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în Cupele europene la fotbal

DEBUT REMARCABIL AL REPREZENTANTELOR NOASTRE
ți pentru returul partidelor 
in cupele europene.

MAR1AN DUMITRU
TITOGRAD, 16 (prin telefon). 

Modernul poligon din locali
tate a cunoscut, miercuri după- 
amiază. atmosfera marilor 
concursuri internaționale, o- 
dată cu debutul întrecerilor din 
actuala ediție a Campionatelor 
europene de tir, la startul că- 
i sint prezenți numeroși 
sportivi fruntași de pe conti
nent. Primii au intrat în corn-

ION JOLDEA
petiție juniorii, în proba de 
pușcă 60 f.t, care și-au dis
putat lntiietatea în cadrul con
cursului pe echipe. Spre satis
facția noastră reprezentanții 
noștri Marian Dumitru. Ion 
Joldea șl Florin Brînduș au 
realizat, la capătul unei evo-

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele balcanice de călărie

DUMITRU VELEA ÎNVINGĂTOR 
IN PROBA DE OBSTACOLE

PLOVDIV, 16 (prin telefon). 
Odată cu disputarea primelor 
probe — obstacole individual 
pentru juniori și seniori — a 
XII-a ediție a Campionatelor 
balcanice de călărie a marcat 
cel dinții succes al sportivilor 
noștri. Evoluînd foarte bine. 
Dumitru Veîea și-a înscris în 
palmares un nou titlu balcanic, 
după cele cucerite la Sibiu 
(1977) și Ankara (1980). O com
portare frumoasă a avut-o și 
Alexandru Bozan, care s-a si-

tuat pe (ccul al treilea. Dar, 
iată cîteva amănunte.

Vremea foarte bună a permis
• călăreților prezenți la start 
să-și pună în valoare întreaga 
gamă de cunoștințe. Dumitru 
Velea cu Fudul a evoluat con
stant In ambele probe (dispu
tata marți și miercuri), el si- 
tulndu-se, de fiecare dată, pe 
locul secund, ceea ce i-a adus 
în final 65 p. In același timp,

(Continuare In pag a 4-a)

Debut bun, generator de optimism 
jucate ieri de reprezentantele noastre

Toate cele trei echipe românești, Universitatea Craiova, Dinamo 
Bucurețti ți F.C. Argeș, au pățit cu dreptul in aceste prestigioase 
intreceri. Dar iată rezultatele obținute ieri de „ambasadoarele" 
noastre :

CUPA

Univ
CUPA

CAMPIONILOR EUROPENI

Craiova — Olympiakos Pireu
U.E.F.A.

Dinamo Levski Spartak Sofia
Apoel Nicosia —F.C. Argeș Pitești

Universitateo Craiova ți F.C. Argeș iți
30 septembrie, iar Dinamo Bucurețti la

3-0

3-0
1-1

[1-0J

[3-0]
[Ml

dispută meciurile-retur la
29 septembrie.

VICTORIE GREA, DAR PREȚIOASĂ

A UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
CRAIOVA, 16 (prin telefon). 

Campionii noștri au pornit pu
ternic încurajați frenetic de a- 
proape 50 000 de suporteri, con
vinși că intre cele două forma
ții există o vizibilă diferență de 
valoare. Și acest start lansat 
s-a văzut materializat pe ta
belă, tn min. 7, cind CÎRȚU a 
jonglat cu balonul și cu doi ad
versari și a înscris pc unghiul 
închis. Era primul șut pe

poartă, primul gol și toată lu
mea credea că «Universitatea se 
va... plimba și va reuși acel

ferească de gn- 
Numai că stu-

scor care să o 
jile returului, 
den ții olteni au căzut, pe mo
ment, în capcana automulțumi- 
rii și a urmat o perioadă plată, 
liniștită, In care gazdele au 
dominat, Jar fără forță și mal 
ales luciditate. Craiovenii vot 
rata nepermia prin Cirțu (min. 
11), Beldeanu (min. 23), Balad 
(min. 31) și, mai ales, in min. 
42, cind șutul lui Bălăci fulge
ră bara, iar Cîrțu nu reușește 
să înscrie, de la 8 tn, preferind 
estetica unui plonjon unui șut 
sigur și simplu. Oaspeții nu e- 
talaseră virtuți ofensive, mizind 
pe atragerea Universității ta 
jocul surd, pe centru, acolo un
de ..grămezile" avantajau pe 
inalții fundași centrali din Pi
reu. Un contraatac al lui Ana- 
stopoulos, în min. 35, care a 
snrintat o jumătate de teren (!T), 
avea să pună în gardă gazdele.

Antrenorii Ion Oblemenco și 
C. Oțet schimbă ceva in linia

Mirceo M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

LA I.E.F.S. ACEST AN VA FI UN AN AL CALITĂȚII
lui cu cercetarea și producția, 
folosindu-se ca etalon al apre
cierii înalta exigență a hotărî- 
rilor Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., indicațiile și recoman
dările secretarului general al 
partidului. Rectorul institutu
lui a arătat clar. răsDicat. ce 
nu s-a realizat Ia nivelul ce
rințelor, ce trebuie făcut în a- 
cest an, 
I.E.F.S. (al 10-lea 
lume și al 5-lea 
Intre altele, ne-a 
ția hotărîrea ca 
dent la cursurile de zi să facă 
parte din.tr-o secție a clubului 
sportiv I.E.F.S., prestînd 8 an
trenamente pe săptămînă, ne
cesare și creșterii sportului 
I.E.F.S. la zestrea sportului u- 
niversitar și formării viitorilor 
profesori de educație fizică și 
antrenori.

într-o atmosferă tinerească, 
entuziastă, cadrele didactice și 
studenții au adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în care își exprimă dragostea 
și recunoștință pentru grija 
purtată dezvoltării neîncetate 
a învățămîntului in țara noas
tră și se angajează să facă to
tul pentru ca noul an de în- 
vățămînt în care am pășit să 
fie un an al calității.

' Mircea COSTEA

Cadrele didactice și studenții 
Institutului de educație fizică 
și sport s-au adunat marți, a- 
semenea colegilor din întrea
ga țară, la ședința festivă de 
deschidere a noului an uni
versitar. Am fost prezenți la 
această adunare, la care festi
vul a fost marcat de florile 
de pe masa prezidiului, de ți
nuta participanților și, așa cum 
mărturiseau vorbitorii, ca și cei 
cu care am discutat înainte și 
după ședință, de simțămintele 
studenților, mai ales ale „bo
bocilor". Aceasta a fost par
tea festivă, pentru că ceea ce 
a caracterizat în fond, cele 
circa 45 de minute, cit a du
rat adunarea, a fost puternica 
amprentă de lucru, de înaltă 
responsabilitate 
de dorința de 
mod exemplar 
învățămîntului

revoluționară, 
a îndeplini in 

sarcinile trasate 
de către partid,

personal de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

■ In cuvlntul de 
conf. univ. Titus 
tarul Comitetului 
I.E.F.S, in 
de rector, prof. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu. in numele 
Senatului institutului, in cuvîn- 
tul de salut adresat din par
tea Comitetului municipal al 
P.C.R. București de către to
varășul Nicolae Croitoru, șeful 
secției propagandă, sau în an
gajamentul exprimat de stu
dentul Dorel Giurgiu, pre
ședintele Asociației studenților 
comuniști din institut s-au a- 
rătat concret rolul și locul 
LE.F.S. în învățămîntul nos
tru universitar, tn viața spor
tivă a țării șl a Capitalei, re
zultatele bune obținute în pro
cesul de învățămint și educa
ție, în integrarea învăfămîntu-

deschidere al 
Tatu, secre- 
de partid al 

expunerea făcută 
prof. univ.

al 60-lea in existența 
înființat în 
în Europa), 
atras aten- 

fiecare stu-

Aspect din timpul ședinței Foto : S. BAKCSY

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI AU PLECAT LA C.E.
Ieri a plecat de la Con

stanța spre Vama, pentru a 
lua parte la cea de a XII-a 
ediție a campionatului euro
pean masculin de volei, lotul 
reprezentativ al României. Au 
făcut deplasarea jucătorii : 
Corneliu Oros (31 ani — 1,90 
m ; căpitanul echipei), Lau- 
rențiu Dumănoiu (30 — 1,94). 
Nicolae Pop (30 —■ 1,94), Cor
neliu Chifu (28 — 1,92), Dan 
Gîrleanu (27 — 1,95), Petre lo-

nescu (27 — 1,90), Gunter E-
nescu (26 — 2,02), Sorin Ma-
cavei (25 — 1,90), Nicu Sto
len (24 — 1,96), Emilian Vrîn- 
euț (24 — 1,95), Florin Mina 
(22 — 1JB), Marius Căta-Chițiga 
(21 — 1.96). Antrenori : Nico
lae Sotlr și Slelian Tudor. Me
dic : Petru Bendiu. Masor : 
Nicolae Piștalu. Lotul mai este 
însoțit de secretarul federației 
Msriit Petrescu șl de arbitrul 
internațional Mugur Nicolau.

