a 6-a) : Her
cules Alicante — Real Socie- 
dad 2—0 ; C.F. Barcelona — 
Las Palmas 1—0 ; Salamanca
— Osasuna 1—2 ; Real Madrid
— Sporting Gijon 1—0 ; Valla
dolid — Espanol Barcelona 3—1; 
Almeria— Murcia 0—0; Athle
tic- Bilbao — Sevilla 3—0 ; 
Betis — Atletico Madrid 0—1 ;
Zaragoza — Valencia 1—1. Cla-
sament: 1. ZaragOza
2. Atletico Madrid
3. Valencia — 9 p.

— 10
— 10

p ; 
p ;

CEHOSLOVACIA (etapa a
8-a) : Slavia Praga — Zbro- 
jovka Brno 1—0 ; Sparta Hra- 
dec Kralove — Ruda Hvezda 
Cheb 1—0 ; Dukla Banska Bys
trica — Dukla Praga 1—1 ; 
ZTS Kosice — Bohemians Pra
ga 2—0 ; Spartak Trnava — 
Lokomotiv Kosice 1—2 ; Spar
ta Praga — Plastica Nitra 
4—1 ; Slovan Bratislava — Ba- 
nik Ostrava 2—1 ; Tatran Pre- 
șov — Inter Bratislava 4—1. 

din Varșovia
vom putea folosi pe doi dintre 
cei mai buni tineri, Marele 
Kozlowski (semiușoară) și Da
riusz Kosedowski (cocoș), care 
au evoluat în recentele me
ciuri ale primei divizii. Am ho- 
tărît să-i menajăm, nefolosin- 
du-i și în această dificilă con
fruntare internațională cu pu
ternicii boxeri români". Dar 
iată echipa selecționată pentru 
acest meci, în ordinea catego
riilor : Bogdan Wijalik (Gor- 
nik Wesola) ; Witold Kosiarow- 
si (GKS Javorzno) sau Dariusz 
Ploszaj (Avia Swidnik) ; Krzy
sztof Litwin (Gwardia Bialys
tok) sau Aleksander Drinkow- 
ski (Stal Stalowa Wola); Marek 
Kozak (Avia Swidnik) ; Jerzy 
Herder (Gwardia Varșovia) sau 
Andrezej Laskowski (Gwardia 
Bialystok) ; Jacek Sank (Fam 
Chelmno) ; Andrzej Chabowski 
(Stoozniowec Gdansk) ; Bogdan 
Wieczorek (Bron Radom) ; Jan 
Niesceruk (Gwardia Bialystok); 
Marek Balucki (Czarni Slupsk). 
Arbitru neutru va funcționa 
cehoslovacul Leop David.

WOJCIEH SLOWIKOWSK1 
„Interpress Sport" — Varșovia 

a* făcut deplasarea In Polonia

Clasament : 1. Sparta Praga — 
11 p ; 2. Dukla Praga — 11 p ;
3. Banik — 10 p.

BELGIA (etapa a 8-a) : Ra
cing White Molenbeek — Lo- 
keren 3—1 ; Courtrai — Berin- 
gen 2—0 ; Beerschot — F.C. 
Libge 2—1 ; Standard Lidge — 
Anvers 5—1 ; Beveren — La 
Gantoise 5—0; Berchem —Wa
regem 1—1 ; Cercle Bruges — 
Anderlecht 0—2 ; Winterslag 
— Waterschei 0—1 ; S.K. Li- 
erse — F.C. Bruges 1—1. Cla
sament : 1. Anderlecht — 13 p;
2. Beveren — 12 p ; 3. Stan
dard Liege — 12 p.

ȘTIRI, REZULTATE

La Mdnchengladbaeh modul 
amical dintre selecționatele 
de tineret ale R.F. Germania și 
Olandei s-a încheiat la ega
litate : 0—0.

La Possneck (R.D. Germană), 
meciul amical dintre selecțio
natele de tineret ale R.D. Ger
mane șl Cehoslovaciei s-a în
cheiat cu 1—0 (1—0) în fa
voarea oaspeților.

„Copilul teribil" al fotbalului 
britanic, George Best, a reve
nit în Marea Britaniie, din S.U.A., 
unde a jucat în cadrul campio
natului ligii nord-americane. 
George Best și-a făcut reintrarea 
jucând la Hibernian, care a 
cîștigat, cu scorul de 2—0, me
ciul susținut în campionatul 
Scoției cu formația Dunferm
line.

Echipa Nottingham Forest, 
care a fost eliminată încă din 
primul tur al C.C.E. intențio
nează să-1 achiziționeze pe cu
noscutul internațional olandez 
Johan Neeskens. în prezent, 
Neeskens activează la formația 
„Cosmos" din New York.

