
HAI ROMÂNIA! AȘTEPTĂM VICTORIA!
Iată-ne ajunși la ziua 

meciului-derby al 
neia din cele mai 

spectaculoase grupe ale 
preliminariilor campiona
tului mondial, meciul 
România — Ungaria de 
la București, despre care 

“a
eu 
□zi 

..23 
August" va fi transmis în 
direct Ia televiziune în 
Ungaria, Anglia, Elveția, 
Spania, Norvegia, Bulga
ria și alte țări care pre
iau indirect. Aproxima
tiv 60 de 
comentatori de 
și fotoreporteri 
la București.

Deci, acest derby al 
grupei se joacă în fața 
Europei, cu implicații noi 
de interes și spectacol.

Aseară au sosit oaspe
ții, internaționalii unguri.

Pregătirile selecționabi- 
lilor români s-au încheiat 
marți printr-un joc lejer, 
de antrenament. Echipa 
ne-a fost anunțată.

Râmîne acum ca fot
baliștii noștri să dove
dească aceeași vivacita
te, același aplomb, de 
astă-primăvară, să repe
te in această toamnă, cu 
echipele Ungariei și El
veției succesele pe teren 
propriu din meciurile cu 
formațiile Angliei și Nor
vegiei.

in acest scop, cei uns
prezece jucători români 
care îmbracă azi tricou
rile echipei naționale tre
buie să se dăruiască to
tal ECHIPEI, unul pentru 
toți și toți pentru unul, 
să arate tot ce are mai 
bun fotbalul românesc la 
această oră, să-și depă
șească adversarii, să a- 
dauge două puncte in 
susținerea tentativei de 
calificare. Cu sprijinul pu
blicului nostru entuziast, 
cu încurajările înflăcă
rate, permanente, ale tu
turor spectatorilor de pe 
stadion făcute în 
sportiv, in spiritul 
play-ului, fotbaliștii 
mâni vor reuși să 
autodepășească și 
realizeze încă de astă- 
seară pașii cei mai în
semnați spre turneul final 
al C.M., din Spania.

Cu toții așteptăm o 
victorie care să ne ofere 
o satisfacție deplină, de 
aceea sintem alături, 
trup și suflet, lingă echi
pa noastră națională, lin
gă dragii noștri fotbaliști, 
cărora le urăm în nume
le tuturor iubitorilor fot
balului din țara noastră, 
SUCCES DEPLIN DRAGII | 
NOȘTRI I

se poate afirma că 
devenit de interes 
ropean. Jocul de 
de pe stadionul

u-

ziariști străini, 
radio, T.V. 
se află

mod 
fair- 

ro- 
se 
să
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Azi, ora 17, pe stadionul „23 August44

MECIUL DE FOTBAL ROMANIA-UNGARIA, MOMENT IMPORTANT 
AL ÎNTRECERII PENTRU CALIFICAREA LA C.M. 1982

® Argumentele practice și logice pentru obținerea succesului • Oaspeții au sosit

ieri la București ® Jucătorii noștri se vor angaja cu toată capacitatea lor pentru
a se impune in fața unor adversari valoroși
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începere de la ora 17.
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La C. E., după palpitantele victorii din serie

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI SPERĂ SĂ URCE PE PODIUM
VARNA, 22 (prin telefon). 

In sfîrșit, soarele strălucește 
din nou, ca în plină vară, pe 
litoralul bulgăresc al Mării Ne
gre și, ca o fericită coinciden
ță, dincolo de circularul perete 
de beton și sticlă al frumosu
lui Palat al sporturilor și cul
turii de aici, s-au destins și fe
țele voleibaliștilor români, an
gajați în aspra bătălie pentru 
locurile de onoare in ierarhia 
continentală. S-au destins 
dună trei zile nu tocmai seni
ne, cu multe clipe de îndoială, 
de emoții și căutări.