Minutul 13 al partidei de pe stadionul Dinamo : Dudu Georgescu 
s-a demarcat (in prima fază) foarte bine și, cu toate că Balevskt 
și Granciarov au vrut să-i închidă unghiul de șut, a reușit des
chiderea scorului : 1—0. Foto : Dragoș NEAGU

SUCCES NET AL DINAMOVIȘTILOR 
ÎN FAȚA LUI LEVSKI SPARTAK

Dinamo, a demonstrat ieri, cu 
prisosință, mai ales în prima 
repriză, forma bună cu care 
a abordat campionatul pe 1981- 
’82. Intr-adevăr, încă din stări, 
echipa pregătită de D. Nicolae 
Nicușor și Cornel Dinu și-a 
sufocat adversarul. Credem că 
nu se scurseseră 5 secunde din 
joc și Augustin l-a și pus la 
încercare pe Delcev, care se va 
dovedi pină la urmă un exce
lent portar in pofida golurilor 
primite. Șutul lui Augustin a 
fost semnalul de începere al 
unei presiuni continue, și Lev- 
ski Spartak se vede tot mai 
mult împinsă spre poarta pro
prie, in „chingile" careului de 
16 m. Singurele acțiuni mai pe
riculoase ale oaspeților sint 
cele din min. 9. cînd Moraru

cu.- spatele șutul lui 
și din min. 44, cind 
a expediat un șut

a parat 
Spasov, 
Kurdov 
foarte puternic de la circa ÎS 
m. în rest jucătorii lui Dinamo 
sint pe tot terenul, se demarcă 
foarte bine, practică un joc 
modem, în mișcare, cu fru
moase schimburi de locuri, șu
turile se succed neîncetat (17 în 
prima repriză), dar golul se lasă 
așteptat pină in min. 13, cind 
DUDU GEORGESCU se desco
torosește de păzitorul său, Ba- 
levski, scapă și de Granciarov 
și înscrie. Putea fi 2—0 chiar 
în minutul următor, dar Țălnar 
a vrut să marcheze el, deși se

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag 2-3)

In rur.da a IV-a a Diviziei masculine ,,A" de handbal

LA ORADEA, UN DERBY INEDIT: CONSTRUCTORUL C.S.U.-STEAUA
Campionatul masculin de 

handbal, Divizia „A“, progra
mează astăzi cea de a IV-a 
rundă a actualei ediții. Der- 
byul zilei se desfășoară la O- 
radea, Constructorul C.S.U. 
(locul II în clasament după 
3 etape) primind vizita lide
rului, Steaua. Derby inedit, da
torat ascensiunii speotaculoase 
a noii promovate in prima di
vizie. Programul etapei cu
prinde și 4 meciuri — la Pia
tra Neamț. Cluj-Napoca, Ba
cău și Ploiești — în care for
mațiile cu un start mai slab

primesc vizita unor echipe an
gajate în lupta pentru podium. 
Programul rundei :

• Piatra Neamț : Relon Să 
vinești — IL C. Miuaur Baia 
Mare • Cluj-Napoca : Univer
sitatea — Universitatea Craio
va ® Bacău : Știința — Dina
mo Brașov ® Ploiești : Petro
lul Teleajen — Politehnica Ti
mișoara ® Oradea : Construc
torul C.S.U. — Steaua ® Bucu
rești : Dinamo — Constructo
rul Arad (partida se dispută 
în ' sala Floresaca în cadrul u- 
nei reuniuni care cuprinde :

ora 15,30, Lotul național fe
minin — Confecția ; ora 16,45, 
Progresul București —‘ TEROM 
Iași, restanță din cadrul com
petiției feminine „Cupa de 
toamnă" și ora 18, Dinamo 
București — Constructorul A- 
rad).

Lupta pentru puncte devine 
acerbă. în această atmosferă 
fierbinte este de datoria ar
bitrilor să asigure partidelor 
un climat de perfectă sporti
vitate.



înaintea C. E. de volei _ In vederea unui turneu de 3 jocuri

EXPERIENȚA Șl TINEREȚEA ÎMBINATE
ÎN LOTUL NOSTRU FEMININ

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, lotul feminin reprezenta
tiv de volei al României a și 
efectuat primele antrenamente 
la Pernik, în Bulgaria, acolo 
unde se vor desfășura, înce- 
pînd de sîmbătă, campionatele 
europene de volei (ediția a 
XH-a). Faza finală a pregă
tirilor înaintea plecării spre 
Pernik s-a desfășurat la Bis
trița, gazdă deosebit de ospi
talieră și atentă pentru volei
balistele noastre. Le-am urmă
rit pe componentele lotului re
prezentativ la ultimele antre
namente conduse de antrenorii 
Sandy Chiriță, Nîcolae Humă 
și Oleg Solomonov. Elementul 
dominant era atmosfera de bu
nă dispoziție în care, pe de o 
parte, se cereau eforturi din 
ce în ce mai mari, iar pe de 
altă parte adeziune totală din 
partea fetelor la tot ceea ce 
conducătorii tehnici socoteau 
necesar să solicite. Este adevă
rat că din cauza unor acciden
tări, mai vechi sau mai recen
te, lotul a suferit modificări 
importante în ultima perioadă. 
Dar, încet, încet, noile venite 
s-au integrat tot mai bine. Nici 
nu se putea altfel, avînd în ve
dere că noile primite întîlneau 
jucătoare cu vechi și valoroa
se state de serviciu în echipa 
națională : Maria Enache. Vic
toria Banclu, Iullana Enescu, 
Liliana Văduva și altele, de 
fapt principalele sfătuitoare 
ale noilor colege, desigur cu o 
experiență mai mică. Iar dacă

vorbim de acestea, trebuie pre
cizat că, la ora actuală, lotul 
feminin dispune de serviciile 
a doi... „pinguini". Și acești 
„pinguini" pasează, sar la blo
caj, atacă la fileu, intr-un 
cuvînt fac tot ce trebuie intr-o 
echipă de volei... Lăsind glu
ma la o parte, o tradiție a lo
tului numește „pinguini" pe 
cele care vin prima oară în 
echipa reprezentativă. „Pingui- 
,nii *81“ sînt Mirela Popovici și 
Speranța Găman. Despre se
riozitatea cu care și-au luat 
rolurile în primire vorbește ti
tularizarea Mirelei Popovici în 
sextetul de bază, ceea ce, la 
cei aproape 17 ani ai săi, spu
ne foarte mult.

In frumoasa sală din Bistri
ța, antrenamentele de diminea
ță începeau, de regulă, cu în
scrierea în caietul doctoriței 
Cornelia Ionescu (preluat in 
ultimele zile de dr. Anca Ro- 
setti) a pulsului luat la fie
care sportivă la sculare. Apoi, 
după ultima verificare a stării 
de sănătate, voleibalistele in
trau în „mîinile" exigente, ne
miloase uneori, ale antrenorilor 
Chiriță, Humă sau Solomonov, 
pe rînd, sau deodată. Sprinturi, 
plonjoane, sărituri, mijloace 
dintr-un arsenal bogat și va
riat erau întrebuințate fără- 
menajamente. Și atunci cînd 
respirația voleibalistelor se 
transforma în șuierături, ur
mau pauzele petrecute în fața 
planșelor, cuprinzînd, grafic,

elementele caracteristice ale 
jocului principalelor noastre 
adversare, echipele Cehoslova
ciei, U.R.S.S., Iugoslaviei etc! 
Apoi, din nou la muncă prac
tică. Putem afirma, după cele 
văzute, că la Bistrița s-a mun
cit mult și mai ales temeinic. 
Afirmația se sprijină și pe mo
dul în care au evoluat volei
balistele noastre în dubla par
tidă amicală cu selecționata 
Olandei (și ea in faza de i 
gătire pentru campionatele eu
ropene). Este îmbucurător fap
tul că echipa națională femi
nină de volei a României se 
constituie într-un colectiv cu 
un grad ridicat de omogeni
tate, dornic să se înscrie pe 
coordonate superioare, noi, în 
ierarhia continentală și mon
dială. Depinde numai de abne
gația cu care va munci fiecare 
componentă a lotului, indife
rent de stagiul în prima repre
zentativă. Dacă în primele rîn- 
duri reprezentantele din ve
chea gardă, cele amintite, au 
de partea lor plusul de expe
riență, celelalte — Daniela 
Drăghici, Ioana Liteanu, Crina 
Răuță, Gulniza Gelil, Elena 
Dobroschi sau Doina Moroșan 
— au de partea lor elanul ti
neresc și dorința de afirmare, 
împreună, sub atenta dirijare 
a colectivului de tehnicieni 
responsabili, au șansa să facă 
saltul calitativ atit de aștep
tat

Mihail VESA

LOTUL DE RUGBY AL ȚĂRII NOASTRE 
A PLECAT ÎN SCOȚIA

Lotul de rugby al țării noas
tre a plecat ieri dimineață, cu 
avionul, spre Londra, de unde 
și-a continuat drumul — tot pe 
calea aerului — pînă la Edin
burgh. Tricolorii vor susține, 
după cum se știe, un turneu de 
trei jocuri în Scoția. Primul va 
avea loc sîmbătă, în compania 
reprezentativei Edinburghulub 
marți 22 septembrie, adversară 
va fi Selecționata de sud a Sco
ției. iar sîmbătă 26 septembrie 
vom consemna prima partidă o- 
ficială dintre echipele celor 
două țări. ♦

Au făcut deplasarea 25 de ju
cători : Gheorghe Florea (Fa
rul), Ion Constantin, Marian 
Aldea (Dinamo), Sorin Fuicu 
(Steaua), Cornel Vasile, Adrian 
Lungu, Gheorghe Vărzara (Fa-

nil), Stelian Podărescu (Dina
mo), Dumitru Alexandru 
(Steaua), Mircea Paraschiv (Di
namo) — căpitanul echipei, E- 
duard Suciu, Alexandru Radu
lescu, Costică Florea (Steaua), 
Enciu Stoica, Pompilie Borș 
(Dinamo), Ștefan Constantin 
(Știința Petroșani), Gheorghe 
Dumitru (Farul), Gheorghe Ca- 
ragea (Dinamo), Constantin Di
nu, Corneliu Scarîat (R.C. Gri- 
vița Roșie), loan Bucan (Știin
ța Petroșani), Octavian Corne
lia (Steaua), Corneliu Gheorghe 
(Dinamo), Mircea Munteanu 
(Steaua), Emilian Grigore (Fa
rul) — în ordinea posturilor. 
Conducătorul lotului este ing. 
Viorel Moraru, vicepreședinte 
cu probleme tehnice al F.R.R.