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
BADMINTON • Selecționata 

R. P. Chineze, aflată în turneu 
în Europa, a întîlnit la Beverwijk 
echipa Olandei, pe care a învin- 
s-o cu 10—1.

BASCHET ® A început o nouă 
ediție a competiției internaționale 
masculine „Cupa Koraci". Pri
mele rezultate : Mavag Budapesta 
— Karsiyaka Izmir 106—81 ; Stade 
Francais — Sparta Berlrange 
112—70 ; Anderlecht — Mess Lu
xemburg 108—86 ; Bletchley (An
glia) — Bl Madrid 89—98. • In 
continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Franța, echipa fe
minină Spartak Brno a jucat la 
Msjzac cu formația Monteferrand, 
în fața căreia a cîștigat cu sco
rul de 64—60 (33—30).

HANDBAL. • La Liubliana, în 
primul tur al C.C.E. (masculin) 
Olimpia a întrecut cu 30—16 (14—8) 
pe V.I.F. Sofia. în cadrul compe
tiției similare feminine, echipa 
iugoslavă Osijek a învins pe te

ren propriu, cu scorul de 25—15 
<(12—8), formația spaniolă Valenr 
cia.

HOCHEI 0 în meci pentru pri
mul tur al C.C.E. echipa San Se
bastian a terminat la egalitate : 
2—2 (1—1, 1—1, 0—0),. pe teren
propriu, cu formația franceză 
A.S.G. Tours.

ȘAH După zece runde, în 
turneul care se desfășoară la 
Zrenianin, conduce Klarici (Iu
goslavia), cu 7V2 P, urmat de 
Biyasas (Canada), Martinovici 
(Iugoslavia) — cu cite 6!/2 P (1)» 
Volddia Vaisman (România), Ra- 
kiei (Iugoslavia) — cu cîte 6 p, 
Jansa (Cehoslovacia) și Matulo- 
vici (Iugoslavia) — cu cîte 5,5 
puncte (1) etc. în runda a 10-a, 
maestrul român Volodia Vaisman 
a remizat cu Mesing • în turne
ul de la Virbas (Iugoslavia), după 
șapte runde, în fruntea clasamen
tului se află Miles (Anglia) 5 p, 

urmat de Petrosian (U.R.S.S.) și 
Adorjan (Ungaria) cu cîte 41/a p.

TENIS ® John McEnroe a ter
minat învingător în turneul de la 
Brisbane, în finala căruia l-a în
trecut cu 6—3, G—4 pe australianul 
Phil Dent. în semifinale : McEn
roe —’ Frawley (Australia) 4—6,
6—1, 6—4 ; Dent — Collings (Aus
tralia) 6—1, 6—0. @ Proba de du
blu din cadrul turneului de la 
Barcelona a fost cîștigată de cu
plul Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— Steve Denton (S.U.A.), care a 
dispus în finală cu 6—4, 6—7, 6—3 
de perechea Pavel Slozil (Ceho
slovacia) — Balasz Taroczy (Un
garia). în finala probei de sim
plu femei, jucătoarea olandeză 
Nora Blom a învins-o cu 7—6, 
6—3 pe Carmen Perea (Spania). 
• Turneul feminin de la Phoenix 
(Arizona) a fost cîștigat de ju
cătoarea cehoslovacă Regina Mar- 
șikova, care a dispus în finală 
cu 7—6, 7—6 de Wendy Turnbull 
(Australia). în semifinale, Marsi- 
kova o eliminase cu 6-w2, 7—5 pe 
Caroline Stoll (S.U.A.).

AGENDĂ ATLETICĂ
BUENOS AIRES, 13 (Agcr- 

pres). în concursul interna
țional de atletism de la Bue
nos Aires, campioana olimpi
că Sara Simeoni (Italia) a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime, cu 1,94 m, iar sprin
terul James Gilkes (Guyana) 
a fost cronometrat în cursa 
de 200 m cu timpul de 20,83. 
Alte rezultate : masculin : sări
tura în înălțime — Jacobs 
(S.U.A.) 2,21 m ; 5 000 m — 
Gomez (Mexic) 13,29 ; 400 m
— Conceicao (Brazilia), 46,36; 
110 m garduri — Foster 
(SUA) 13,55 ; Feminin : 110 m
— Eluira Pojekel (R.F. Ger
mania) 11,73 ; 400 m — Sha
ron Dabney (SUA) 54,23.

★
i Maratonul disputat pe le
gendarul traseu Maraton-Ate- 
na, a fost cîștigat de france

zul Jean Paul Didim , crono
metrat pe 42,195 km cu timpul 
de 2h32:34. Pe locurile urmă
toare s-au clasat olandezul 
Tony Larmit — 2h36:17 și a- 
mericanul • Joel Hope — 
2h36:33. La start s-au aliniat 
1 200 concurenți.

★

Cunoscutul atlet englez Bren
dan Foster, una din marile ve
dete ale atletismului britanic, 
a revenit asupra deciziei de a 
abandona aotivitatea campetiți- 
onală. în cadrul unei conferin
țe de presă, el a declarat că 
își continuă cu asiduitate an
trenamentele. urmînd să par
ticipe la probele de 10 000 m 
și maraton. „în sezonul de 
iarnă — a declarat Foster — 
voi participa la probele do 
cros".
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