Pe parcursul celor trei zile 
de concurs, din cadrul seriilor, 
echipa noastră a trăit multe 
frămîntări, legate, în primul 
rînd, de neașteptata „coborîre" 
de la ,,pupitrul" sextetului a 
lui Corneliu Oros, în urma 
recidivărli unor dureri dor
sale, precum și de neintrareă 
în mînă a altor titulari, ca

Euescu și Sloian. In același 
timp, Pop a jucat și mai joacă 
cu oalma mîinii drepte umflată. 
Toate acestea au ridicat grele 
probleme colectivului tehnic, 
care a trebuit să facă reale e- 
forturi pentru a găsi, in focul 
luptei, soluțiile potrivite și pen
tru a redresa moralul echipei. 
Nici nu putea fi ușor să se 
ducă o bătălie atît de crîncenă, 
cum a fost cea din seria de la 
Varna, numai cu jumătate din 
efectivul de bază. Dar ceea ce 
a făcut o frumoasă impresie in 
rîndul 
a fost 
lotului 
succes
au . ______  ______
rezervelcțr și contribuția adusă 
de unii „veterani" ca Dumă- 
noiu (jucătorul cu bun moral 
de concurs, care a știut să țină 
sus steagul în momentele cele 
mai grele), Pop și Gârleanu —

specialiștilor de aici 
capacitatea deosebită a 
nostru de a face față cu 
situației. Atuurile sale 

fost valoarea ridicată a

care au luptat cu calm și hotă- 
rîre. De iăudat evoluția lui 
Câta-Cbițiga și Ioncscu 
și curajoși în joc) a lui 
cavei, Vrîncuț, Mina sau ' 
a Iui Stoian (care și-a 
nit, spectaculos, în cel 
dificil meci,

(calmi
Ma-

Chifu, 
reve- 

l mai 
, cel cu Bulgaria). 

Toți au pus umărul la cele trei 
victorii obținute, după meciuri 
maraton, istovitoare fizic și 
nervos : cite 5 seturi in 
fiecare zi și, de fiecare dată, 
cel decisiv cîștigat în prelun
giri ! Este să sperăm, o do
vadă a înfiripării și maturiză
rii unui nou sextet de bază 
(revenirea lui Oros este incă 
incertă), un sextet capabil să 
urce pe podiumul europenelor, 
încrederea pe care a că-

Astăzi, 
gust", cu 
meciul nr. 328 al echipei noas
tre naționale : partida, din pre
liminariile campionatului lumii, 
ediția 1982, în compania repre
zentativei Ungariei. Moment 
important din întrecerea. atît 
de echilibrată, a grapei a 4-a 
din etapa calificărilor, zona eu
ropeană. în care selecționata 
României deține un binemeritat 
și promițător loc fruntaș. în- 
tîlnirea de astăzi poate și tre
buie să aducă unsprezecelui 
nostru reprezentativ o fortifi
care a poziției favorabile pe 
care o ocupă în clasamentul se
riei. Naționala noastră se află 
în fața unui .EXAMEN GREU, 
dar ea dispune de multe și 
reale argumente care o și in
stalează, dealtfel, în poziția de 
favorită a partidei. Care ar fi 
cele mai importante dintre a- 
vantajele fotbaliștilor noștri în 
jocul de astăzi ?

Echipa României evoluează 
pe teren propriu, in "ața zecilor 
de mii de suporteri. Această 
realitate acordă plusuri speciale 
pdntru formația noastră, 
gura 
lizat 
deri 
priu.
chipele Angliei, Ungariei. Nor
vegiei și Elveției, au toate 
pierderi, mai mari sau mai 
mici, în partidele disputate a- 
casă. Iată de ce considerăm că 
selecționata României pornește 
realmente în avantaj în meciul 
de astăzi de pe cel maj mare 
stadion al țării, contînd și pe 
sprijinul real, neîntrerupt, mi
nut de minut, al spectatorilor 
săi.

sin- 
din grupă care a materia- 
fără nici un fel de pier- 
avantajul terenului pro- 
Cclelalte competitoare, e-