-----

TENISMANI ROMÂNI PESTE HOTARE

Finalele „Daciadei44 la șah

SMĂRĂNDIȚA BOICU (14 ani!) Șl ALEXANDRU CRIȘAN, 
CAMPIONI LA JUNIORI MARI

Copiii și juniorii mici de la Petrolul (2), C.S. Școlar Rm. Vilcea 
și LT.B. și-au împărțit titlurile de campioni republicani

în trei centre șahiste din 
județul Vilcea. două intrate în 
circuitul concursurilor republi
cane (Rm. Vilcea și Călimă- 
nești) și altui! la ora debutului
(Voineasa. prilej cu care a fost 
Inaugurat un impozant complex 
turistic) s-au desfășurat între
cerile din cadrul finalelor celei 
de a Il-a ediții a „Daciadei" 
ta juniori mari și ale campio
natelor naționale de juniori 
mia și copii. O veritabilă gală 
■ șahului nostru de perspec
tivă Ia care s-au prezentat 
peste 350 de eonenrenți. băieți 
Si fete.

Campionii „Daciadei" la ju
niori mari au fost desemnați, 
ta capătul unor dispute de un 
bun nivel tehnic. Smărăndița 
Boicu. de la Avia București 
(cea mai tînără concurentă la 
această categorie, 14 ani, elevă 
ta liceul „Ion Creangă", maes- 
tră a sportului) șl Alexandru 
Crișan, de ta Calculatorul 
București. Doi campioni care 
și-au cucerit titlul lntr-o ma
nieră total diferită : în timp ce 
Smărăndița Boicu a trecut de
tașat... linia de sosire (ta 1'/, 
puncte de următoarea, clasată). 
Alexandru Crișan s-a impus 
doar cu un avans de Vi punct

Clasament FETE : 1. Smă
răndița Boicu (Avia Buc.) 8 p, 
8. Mariana Bădici (Politehnica 
București) 6 Vi p. 3. Edith Koz-

ma (I.T.B.) 6 p. BĂIEȚI : 1.
Al. Crișan (Calculatorul Buc.) 
7* A p, 2. C. Cojocaru (Calcula
torul) 7 p, 3. D. Bărbulescu 
(I.T.B.) 7 p. Maestrul interna
țional Adrian Negulescu (Pe
trolul Ploiești) s-a situat doar 
pe locul 4 cu G'/j p.

La junioare mirt, succese 
pentru gazde! Pe locui I, Na- 
dejda Mitescu, de la Clubul 
sportiv școlar Rm. Vilcea, du
pă o dispută aprigă cu cele
lalte concurente care au urcat 
pe podium. Otilia Ganț (C.S.Ș. 
Timișoara) și Cristina Bădu_ 
lescu (Constructorul miner Pe
troșani), toate cu cite 7 punc
te ! Clasamentul a fost stabilit 
prin aplicarea coeficientului 
Buchholtz. La fel s-a procedat 
și în întrecerea băieților, în fi
xarea primelor două locuri, de
oarece atît Constantin Alexan
dra (Petrolul PI.) cît și Marin 
Mihail (I.T.B.) au totalizat cite 
7 puncte. „Buchholtz“-ul l-a fa
vorizat pe șahistul prahovean. 
Pe locul 3 Emilian Dobrovău- 
țeanu (Chimia Brăila) cu 7 p.

La copii, încă un titlu de 
campion pentru șahiștii de ta 
PetroluL L-a obținut Andreea 

- Negulescu, care a obținut 8 p. 
In urma ei s-au clasat Viorica 
Ursulcac (Calculatorul) cu 7*/i p 
și Mirela Stoicea (Chimia Tr. 
Măgurele) cu 7 p, campioana 
din anul precedent. In fine,

băieții și-au desemnai laureatul 
anului 1981 în persoana lui 
Aurelian Birer, de ta LT.B., cu 
8J/j p. In disputa pentru cele
lalte medalii, Daniel Done (Ști
ința Buzău) a avut câștig de 
cauză, la coeficient Buchholtz, 
în fața lui Remus Airinei 
(I.T.B.), ambii cu cite 7 p.
(t.st).

Segărceanu — Dirzu
• într-un turneu disputat 

la Salonic (Grecia), Florin Se- 
gărceanu l-a întrecut în semi
finală cu 6—7, 6—2, 6—2" pe 
Andrei Dirzu șj a câștigat fi
nala cu 6—2, 5—7, 6—4, 6—1 în 
fața lui Kalovelonis (Grecia). 
Perechea Segărccanu — Dirzu 
a cîștigat finala de dublu cu 
6—4, 6—3. 6—1 împotriva cu
plului Kalovelonis — Anasto- 
poulos.
• Intr-un turneu desfășurat ta 

Catania (Italia) tenismana ro
mâncă Maria Romanov a evo
luat pînă în semifinala de sim
plu. Ea a fost favorită nr. 8 
pe tablou, învingînd-o cu 6—3, 
6—1 pe Tami Levin (Israel) și 
pierzînd în semifinală cu 2—6, 
1—6 la Sabina Simmonds, fa
vorită nr. 2, campioana Italiei, 
în proba de dublu, alături de 
poloneza Dziekonska, Maria 
Romanov a ajuns în finală, 
cîștigată cu 7—5, 6—4 de pe
rechea italiană Lazzeri — Sim
monds. în alte două turnee din 
R.F. Germania, ta Trier și 
Stuttgart, Maria Romanov a 
trecut cite două tururi, lnvin-' 
gîndu-le pe West (R.F.G.) cu 
6—4, 6—1 și pe Kapsic (Argen
tina) cu 7—6, 6—3 șl, respec
tiv, pe Skuherska (Cehoslova
cia) cu 6—3, 6—3 ți pe Dzie- 
konska (Polonia) cu 6—2, 6—1.

învingători în Grecia
• Jean Bîrcu și MacJV* 

Mirza au efectuat un fructtal 
turneu de jocuri în Franța și 
Olanda. Bîrcu a reușit să cîș- 
tige concursurile de 1a Hilver- 
sum și Lons-le-Saunier și să 
acceadă în semifinale la Ne
vers, Ostwald, Dieppe, Val- 
Andre și Obernai ; în același 
timp, Mirza a terminat victo
rios la Villers și a jucat finala 
la Nevers și Lons. împreună, 
cei doi jucători români au cîș- 
tigat proba de dublu la Vil
lers și Enschede.

După

NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE!
20 SEPTEMBRIE ’81
tragere excepțională

NOI ȘANSE DE 
MARI SUCCESE ! 
Oricine Joacă poa
te cîștiga : r

PRONOEXPRES
BANI. 

AUTOTURISME 
Șl EXCURSU 
dcmc hotare

PARTICIPARE —SÎMBĂTĂ 19

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ sau 
JSkoda 120 L*
• BANI — sume 
variabile și fixe
• EXCURSII PES
TE HOTARE — în 
R. D. Germană 
sau R. P. Bulgaria 
BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA 
TOATE CELE 
EXTRAGERI 
DOUĂ FAZE, 
TALIZÎND 44 
NUMERE !
Consultați prospec
tul tragerii și pro
curați din vreme 
biletele !
TTT.TTMA zi de

SEPTEMBRIE 1981.

LA
8 

ÎN

ANDREI ANTAL (CIBO), UN MERITUOS CiȘTIGĂTOR 
AL COMPETIȚIEI CICLISTE „CUPA CIBO"

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Miercuri la amiază s-ra înche
iat ta Brașov cea de a 18-a. e- 
diție a competiției cicliste do
tată cu „Cupa CIBO“. în ulti
ma etapă (a Vl-a), cicliștii au 
avut de absolvit o probă pe 
circuit, în Brașov, în care spor
tivii au acoperit 22 de ture 
(însumând 42 km), cu sprint ta 
fiecare al doilea tur. Disputa a 
fost pasionantă mai ales după 
ce în turul IX A. Antal, care 
conducea în clasamentul gene
ral, a spart pierzind 40 sec. 
Rulând puternic, Antal a reu
șit însă să r.efacă handicapul ți 
cu cinci ture înainte de final 
a reluat contactul cu plutonul.

ANUNȚ
LE.A.B.S. recrutează 

pentru angajare, cu con
tract, casieri pentru di
fuzarea biletelor Ia com
petițiile sportive din 
București. Se pot angaja 
și pensionari.

. Relații la telefon 
21.20.04.

Etapa a fost cîștigată de Cor
nel Popa (Metalul Ptopeni), 
cronometrat ou lh 11:08 — cîș- 
tigător al sprintului final, în 
fata lui C. Bonciu (STIROM), 
A. Antal (CIBO), I. Butaru 
(Dinamo), M. Aldulea (CIBOj 
— care a câștigat șase sprin
turi C. Paraschiv (Dinamo) 
etc. Pe primul loc în clasa
mentul general individual, câș
tigător al „Cupei CIBO" este 
Andrei Antal, cu tâmpul de 
12h 03:17. urmat “de C. Paras- 
chiv (Dinamo) 12h 06:23, G. 
Florea (Dinamo) 12h 07:49, V. 
Cdnstantinescu (Dinamo) 12h 
08:24, C. Ionescu (Voința Plo
iești) 12h 08:30, C. Ologu (Me
talul Plopeni) 12h 08:50. în cla
samentul general al cățărători
lor primele trei locuri sînt o- 
cupate în ordine : L N. Aldu
lea (CIBO) 21 p, 1 A. Antal 
(CIBO) 13 p, 3. T. Drăgan 
(STIROM) 11 p. în clasamentul 
sprinterilor — câștigător C. Bonei 
(CTIROM) 15 p, urmat de V. 
Radu (STIROM) 10 p și D. 
Mazăre (Torpedo) 8 p. în fi
nal, o notă bună organizatori
lor, asociația sportivă CIBO, 
care a reușit să se achite cu 
succes de misiunea asumată.

Carol GRVIA-coresp.

DRUMUL CONSACRĂRII
Campionatul republican de 

motocros, s-a încheiat cu suc
cesul alergătorului Ion Plugarii 
(Steagul roșu Brașov). Noul 
campion al seniorilor și-a do
minat copios adversarii, ocu- 
pînd primul loc în clasamentul 
general, cu o diferență apre
ciabilă, de 19 p, față de urmă
ritorul său, Gheorghe Oproiu, 
de ta Poiana Cîmpina, nu nu
mai datorită unui plus de teh
nică și rezistență, ci mai ales 
datorită seriozității cu care și-a 
pregătit mașina pentru fiecare 
concurs. Bine îndrumat d« an
trenorul Traian Moașa, alergă
torul brașovean și-a pus la 
punct motocicleta pentru toate 
variantele de traseu, motorul 
funcționând ireproșabil în con
diții meteorologice diferite, în 
timp ce alți favoriți (printre 
care și liderul echipei națio
nale, Ernest Miilner) enau ne- 
voiți să se oprească din cursă 
cînd le era lumea mai dragă, 
din cauza unor defecțiuni me
canice, multe datorate neglijen
ței sau unor greșeli elemen
tare la standul de probă. -

Cît de importantă este mun
ca de atelier în verificarea mo
toarelor o dovedește cu priso
sință performanța realizată de 
juniorul Paul Schmidt (Poiana 
Cîmpina), elev al maestrului 
sportului Ștefan Chițu, care a 
acumulat maximumul de punc
te (110). EI a pilotat o moto
retă nedepășind 70 cmc (cu un 
motor adaptat după ideile fas
tului motociclist Constantin Go
ran, acum harnic și ingenios 
mecanic ta secția Poiana Cim- 
pina), care nu s-a defectat în 
nici o etapă. O atenție deose-

PE MICUL ECRAN
S1MBATA 19 SEPTEMBRIE, ora 

13, In cuprinsul emisiunii „Mo
zaic" : Marele premiu de automo
bilism al Olandei de la Zand- 
voord (comentator Andrei Baca- 
lu) ; Cupa mondială ,1a atletism 
de la Roma (comentator Cristian 
Topescu) ; de la ora 17 : meciul 
feminin România — Iugoslavia 
din C.E. de volei, transmisiune 
directă de la Pernik (comentator 
Costinel Stan).

DUMINICA so septembrie, 
ora 17 : meciul masculin Româ
nia — Iugoslavia din C.E. de vo-

iei, transmisiune directă de Ia 
Varna (comentator Cornel Pum- 
nea) ; ora 19,30 (Programul 2) : 
Telerama, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

MARȚI 22 SEPTEMBRIE, ora 
17 : Fotbal, România — Ungaria, 
In preliminariile C.E. de tineret, 
transmisiune directă de la Timi
șoara (comentator Sorta Satmari).

MIERCURI 23 SEPTEMBRIE, 
ora 17 : Fotbal, România — Un
garia, In preliminariile C.M., 
transmisiune directă de la Bucu
rești (comentator Cristian Topes
cu),

„CUPA DE TOAMNĂ" 

ÎN PREMIERĂ
In programul concursurilor de 

motocros din acest an apare o 
nouă competiție : „Cupa de
toamnă". întrecerile Inaugurale 
se vor desfășura duminică pe 
un traseu ales la marginea co
munei Cîndești, aflată la circa 
15 km de Buzău, ta organizarea 
asociației sportive I.T.A. Buzău. 
Ișl vor disputa Intîletatea aler
gători din Brașov, Zărnești, Cim- 
ptaa, Ploiești, Morenl, Tg. Mu
reș. Cîmpulung Muscel, St. 
Gheorghe și alte centre, la pa
tru clase : 250 cme seniori, 125 
cmc tineret, 70 cmc juniori I șl 
50 cmc juniori n. Primul start 
se va da la ora 10.

Competiția este împărțită ta 
patru etape.
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VICTORSE GREA, DAR PREȚIOASA
(Urmare din pag l)

pare, însă, ambiția in-

a

este viu, Dinamo are

La retragerea de pe dreptunghiul de gazon

EMERICH DEMBROVSCHI PRIVEȘTE

ÎNAPOI CU SATISFACȚIE

a 
a

cu 
de 
Ia

Româ- 
reușit

Ehsart 
din

cor- 
oas-

nic o acțiune personală, 
remarcă și nereușitele lui 
gustin. El a vrut să facă

m, un

lovitura de la 11 m și 
este expediată în 
portarul formației

ȚICLEANU
craiovenilor

tă ni se
ternaționalilor craioveni, semn 
bun pentru marele examen al 
fotbalului nostru de miercurea 
viitoare.

46 BARZOV) - 
SPASOV.
bine Talal Tokot, 
de Alei

Alcn (toți

CIRȚU IRIMESCU
autorii celor trei goluri ale

SUCCES NET AL DINAM0VIȘT1L0R IN FAȚA LUI LEVSKI SPARTAK

M. Marian, FI. Marin, Cazan, 
Fodor — Iorgulescu, Iovănescu, 
Vamanu — FI. Grigore, M. 
Sandu, Văetuș.

ranțe pentru calificare în turul 
II. Ea a muncit mult pentru a- 
ceastă victorie într-o zi în care 
mecanismul său n-a funcționat, 
totuși, ca altă dată. Importan-

ȘT1RI...ȘTIRI...

MĂGURĂ ODOBEȘTILOR
du-mi, i-am inițiat pe co
pii..."

Efortul profesorului Don- 
daș s-a văzut repede încu
nunat. Copiii au „prins" 
tainele acestui sport și, mai 
mult, la primele,, demon
strații s-au prezentat peste 
așteptări : „Adrian Croitoru, 
din clasa a IV-a este cam
pion pe țară la categoria 
46 kg, Laurențiu Vasilciuc, 
din a Vl-a, medaliat cu 
bronz la „36“, Vasile Stan, 
din a V-a, Alexa Bostănică, 
din a VlI-a, merg pe ur
mele lor. Zece copii de 
noi sînt

/ rancea, 
excursi- 

Odobești, 
ră, va fi 
,ia local- 
un scurt 
opii șco- 
aproape 
așezării, 

m ceva 
în altă

de co- 
;i, foarte 
ase de 
:ori de 
gby, vo- 
sm (sub 

scurte), 
Nevino- 

elor mai 
Sterea a- 
e, cum 
i, „paref

rtiv al 
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(Savril 
„Da, cei 
piii noș- 
•dice ju- 
>ină voi- 
î initiln- 
isemenea 
i calea 
a ci eu, 
vut spe- 

m-am... 
copiilor ; 
, la rin-

campioni pe județul 
Vrancea, in două 
importante compe
tiții — „Cupa Măr
țișorului" și „Cu
pa Odobeștilor" — 

au luatla care 
reprezentanți din mai 
județe, voinicii noștri 
minînd întrecerile cu 
ritate, adică au cîștigat prin 
yppon. Așa că..."
Așa că apare firesc ca Fe-* 

derația română de judo să 
țină seama de munca și ta
lentul copiilor din Odobețti, 
care — chiar din această 
toamnă — vor fi cuprinși 
ntr-o grupă și afiliați sec

ției de resort a clubului 
sportiv școlar din Focșani. 
Miciii... voinici mari de sub 
Măgura Odobeștilor ne pro
mit, prin intermediul lui 
Adrian Croitoru, exponentul 
lor : „Pînă la absolvirea 
școlii generale, doi-trei din
tre noi vor ajunge campioni 
la juniori. Și, după aceea, 
tot înainte !"

Cunoscînd cutezanța co
piilor, credem în promi
siunea lor !

Tiberîu STAMA

de motoeros

n la 250 Haralambie Pascu campion 
la 125 cmc tineret I

de mijloc, adică în comparti
mentul destul de modest din 
prima parte a jocului. Apari
ția lui Irimescii și apoi a lui 
Geolgău in linia de atac aveau 
să aducă mai multă incisivi
tate, dar și lanțul de ratări ale 
lui Bălăci (min. 47.
55) și Cirțu (min. 56), 
va rupe, totuși, în min. 
Bălăci, faultat la 22 m, 
scurt lovitura liberă,

48 și 
care se 
67, cind 
execută 
lateral, 

spre IRIMESCU. care prinde o 
„ghiulea" și înscrie în stingă 
excelentului portar grec. Numai 
că la acest scor avem destule 
emoții. Se va remarca, insă. 
Lung, în min. 68 și 71 și, mai 
ales, în min. 75.' cînd Orfanos 
a avut cea mai mare ocazie a 
echipei elene. Ultimul sfert de 
oră aparține însă campionilor

noștri, care știu că un 2—0 nu 
este suficient pentru calificare 
și accelerează ofensiva. în min. 
78, Geolgău va fi faultat în 
reu, dar nu se va acorda 
naityul de drept, Crișan 
rata incredibil (min. 80) 
imitat și Irimescu (min. 88), dar 
finalul a fost foarte frumos. O 
acțiune Irimescu — Geolgău 
este încheiată cu șut. Sar - 
ganis respinge, dar ȚICLEANU.

.......................................... 5aleni, înscrie, de Ia 
gol foarte prețios.