IN ACEST

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

PASUL
CEL MARE

SPRE MADRID
Președintele F. R. Fot

bal, fostul international 
ANDREI RADULESCU, 
ne-a făcut următoarea 
declarație :
„Echipa noastră este 

bine plasată in „bătălia 
grupei" Cele trei punc
te in compania Angliei și 
jocul bun de la Budapes
ta o instalează favorită 
in meciul cu Ungaria, 
care .se prezintă cu han
dicapul înfrîngerii in fafa 
„insularilor", pe teren 
propriu, intr-un meci in 
care iși juca o bună par
te clin șansele calificării. 
Jucătorii noștri de virf 
sint superiori astăzi ve
detelor din echipa Un
gariei. Avem și supor
tul unei echipe omogene, 
care joacă împreună de 
aproape doi ani. Cu spri
jinul generos șt perma
nent al publicului nos
tru, echipa României 
poate face pasul cel mare 
spre Madrid"

Reprezentativa noastră se ba
zează pe o omogenă bază de 
selecție. O fugară cercetare a 
componenței selecționatelor care, 
de-a lungul istoriei fotbalului.

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag 2-3)

NUMĂR:
© Ieri, la Timișoara, intr-un meci contînd pentru preli

minariile campionatului european, reprezentativa de tineret o 
României □ întrecut cu scorul de 2—1 selecționata similară a 
Ungariei. (Relatarea în pagina a 3-a).

© In turneul din Scotia, rugbyștii români la a doua vic
torie : 18-10 cu Selecționata de sud (amănunte in pag. a 
4-a).



DJCU04 „DACIADA“ in plină desfășurare I

CONTINUITATEA, NOTA CARACTERISTICĂ
VOLEIBALIȘTIi

SĂ URCE
(Urmare din pag l)

ROMANI SPERA

PE PODIUM I MEC

a Întrecerilor DINTRE TINERII SPORTIVI VÎLCENI
Nota caracteristică a întrece

rilor ce se desfășoară în județul 
Vîlcea în cadrul „Daciadei4* • 
reprezintă continuitatea, perma
nența unor concursuri șl com
petiții la nivelul asociațiilor 
sportive. Ceea ce — firește — 
este în spiritul regulamentului 
marii noastre competiții spor
tive naționale.

După bogata lor activitate 
sportivă din „marea recreație44 
a vacanței, elevii vîlceni — re- 
întorși în școli — au și luat star
tul în primele întreceri din noul 
an de învățămînt. O primă ac
țiune de mari proporții vizează 
testarea eșalonată a tuturor ele
vilor din clasele mici, cu precă
dere cel din I—IV, mijloc de 
depistare a unor talente (care, 
fără îndoială, există și în acest 
județ !), a unor elemente pen
tru secțiile cluburilor sportive 
școlare, angajate tot mai con
vingător In performanță (îndeo
sebi la volei, baschet și hand
bal). Retine în același timp fap
tul că in calendarele competițio- 
nale ale asociațiilor școlare sînt 
cuprinse întreceri de atletism, 
ca disciplină prioritară — se în
țelege : probe de cros — și CEL 
PUȚIN un joc sportiv 
handbalul, baschetul șl 
(în cazul fetelor și gimnastica), 
judo, haltere, caiac șl canoe ; 
ultima ramură de sport a fost 
lansată tot mai spectaculos în 
rîndul elevilor, odată cu apari
ția lacurilor de acumulare de pe 
Olt.

„Elevii din județul nostru si-au 
adus o contribuție importantă 
la situarea In prima jumătate a 
clasamentului general al „Dacia
dei" — ținea să remarce prof.

voleiul, 
fotbalul

FINALELE LA
PENTATLON MODERN [j]

întrecerile finalei „Daciadei** 
la pentatlon modern pentru ju
niori au continuat, ieri, cu des
fășurarea probelor de înot și tir.

Înotul, care a avut loc la ba
zinul „23 August'*, a confirmat 
forma bună a bucureșteanului 
Alexandru Grozescu, el reușind 
— cu 1236 p — să se detașeze 
tn fața celorlalți competitori și 
să se mențină la 
plutonului.

Nici proba de tir, 
la poligonul Tunari, j 
modificări. Alexandru 
și Lucian Țintea au 
956 p, ceea ce le menține 
țlile pe care s-au instalat 
de la începutul competiției.

conducerea

programată 
nu a adus 

i Grozescu 
i acumulat 

pozi- 
încă

REZULTATE TEHNICE, 
patru probe (călărie, i 
înot, tir), individual — 
Grozescu (Olimpia București) 
4320 p, 2. Lucian Țintea (C.S.Ș. 
1 București) 4092 p, 3. Dragoș 
Pătrui (Olimpia București) 3774 
p, echipe — 1. Olimpia Bucu
rești 11 844 p, 2. C.S.Ș. 1 Bucu
rești 9808 p, 3. C.S.Ș. — Univer
sitatea Timișoara 9800 p.