Echipa campioană 
nici, Universitatea, _____
un scor care-i dă destule spe-

formarea 
xr moto- 
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furnizînd o pasionantă dispută 
pentru un Ioc pe podium pînă 
la ultima> tură, cînd — și după 
„căderea cortinei" 
gători s-au 
Haralambie 
Ploiești) și 
(I.R.A. Tg.
talizînd câte 68 p. 
acest număr de puncte în mai 
puține ture, Haralambie Pascu 
ă cucerit titlul de campion și 
nu Toma Hulea (St. roșu Bra
șov) cum s-a anunțat la festi
vitatea de premiere dintr-o 
eroare de arbitraj. Pregătin- 
du-și temeinic mașinile pentru 
concurs, laureații actualului 
campionat au arătat că drumul 
consacrării trece (obligatoriu) 
prin munca de atelier.

Trdian IOANIȚESCU
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UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
OI.YMPIAKOS PiREU 3-0 (1-0)

Stadion Central ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — aproximativ 
5C 000. Șuturi : 25—5 (pe poartă : 
14—3). Cornere : 4—2. Au marcat : 
CIRȚU (min. 7), IRIMESCU (m1n. 67) 
șl ȚICLEANU (min. 89).

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilă, 
Tilihoi, Ștefânescu UNGUREANU — 
ȚICLEANU, Donose (min. 46 IRI
MESCU), Beldeanu — Crișan, Cirțu 
(min. 63 Geolgău), BĂLĂCI.

OLYMPIAKOS : SARGANIS - Pal
ters (min. 70 Michas). PAPADOPOU
LOS, Novosdoc, Vanvakoulos — Kou- 
soutakis, Nikoloudis, Persias — ANAS- 
TOPOULOS, Mitropoulos, Lemonls 
(min. 46 Orfanos).

A arbitrat bine cu excepția fazei din 
min. 78, cînd n-a acordat lovitura de 
Io 11 m, M. Bacou, ojotat kr, Unie 
de J. M. Lartigot șl C. Lopez (toți 
din Franța).

Cartonașe galbene : UNGUREANU, 
BELDEANU, MITROPOULOS șl ANAS- 
TOPOULOS.

impunea mai degrabă o cen
trare decît un șut la poartă. 
In min. 15, Augustin îl pune 
la încercare pe același Delcev, 
care avea să se evidențieze și 
în min. 19, cind Dudu Geor
gescu, faultat în careu, execu
tă slab 
mingea 
ner de 
pete.

Jocul
Inițiativa în continuare, demon- 
strînd o bună pregătire pen
tru această confruntare. Oca
ziile se succed (Dragnea —min. 
30, Augustin — min. 37 etc etc) 
și nu se putea ca scorul să nu 
se majoreze. în același minut 
37, în care Augustin fusese și 
el foarte aproape de gol. 
DRAGNEA reușește majorarea 
scorului, fructificind o centrare 
• Iul Țăinar. la un balon iri

I
I
I
I 
I
I

REPREZENTATIVA SECUNDA A ROMÂNIEI A TERMINAT
LA EGALITATE (0-0) CU SELECȚIONATA SIMILARĂ A U.R.S.S.

MOSCOVA, 16 (prin telex). 
Reprezentativa secundă a 
României a reușit miercuri pe 
stadionul Dinamo, pe un teren 
mustind de apă din cauza ploii, 
un valoros rezultat de egali
tate în compania formației se
cunde a U.R.S.S. în prima re
priză echipa României a do
minat mai mult, dar cea de 
a doua a aparținut gazdelor, 
dar apărarea noastră a fost de 
netrecut. Spre sfîrșit, la un 
contraatac, în min. 89. Vama- 
nu' a trimis balonul în bară !

Antrenorii Ion Voica și Vir
gil Rizea au trimis în teren 
următorul .,11“ : Ducadam —

« MIINE, LA ORA 17, pe sta
dionul „1 Mai" din Timișoara, 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre va întîlnl in meci de ve
rificare echipa locală Politehnica. 
Partida face parte din programul 
de pregătire al naționalei de ti
neret, în vederea meciului oficial, 
cu Ungaria, din cadrul Campio
natului european.

AZI, IN CAPITALA. Deoarece 
meciurile din competiția dotată 
cu „Cupa constructorilor de ma
șini" au fost contramandate din 
cauza timpului nefavorabil, clubul 
Progresul a perfectat pentru as
tăzi, la ora 16,30, pe stadionul din 
str. dr. Staicovici, un Interesant 
joc amical între divizionarele 
„A“ Progresul Vulcan si C.S. 
Tîrgoviste.

e biletele pentru meciul 
ROMANIA — UNGARLA, care «e 
dispută miercurea viitoare pe 
stadionul „23 August", de la era 
17. s-au pus In vînzare la casele 
stadioanelor „23 August". Repu
blicii si Dinamo. Casele sînt des
chise între orele 10 sl 19. De a- 
semenea, la casele obișnuite se 
găsesc de vînzare biletele de In
trare la meciul de divizia „B“, 
seria a n-a. Rapid — Rulmentul 
Alexandria, care se joacă pe 
stadionul Giuleștl, duminică la 
ora 11. In ziua meciului nu se vor 
vinde bilete la casele stadionu
lui.

1981) beneficiază de un impor
tant report : 172.152 lei ! Tintnd 
seamă că programul acestui con
curs are o configurație asemă
nătoare (meciurile din etapa a 
n-a a campionatului divizionar 
A din Italia și cinci partide deo
sebit de interesante din campio
natul divizionar ,,B“ al tării noas
tre), sînt de așteptat, desigur, noi 
și mari succese. ÎNCERCATT-VA 
ȘI DV. ȘANSELE !

I 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 16 

SEPTEMBRIE 1981

32 43 45 27 5
10 17 14 30 1

Extragerea I : 16
Extragerea a Il-a : 37
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 
1.067.853 lei din care 220.336 lei
REPORT LA CATEGORIA 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 6 SEPTEM

BRIE 1981
FAZA I Î Cat. 2 : 5 variante 25'Vo 
a 23.931 lei ; Cat. 
a 17.727 lei sau, 
excursie de 1 loc 
R.P. Bulgaria și 
rență în numerar ; Cat. 
a 3.371 lei ; Cat. 5 : “ 
lei ; Cat. 6 : 164,50 a 300 lei ; Cat. 
7 : 227,25 a 200 lei ; Cat. 8 : 1.573,50 
a 100 lei.
FAZA a Il-a : Cat. A : 2 varian
te 25°/o a 34.716 lei ; Cat. B : 2 

la 
în 
e- 
Și

3 : 6,75 variante 
la alegere, •

In U.R.S.S. sau 
eventuala dlfe-

4 : 35,50
87,50 a 400

B : 
100% a 9.257 lei sau, 
o excursie de 1 loc 
sau R.P. Bulgaria și 
diferență In numerar

variante 
alegere, 
U.R.S.S. 
ventuala
22 variante 25% a 2.314 lei ; Cat. 
C : 12,56 a 5.554 lei ; Cat. D : 70,50 
a 985 lei ; Cat. E : 829,25 a 100 
Ici.

Emerich Dembrovschi a pă
răsit arena. A părăsit terenul 
de luptă, dar nu și fotbalul 
pentru că îl vom vedea mai 
departe pe banca tehnică a 
Politehnicii Timișoara. Clubul 
unde a încheiat o splendidă 
carieră a avut grijă să-i ofere 
o emoționantă festivitate de re
tragere invitind la Timișoara 
grupul internaționalilor mexi
cani pentru o partidă cu „vio- 
lefii", al căror antrenor secund 
a devenit fotbalistul de irepro
șabilă comportare care a fost 
„Dembo". Antrenorul naționalei 
„Mexic 70", Angelo Niculescu, 
n-a lipsit de la partida de adio, 
dovedindu-se, astfel, frumoasa 
legătură sufletească ce există, 
peste ani, intre cei ce au obți
nut performanța calificării la 
Mundialul mexican. Publicul 
timișorean ți-a arătat, prin 
prezență ți multe ți călduroase 
aplauze, prețuirea pentru inter
naționalul Dembrovschi, legat, 
in a doua parte a carierei sale, 
de echipa fanion a Banatului. 
Cupe, diplome, șl flori au mar
cat momentul, sporind emoția 
sensibilului sportiv timișbrean. 
La puțină vreme după înche
ierea partidei de retragere, am 
stat de vorbă cu Emerich Dem
brovschi.

— Acum, cînd privești îna
poi, ce momente-cheie ale ca
rierei sportive ne poți remarca?

— Primul îl reprezintă in
trarea mea în Divizia „A". De 
la Victoria Roman, unde_ jucam 
alături de lanul, ~
ți alți valoroși fotbaliști, 
fost luat - - - -
norul C. 
mărit in 
ianuarie 
în clubul 
ment tn . .
varea in primul campionat. Și, 
în adevăr, după un retur in 
forță, s-a produs revenirea pe 
prima scenă. Urmează lunga ți 
fructuoasa perioadă băcăuană, 
multele jocuri frumoase făcute 
acolo, prieteniile sincere ți trai
nice cu antrenorul Costică Ră- 
dulescu, cu Vătafu, Kiss. Ne- 
delcu. Acei ani sînt legați și 
de selecționarea în 
țională. Am jucat 
tr-un meci amical

Tr. Popescu 
am 

la Bacău de antre- 
Teașcă. El m-a ur- 
două partide ți, in 
1967, eram transferat 
băcăuan, în acel mo- 
luptă pentru promo-

echipa na- 
la Iași, în- 
cu formația

mis acestuia de Dinu. Imediat, 
Dragnea ratează, copilărește 
dar, în min. 40, DUDU GEOR
GESCU se răzbună pe pcnal- 
tyul irosit și fructifică, ‘ 
capul, o centrare venită, 
data asta, dc pc stingă, de 
Orac : 3—0.