Astăzi, pe un traseu amenajat 
în parcul Herăstrău se dispută 
proba de cros.

după 
scrimă, 

■ 1. Al.

Gheorghe Udrea, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Vilcea 
acum ambiția lor este și 
mare, de a „urca** județul 
noua ediție a „Dacladei** — 
primele 10 pe țară !“. Se 
ciază că acest angajament 
mite să devină e realitate,

mai 
— Ia 
între 
apre- 
pro- 

la 
realizarea Iui concurînd mal bine 
de 100 000 de elevi din peste 200 
unități de învățămînt.

Materializarea 
este condiționată, 
portul celorlalte 
tlve, a celor din 
instituții. în cele 
tre ele 
să constatăm — interesul pentru 
o largă participare la întrecerile 
„Daciadei4* se face simțit din 
plin, ca de pildă la Chimistul, 
Metalul și Oltul — toate din Rm. 
Vîlcea, la Cauciucul Drăgășani, 
Minerul Berbești și Minerul Ho
rezu. sînt asociații sportive sin
dicale în care concursurile și 
competițiile pe asociație sportivă 
se caracterizează prin continui
tate, prin permanență, folosin- 
du-se forme dintre cele mai di
verse ; în afara celor cunoscute, 
curente (alergări de crosuri, în
treceri intersecții de fotbal, vo
lei etc.), foarte multe ac
țiuni turistice de masă cu care 
ocazie sînt organizate duminici 
sportive și serbări cîmpenești. 
Toată vara cel de la Chimistul, 
Metalul și Oltul, dînd curs ini
țiativelor favorite din rîndul an- 
gajaților, s-au deplasat (colective 
întregi, împreună cu familiile 
lor) în diferite zone de pe co
ronamentul lacului de acumulare 
din vecinătatea municipiului Rm. 
Vîlcea, la Ostroveni, Dănești și 
Fedeleșoiu, locuri de agrement

acestui obiectiv 
însă, și de a- 

asociații spor- 
lntreprinderi șl 
mai multe dln- 

cum am avut prilejul

Final la yachting

devenite tot mai cunoscute_______
apreciate chiar și de eătre oa
meni ai muncii veniți din alte 
județe, acolo unde, odată insta
lați, o zi întreagă au luat parte 
la disputate Întreceri de șah, vo
lei, lupte, box etc. In prezent 
centrul de greutate al întreceri
lor din cadrul „Daciadei” se va 
muta pe bazele sportive ale aso
ciațiilor sportive sau chiar pe 
străzile orașului de pe Olt, In 
cazul concursurilor de cros, tra
diționale acum, toamna. Este o 
observație care vizează, de fapt, 
și celelalte asociații sportive din 
Întreprinderile vilcene. De sem
nalat totodată, că experiența bo
gată a unor mari asociații spor
tive din județ a constituit un 
imbold spre o activitate rodnică 
și unor unități sportive recent 
Înființate, cum slnt Electra și 
Conex 08, ambele din Rm. VH- 
cea, C.E.T. Govora etc. Gata de 
start se află și asociațiile spor
tive din mediul sătesc (și mai 
ales Oltețul Bălcești, cele din 
Maieești, Ștefan ești șl Șutești), 
nu se așteaptă declt Încheierea 
lucrărilor de strîngere a recol
tei, operație aflată In plină des
fășurare. Și tot la finele cam
paniei agricole de toamnă vor 
fi organizate ctteva acțiuni spor
tive tradiționale, cum slnt „Cupa 
Orlcștlulul” șl „Trofeul strugu
relul de aur” (Crețeni), care vor 
angaja In Întreceri de cros, ci- 
clocros, lupte, haltere, volei, 
fotbal etc. nu numai pe tinerii 
din comunele organizatoare, ci 
și pe cei din localitățile înveci
nate : Dumitrești, Glăvile, Stre- 
jeștl, Valea Mare, Călina, Zăvi- 
denl, Icnești ș.a.