Pauza a „rupt" meciul,
tăiat parcă avîntul lui Dinamo. 
Să se fi mulțumit jucătorii clu
bului din Șos. Ștefan cel Mare 
cu. cele trei goluri ? în orice 
caz, în ultimele 45 de minute, 
parcă alte echipe erau pe te
ren. Jocul a fost departe de 
ritmul din prima repriză, di- 
namoviștii nu au mai avut a- 
celași aplomb, pozițiile cîști- 
gate au fost prea ușor pier
dute. Asta poate și din cauza 
marcajului „om la om“ mult 
mai atent decît pînă atunci fă
cut de jucătorii din Sofia. Cert 
este că în această parte a dis
putei bucureștenii expediază la 
poartă doar patru șuturi, față 
de șase ale oaspeților. Și nu
mărul cornerelor le va fi fa
vorabil acestora : 5—1. Meciul 
este mult mai echilibrat, Drag
nea (min. 55) are o poziție ex
celentă, dar șutează foarte slab, 
singura acțiune ... amintind de 
prima repriză a fost aceea a 
lui Custov (min. 83) care a în
cheiat cu un șut foarte puter-

DINAMO BUCUREȘTI - LEVSKI 
SPARTAK SOFIA 3-0 (3-0)

Stadion Dinamo ; teren bun, timp 
frumos, spectatori — aproximativ 
13 000. Au marcat: DUDU GEOR
GESCU (min. 13 și 40), DRAGNEA 
(min. 37). Șuturi : 21-9 (pe poartă : 
14—5) ; cornere : 6-8.

DINAMO : MORARU - Vlad, DINU, 
BUMBESCU, Stredie — Augustin, Cus- 
tov, DRAGNEA (min. 79 I. Mqrin) — 
Țălnar (min. 67 D. Zamfir), DUDU 
GEORGESCU, ORAC.

LEVSKI SPARTAK : DELCEV - Nl- 
kolov, Balevski, Granciarov, Petrov 
—, Grigorov (min. 46 Gocev), Ciavda- 
rov, Tvetkov (min. " 
Iskrenov, KURDOV,

A arbitrat foarte 
ajutat la linie 
Papatya și Hamza 
Turcia).

Se 
Au- 

____  prea 
multe și a reușit destul de 
puțin. în schimb, oaspeții ac
ționează periculos pe cele două 
extreme și, mai întîi, Barzov 
(min. 57) și. apoi, Spasov (min. 
83) sînt foarte aproape de re
ducerea diferenței. Dar scorul 
rămîne intact și Dinamo se 
va prezenta la meciul retur 
cu un avantaj, totuși aprecia
bil, care putea fi chiar... dt'blu 
dacă nu interveneau — ah ! — 
ratările.

reprezentativă poloneză, 
1968, am marcat golul victoriei 
ți, apoi, m-am văzut reținut 
pentru primul lot. Debutul ofi
cial n-a fost tocmai fericit, na
ționala pierzînd partida cu 
Portugalia de la Lisabona 
(0—3). Dar, am reuțit — to
tuși — calificarea tn turneul 
final- al C.M. 1970 și alte fru
moase victorii. Momentul ur
mător, determinant, l-a consti
tuit venirea la Timișoara. 
M-am simțit, de la început, 
bine aici, am avut amici foar
te buni tn admirabilii băieți 
care sînt Petrescu ți Vișan, ca 
și în ceilalți coechipieri. Am 
jucat în fața unui public cu
noscător și sensibil, aprecieri 
valabile și pentru entuziaștii 
spectatori ai Bacăului. Din 
1974 și pînă in acest an, am 
făcut tot ce am putut pentru 
„Poli". Victoriile din Cupă sint 
clipele de mare satisfacție, a- 
poi eliminarea Celticului. A- 
cum, cînd voi încerca să con
tribui ca antrenor la ascensiu
nea fostei echipe, terminînd 
deci o perioadă importantă din 
viața mea sportivă, vreau să 
mulțumesc tuturor celor care, 
de-a lungul anilor, conducători 
de cluburi, antrenori, coechi
pieri de club și națională, pu
blic m-au ajutat să realizez 
ceea ce am realizat. Și le pro
mit că n-o să-i 
nici ca antrenor.

— Cum explici 
moașă trăinicie a 
xicane ? Ce „ciment secret" vă 
leagă ?

— O singură și mare expli
cație există : sincera prietenie 
dintre noi. Am constituit tot
deauna un tot, antrenori ți ju
cători. Niciodată n-au apărut 
lucrăturile de culise, totdeauna 
am știut limpede și clar ce a- 
vem de făcut. Așa că ți acum, 
de fiecare dată cînd ne reve
dem, simțim o mare bucurie. 
Am rămas, peste ani, o veri
tabilă echipă. Da, naționala 
Mexic ’70 va continua să tră
iască...

— Ai jucat atîtea partide in
ternaționale. Ai fost apreciat 
totdeauna pentru luciditate, 
pentru clarviziune, semn că ai 
știut să judeci forța adversaru-

Dembrovschi și Lucescu, fvștii 
coechipieri ai naționalei '70, 
reuniți la Timișoara de jocul 
de retragere al lui „Dembo" 
Foto : Branco VUIN-Timișoara

dezamăgesc

această fru- 
echipei me-

lui, punctele lui tari și pe cele 
slabe. Iată, peste puține zile, 
va avea loc partida cu echipa 
Ungariei. Ne interesează — și 
nu numai pe noi — opinia ex
perimentatului internațional 
Dembrovschi despre ea.

— Am disputat două jocuri 
cu echipa Ungariei, in campio
natul european. Pe al 
de la Belgrad, nu l-am 
cat. Cu cîteva minute 
de a intra in teren am făcut o 
ruptură musculară. Pot să vă 
spun că — după părerea mea 
— comparind forțele de atunci 
și cele de astăzi ale celor două 
selecționate, astăzi apare mai 
pronunțată superioritatea 
lecționatei noastre. Cred 
naționala României are

treilea, 
mai ju- 
inainte

să

se
că 

,._r_____ ________ toate
argumentele, ilustrate, dealtfel, 
și de ' fizionomia partidei-tur, 
de la Budapesta, de a învin
ge I Noi toți cei care am dis
putat partidele de atunci, d’.r. 
1972, îf ' " ' * ‘ ’
îi urăm

din 
ținem pumnii strînși ți 
mult succes !

>



în turneul zonal

SAHISTELE NOASTRE 
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

VARȘOVIA, 16 (Agerpres) — 
în runda a 9-a a turneului zo
nal feminin de șah de la Byd
goszcz maestra româncă Dana 
Nuțu a învins-o pe Pavlina 
Hilingherova. iar Margareta 
Mureșan a remizat ou Zsuzsa 
Makai. rezultatul de egalitate 
fiind consemnat și în partidele 
Brusztman — Ivanka, Csonkios 
— Boiadjle-’a și Eretova — 
Erenska. Elisabeta Polihroniade 
a pierdut, la poloneza Wize.

In clasament se menține li
deră Marina Pogorevici (Româ
nia) cu 7 puncte și o partidă 
întreruptă, urmată de Margare
ta Mureșan (România) și Maria 
Ivanka (Ungaria) cu 6'/j p.

Campionatul european de baschet feminin

SENIGALLIA. 16 (prin tele
fon). După primele trei zile 
ale întrecerilor campionatului 
european de baschet feminin, 
au apărut unele clarificări, dar 
numai In clasamentul seriei 
„B**, in care selecționatele 
U.R.S.S. și Bulgariei — neîn
vinse — vor ocupa, probabil în 
această ordine, locurile 1 și 2 
și se vor califica pentru semi
finalele locurilor 1—4 (amin
tim că după disputarea meciu
rilor din serii, vor urma semi
finalele „în cruciș**, adică ocu
panta locului 1 din seria „A“ 
va juca cu ocupanta locului 2 

'din seria „B**, locul 2 din „B“ 
cu locul 1 din „A“ ; învingă-

VIRGiL DOCILI PE LOCUL 5

LA „MONDIALELE44 DE HALTERE

toareie își vor disputa finala 
mare iar învinsele finala mică)i 

• în seria ,A“. lupta este foarte 
echilibrată și, • după toate pro
babilitățile, clasamentul final 
va fi cunoscut de-abia după 
ultimele jocuri. Reprezentativa 
țării noastre. participantă la 
grupa „B“, și-a pierdut șansele 
de a juca în semifinalele pen
tru locurile 1—4 și mai luptă 
pentru a ocupa locul 3 sau 4 
ta serie, ceea ce i-ar oferi po
sibilitatea de a candida la ți
nui din locurile 5—8 în clasa
mentul final. La ora închiderii 
ediției, echipa română juca in 
compania celei a Ungariei.

Clasamente după trei zile : 
seria : 1—3. Polonia, Olan
da, Iugoslavia 5 p, 4—6. Finlan
da. R.F. Germania. Italia 4 p ; 
seria „B“ : 1—2. U.R.S.S., Bul
garia 0 p, 3—5. România, Ce
hoslovacia, Ungaria 4 p, 6. Sue
dia 3 p.

Paul IOVAN

SPORTIVI SI ANTRENORI

la desfășurarea 
considerînd că 

in primul rind, 
actorilor princi-

INVITAT! LA CONGRESUL »
Cînd a scris eseul „Jocurile 

sportivilor", campioana olimpi
că Lia Manoliu a pledat pen
tru un rol mai consistent al 
pârtiei panților 
Olimpiadelor, 
Jocurile sint, 
ale lor, ale 
pali.

Asemenea gînd a inspirat și 
pe organizatorii Congresului o- 
limpic de la Baden-Baden (23— 
29 septembrie) care — într-un 
lăudabil elan de democratizare 
a mișcării olimpice — au ho- 
tărît să includă printre nu
meroșii invitați la înaltul fo
rum al mișcării sportive mon
diale și o serie de sportivi și 
antrenori de notorietate.

Cu gîndul de a avea o cit 
mai largă reprezentare a Co
mitetelor naționale olimpice 
din lumea întreagă și a diver
selor federații internaționale, a 
fost întocmită o listă cu 32 
medaliați ai Jocurilor Olimpice 
din 1976 și 1980 (în vîrstă de

CELEBRI
OLIMPIC

de ani), precumIa 18 la 30 
șl cu 10 antrenori vestiți.

Cu plăcere menționăm că p« 
listă figurează și doi sportivi 
români : gimnasta Nadia Co- 
mătieci și handbalistul Radu 
Voina. ca o meritată recu
noaștere a valorii mișcării 
sportive din- România. Printre 
ceilalți participanți invitați la 
Congresul olimpic’să mai men
ționăm pe atleții Sebastian Coe 
(Anglia), Sara Simeoni (Italia) 
și Wladysiaw Kozakiewicz (Po
lonia), canotoarea Svetla Oțe- 
tova (Bulgaria), boxerul Teo- 
filo Stevenson (Cuba), gimnaș- 
tii Zoitan Magyar (Ungaria) și 
— ' (U.R.S.S.),

sovietic Vladimir 
patinatorul Jan Hoff- 
(R.D.G.), pentatlonistul 
Nightingale (Anglia), 

Bernhardt Germes- 
(R.D.G.), înotătoarea

/

La campionatele mondiale și 
europene de haltere de la Ljlle, 
reprezentantul țării noastre, 
Virgil Dociu, a obținut un va
loros loc 5. la categoria ușoară 
(67,5 kg), din 20 de concurenți 
aliniați la start. El a totalizat 
312,5 kg — record național — 
terminînd la egalitate cu spor
tivul vest-german Radschinsky, 
care fiind însă mai ușor cu 200 
de grame s-a clasat al 4-lea ! 
Oricum. Dociu a confirmat for
ma bună arătată în pregătire 
și, dacă. în concurs, la „smuls**, 
nu ar fi suferit un accident la

genunchi, ar fj putut obține o 
medalie.

Iată primii clasați : 1. Joa
chim Kunz (R.D. Germană) 340 
kg (150 ; 190) ; 2. Mincio Pașov 
(Bulgaria:) 330 kg (147,3 ; 182,5); 
3.' Daniel Senet (Franța) 320 kg 
(150; 170) ; 4. Karl-Heinz Raxi- 
schinsky (R.F. Germania) 312,5 
kg (140 ; 172,5) ; 5. VIRGIL 
DOCIU (România) 312,5 kg 
(140; 172,5) ; 6. Și Min Zhao 
(R. P. Chineză) 307,5 kg.

La categoria semimijlocie 
kg) vor concura doi sportivi 
mâni ; Dragomir Cioroslan 
Gheorghe Dinu.

UN FRUMOS SUCCES AL TIRULUI ROMÂNESC
/Urmare din pao /) bine, ei 

de argint.

(75 
ro

și

DUMITRU VELEA, ÎNVINGĂTOR
țUrmare din pag. I)

Alexandru Bozan cu Călin s-a 
situat pe locurile 4 și, respec
tiv 6, acumulînd 58 p, el fiind 
devansat cu numai 2 p de bul
garul C. Gramccv cu Neomo-

ei situîndu-se < înaintea unor 
sportivi cotați cu rezultate mult 
mai b'ine.

CLASAMENT FINAL : L L 
Tlieagenis (Grecia) cu Forever, 
2. G. Grațios (Grecia) cu Fran
co, 3. M. Nikolov (Bulgaria) cu 
Moren... 7. Ilorațiu Marchiș cu

VELEADUMITRU 
lini. Principalul favorit, bul
garul Boris Pavlov cu Gym- 
nastik, după ce s-a aflat la 
conducere in urma probei 
1, a cedat pasul, comițînd 
meroase greșeli, ceea ce 
scos din cursă.

CLASAMENT FINAL. 
Dumitru Vciea (România)
Fudul, 2. C- Gramcev (Bulga
ria) c„ Neomolim, 3. Alexandru 
Bozan (România) cu Călin ...7. 
Ion Popa cu Licurici ...12. Mir
cea Ncagu cu Ecou.

La juniori, tinerii
greci au produs marea 
ză, ocupînd primele
locuri în

nr.
nu-
1-a

1. 
cu

călăreți 
surpri- 

două 
clasamentul general,

Cocor, 8. Ionel Bucur cu Artist, 
9, Silvana Todea cu Neva.

Din cauză că la start nu s-a 
prezentat numărul regulamen
tar de concurenți, proba de 
dresaj (cat. St Gheorghe) »-a 
desfășurat ta afară de concurs, 
pe primele trei locuri situindu- 
se Gh. Gadjev (Bulgaria) cu 
Everest 1 380 p, Dumitru Velleu 
(România) cu Delfis 1288 p și 
Anghel Donescu (România) cu 
EriJr 1 275 p.

Sîmbătă și duminică vor fi 
cunoscuți noii campioni in pro
bele de obstacole seniori, ju
niori (echipe) și fete (individual 
șl echipe).

luții foarte bune, un nou re
zultat de prestigiu pentru tirul 
românesc, cucerind medalia de 
aur. La succesul lor s-a adău
gat și medalia de argint reali
zată de juniorii din echipa de 
pistol liber — ‘ ~
reseu, Gabriel 
rin Babii —, 
strează că Ia 
lor dispunem 
tați și bine pregătiți.

Dar, să revenim la Întrece
rile propriu-zise. Pentru specia
liștii prezenți la poligon, favo- 
riți erau tinerii trăgători din 
U.R.S.S., Bulgaria și Ungaria, 
recomandați de rezultatele rea
lizate la concursurile anterioa
re. Dar, n-a fost așa. Abor- 
dînd cu calm și multă hotărîre 
întrecerea, cei trei sportivi ro
mâni și-au stăpînit bine emo
țiile, au concurat la valoarea 
lor, reușind punctaje bune : 
Florin Brînduș 595, Ion Joidea 
594. Marian Dumitru 591. Cu 
nn total de 1780 p, echipa 
României (antrenori Olimpiu 
Galea și Ion Stănescu) s-a si
tuat pe primul loc, cucerind 
titlul de campioană continenta
lă. Cîteva cuvinte despre com- 
ponenții săi. Marian Dumitru 
este student la Politehnica Cluj- 
Napoca, activînd la clubul fa
cultății sub îndrumarea antre
norului V. Micușan ; Ion Joidea 
este elev în clasa a XlI-a la 
Arad șl este membru al aso
ciației C.F.R. fiind pregătit de 
L Chintus, In timp ce Fiorin 
Brînduș activează la A.S.A. 
Oradea, fiind antrenat de I. 
Stănescu. Așadar, un frumos 
succes al sportivilor noștri, cu 
atlt mai mult cu cit el a fost 
obținut la o diferență apre
ciabilă de următoarele clasate 
formațiile Norvegiei șl Suediei, 
situate, la rîndul lor, înaintea 
favoritelor probei.

după cum spuneam, 
obținî.nd medaliile
Ei au realizat 1649 p —_Mihai 
Dragomirescu 548
Cristache 546 p și Sorin Babii 
555 p. devansînd echipe cotate 
ca favorite in această probă.

Aleksandr Ditiatin 
hocheistul 
Tretiak, 
mann
Danny 
boberul 
hausen ____
Michelle Ford (Australia) etc.

Dintre antrenori, amintim pe 
Ranko Zer a vi (a (Iugoslavia — 
baschet), Oscar Plattner (El
veția — ciclism), Anatoli Ev- 
tușenko (U.R.S.S. — handbal), 
IvXn Abadjiev (Bulgaria — hal
tere), Frantisek Havranek (Ce
hoslovacia — fotbal) etc.

p, Gabriel ACȚIUNI DE PROTEST \
ÎMPOTRIVA TURNEULUI

* TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX

Mihai Dragomi- 
Cristache și So- 
ceea ce demon- 
nivelul juniorl- 

de tineri taien-

CLASAMENT FINAL : L 
ROMANIA 1780 p, 2. Norvegia 
1771 p, X Suedia 1770 p.

JH ta proba de pistol liber, 
juniorii noștri s-au comportat.

CLASAMENT FINAL : 1. 
U.R.S.S. 1653 p, 2. ROMÂNIA 
1649 p, X Ungaria 1642 p.

Bine au evoluat și fetele pre
zente la startul probei de pis
tol standard, ele aflîndu-se la 
jumătatea disputelor în cursa 
pentru medalii. Atît senioarele 
cit și junioarele se află pe po
ziția a doua după manșa I 
(precizie) cu 871 p (după Sue
dia 875) și respectiv 853 p (după 
U.R.S.S. 859 p), urmînd că noi
le campioane să fie desemnate 
joi, cînd este programată man
șa a Il-a.

nUGBYȘULOJI SUD-AfRICANl
WELLINGTON, 16 (Ager

pres). — Opinia publică din 
Noua Zeelandă a protestat ve
hement împotriva turneului In 
această țară al echipei de rugby 
a Africij de Sud. condamnind 
astfel politica de apartheid 
practicată de regimul de la 
Pretoria. Numeroasele acțiuni 
de protest au culminat cu o 
amplă demonstrație desfășurată 
la Auckland — cel mai mar» 
oraș al Noii Zeelandc — la care 
au participat peste 20 000 de 
persoane.

Aseară, in Cupa U. E. F. A

APOEL NICOSIA - F. C. ARGEȘ PITEȘTI 1-1 (1-1)
NICOSIA, 16 (prin telefon). 

Pe stadionul Makarios, în fața 
a peste 10 000 de spectatori, 
Intîlnirea dintre formația lo
cală Apoel și F. C. Argeș a 
luat sfirșlt cu un rezultat de 
egalitate : 1—L Gazdele au în
ceput furtunos partida. Pe un 
fond de dominare. ANTONIU 
a reușit să deschidă scorul in 
min. 10, ta urma 
foarte lung executat 
miliotis. Acest gol a 
rul să-i mobilizeze și 
biționeze pe jucătorii 
«a fiind cei care au 
continuare la cîrma jocului. 
După primul șut expediat de 
Turcu (min. 15), jucătorii noș
tri aa reușit să egaleze in min. 
17 prin IGNAT, M. Zamfir a 
executat o lovitură liberă din 
apropierea centrului terenului 
și Ignat, aflat in careu, a șutat 
de Ia 14 m fără replică pentru 
portarul Kuis. In continuare par
tida a avut un aspect echili
brat, Turcu ratează de două

until ant 
de Mio- 
avut da- 
să-i am- 
piteștenl, 
trecut In

ori, în min. 46 și min. 48, apoi 
gazdele au dominat la mijlo
cul reprizei secunde în timp cu 
finalul aparține argeșenilor, 
care ratează excelente situații 
prin Moiceanu (min. 83 și 86). 
Este adevărat că și gazdele au 
beneficiat, anterior, de ocazii 
favorabile prin N. Panceara» 
(min. 73) și Antoniu (min. 73), 
dar Cristian a intervenit 
vator.

Arbitrul N. Kuka, din 
bania, a condus foarte 
formațiile :

APOEL ; Kuis — Menelas, 
Hagitomas, N. Pancearas, Mio- 
miliotis — K. Pancearas, Pahu- 
rias, Vasiliu — Guraș, Petru, 
Antoniu.

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
M. Zamfir, Slancu, Cîrstea, 
Tulpan (min. 58 
Kailo, Bărbulescu. 
Turcu (min. 76 
Radu n, Băluță.

sal- >•'

Al
bine

Badea) — 
Ignat — 
Moiceanu),

Adrian VASILESCU

START IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

ATLETISM c© La prima ediție 
a concursului de maraton de la 
Beijing, ce . se va desfășura la 
27 septembrie, și-au anunțat par
ticiparea 80 de atleți din 12 țâri: 
Australia, Canada, S.U.A., Japo
nia, Norvegia, Kenya, Tanzania, 
Italia, Suedia, R.P.D. Coreeană, 
-Finlanda și R. P. Chineză.

BASCHET © Echipa masculină 
B. C. Viena, aflată în turneu în 
Franța, a jucat la Vichy cu for
mația locală. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 81—59 
(42—32).

CICLISM • Turul Piemontului 
a fost eîștigat 1$ actuala ediție 
de rutierul italian Marino Ana- 
dori, înregistrat pe distanța de 
206 km în 5h 14. Pe locul secund, 
la 37 sec. de învingător, a sosit 
elvețianul Bruno Wolfer.

FOTBAL <9 Meciurile tur din 
cadrul sferturiloi de finală ale 
,.Cupei campionilor Africii- s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te • Vita Club (Zair) — Nchanga 
Rangers (Zambia) 4—1 ; Tlrd Ou- 
zi’ (Algeria) — Dynamos (Zim
babwe) 3—9 : Kaloum (Guineea) 
— Asec Abidjan (Coasta de Fil-

deș) 2—1 ; U. S. Nzambl (Gabon)
— National (R. A. Egipt) 1—1. 
Partidele retur se vor disputa la 
2» șl 27 septembrie. • Re
zultate Înregistrate In campiona
tul U.R.S.S. : Pahtakor Tașkent
— Diname Moscova 1—1 ; S.K.A. 
Rostov pe Don — Zenit Lenin
grad 1—3 ; Dnepr Dnepropetrovsk
— Ararat Erevan 3—1 ; Netted 
Baku — Dinamo Tbilisi 4—1 ; Di
name Kiev — Kuban Krasnodar 
2—1 ; Cemomoreț Odesa — Tav- 
ria 2—0. In dasament conduce 
Diname Kiev — 47 p urmată de 
Spartak Moseeva — 39 p (ambele 
din 28 de meciuri disputate).

HOCHEI • Turneul internațio
nal disputat la Anglet (Franța) 
a fost ctștigat de echipa Di
namo Moscova. în ultimul Jec, 
boctieiștll sovietici au Întrecut cu 
scorul de 7—3 (1—1, 4—0, 2—2) • 
selecționată din Detroit (S.U.A.).

TENIS • Campionatul Spaniei 
a fost dștigat de Fernando Lu
nt, Învingător cu S—0, 6—4, S— 2. 
tn finala susținută eu Angel Gl- 
memex. în finala probei feminine. 
Carmen Perea a dispus cu 3—X 
8—X 8—2 de Vicky Baldovlnos.

începe o nouă ediție a cupelor europene la fot
bal. Iată rezultate din prima etapă, jocuri tur, 
care ne-au sosit pină la închiderea ediției. Cele
lalte meciuri, precum șl unele comentarii, in zla=- 
rul de mîlne. Reamintim că partidele retur ale 
primei etape sint programate la 2S și 30 septem
brie, iar tragerea la sorți a meciurilor din etapa 
a doua va avea toc la 1 octombrie, la Zdrich.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Wldzew Lodz 
Dynamo Berlin 
Ferencvăros
Celtic Glasgow 
Hibernians (Malta) 
Oulu PaUoseura 
Osters (Suedia) 
Austria Vlena 
Dinamo Kiev
Start (Norv.) 
Aston Villa
Pregr. Niederkorn 
K.B. Copenhaga 
T.S.K.A. Sofia 
Univ. Craiova

— Anderlecht
— F. c. Zurich
— Banik Ostrava
— Juventus Torino
— Steaua r. Belgrad
— F. C. Liverpool
— Bayern Milnchen
— Partizani Tirana
— Trabzonspor
— AZ ’67 Alkmaar
— Valur Reykjavik
— Glentoran Belfast
— Athlone (Irl.)
— San Sebastian
— Olymplakos Pireu

CUPA CUPELOR
— Tottenham
— Bastla
— P.A.O.K. Salonic
— Grazer A. K.
— Trakla Plovdiv

Ajax Amsterdam
Kotka (Fini.) 
Elntr. Frankfurt/M. 
Dinamo Tbilisi 
C. F. Barcelona
Swansea (Ț. Galilor) — Lokom. Leipzig 
Valerengen (Norv.) — Legia Varșovia 
S.K.A. Rostov
Paralimnl (Cipru) 
Ballymena

— Ankara giicil
— Vasas Budapesta
— A. S. Roma

1— 3
0—0
2— 0
2—0
4—1
0—1
2—2
3—0
1-0
0—2

Lausanne 
Jeunesse d’Esch 
Fram (Islanda) 
Vejle B. K. 
Dukla Praga

— Kalmaar F. F.
— Velez Mostar
— Dundalk (IrL)
— F. C. Porte
— Glasgow Rangers

CUPA U.E.F.A.

(0-0) 
(0—1) 
(1-1)
(1-0)

(0-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1—0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-2) 
(3-0) 
(1—1) 
(1-1) 
(0-0) 
(1-0)

(0-1)

(1—0)
(1-0)
(1-0) 
(0-0) 
(0—1) 
(1-0)
(0-0)
(0—0)

Bohemians Praga 
Nantes
Limerick United 
Sporting Lisabana 
P.S.V. Eindhoven 
Boavista Porta 
Rapid Vlena 
Neuchâtel
Dinamo Tirana 
Napoli
Tatabănya 
Aris Salonic 
Malms F. r. 
Hamburger S. V. 
Grasshoppers 
Feyenoord
Ipswich Town 
Bryne I. L. (NorvJ 
Zenit Leningrad 
F. C. Magdeburg 
S. K. Beveren 
Valkeakoskl (Flnl.) 
A. s. Monaca 
Panathinaikos 
Spartak Moseeva
F. C. Kaiserslautern 
Apod Nicosia 
Adanaspor
Hajduk Spilt 
Dinamo București 
Sturm Graz

— Valencia
— S. C. Lokeren
— Southampton
— Red Boys (Lux.)
— Naestved L F.
— Atletico Madrid
— Videoton
— Sparta Praga
— Cart Zeiss Jena
— Radnicki Nia
— Real Madrid
— Sliema (Malta)
— Wisla Cracovia
— F. C. Utrecht
— W. B. Albion
— Szomblerkl
— Aberdeen F. C.
— Winterslag (ElvJ
— Dynamo Dresda
— Borussia Monch.
— Linfield (Iri. N.)
— U.K. Goteborg
— Dundee United
— Arsenal
— F. C. Bruges
— Akademik Sofia
— F. C. Argeș
— Internazionale
— V.Î.B. Stuttgart
— Levski Spartak
— TJ9.K.A. Moseeva

(0-0) 
(1—0) 
(0-0) 
(1-0) 
(3-O)
(2—0) 
(o—r 
(3—0» 
(O-O) 
(0-0) 
(1—u 
(1—0» 
(1—0» 
(O-O) 
(1—0) 
(0—0) 
(1—0) 
(0—1) 
(1—2) 
(2-0) 
(1—O) 
(1-1) 
(0-2) 
(0-1) 
a—i) 
(1—0) 
(i-i) 
(i—i) 
(1-0) 
(3-0) 
(0—0)
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