Tiberiu ST AM A

pătat-o in forțele ei, după 
meciul cu Bulgaria, este 
dintre atuurile 
pentru turneul 
ieții noștri au 
momentele de

unul 
echipei noastre 

final. Luni, bă- 
trecut și peste 
slăbiciune, și 

peste miza mars a jocului, și 
peste adversitatea galeriei. 
Concentrarea a fost mai con
stantă, mișcarea în teren mai 
vioaie, atacul mai variat și 
mai îndrăzneț, iar blocajul a 
renăscut parcă din propria-i... 
cenușă. Ceea ce ni se pare 
impresionant este faptul că 
oricare dintre jucătorii prezenți 
aici poate să devină, intr-un 
meci sau altul, om de bază.

Să sperăm că această consta
tare se va verifica in turneul 
final, cînd așteptăm și o 
nouă creștere a formei spor
tive a echipei noastre.

drept, valoroase. S-a jucat 
timiditate 
meciul 
U.R.S.S., 
cat însă 
nu mai au 
1—6 și, de 
mai bun joc din cele trei 
care le-au susținui aici. Evolu- 
înd insă în turneul 7—12, echi
pa noastră va juca mai mult 
cu voleibalistele cele tinere, 
ceea ce va duce la creșterea 
valorică a acestora.

Mihai) VESA

cu
Ininexplicabilă.

cu reprezentativa 
româncele au ju- 
degajate, știind că 
șanse pentru turneul 
aceea, au prestat cel 

pc

I
I
I
I
I

0 ATRAGATOARE
ÎNTRECERE in rada PORTULUI TOMIS

AL

PERNIK, 22 (prin telefon). 
Voleibalistele noastre n-au 
reușit să se califice pentru 
turneul 1—6, ceea ce le-a afec
tat profund, deoarece atit ele 
cit și antrenorii nu și-au în
deplinit obiectivul propus. De
sigur, cauzele sînt multiple. In 
primul rînd, echipa noastră a 
evoluat cu jucătoare tinere, lip
site 
nală

In 
care 
ției echipei noastre a fost sta
rea psihică a jucătoarelor noas
tre. Pînă și ?ele mai vîrstnice 
au intrai în teren cu trac, în 
primele două jocuri, speriate 
parcă de adversarele lor, e

Iată clasamentele întrecerii 
masculine în serii.
Seria I (Pazardjik): 1. U.R.S.S. 

(6 p), 2. R. D. GERMANA (o 
p), 3. Franța (4 p), 4. 
Germania (3 p>. Seria a 
(Burgas) : 1. POLONIA 
2 CEHOSLOVACIA (5 
Italia (4 d), 4. Spania (3 
ria a IH-a (Varna).
1. ROMANIA
2. BULGARIA
3. Finlanda
4. Iugoslavia

Clasamentele

R. F.
Il-a : 

(6 p), 
P), 3. 

p). Se-

I
I
I

de experiența competițio- 
în meciuri internaționale, 
al doilea rînd, factorul 

a impietat asupra presta-

LA ZI, IN BASCHET

3
3
3
3

0 
1
2
3

9:6 
8:5 
5:6
4:9

6
5
4
3

femi-

I3
2
1 
0

grupelor 
nine. Seria I (Pernik)
1. U.R.S.S. 3 ;
2. CEHOSLOVACIA 3 1

3 1 
3 I

(Sofia) :
p), 2. POLONIA 
(4 p), 4. Olanda 
IlI-a (Sofia) : 1. 
p), 2. UNGARIA

I
3
2
1
0

0
1
2
3

1.

9:0 
6:4 
4:6 
0:9

6
5
4
3

R. D.

I
X România 
4. Iugoslavia

Seria a 11-a 
GERMANA (6 
(5 p), 3. Italia 
(3 p). Seria a 
BULGARIA (6 . 
(5 p), 3. R. F. Germania (4p), 
4. Turcia (3 p). (Primele două 
echipe în fiecare serie joacă 
pentru locurile 1—6).

I
I
I
I

La Constanța, în rada portului 
Tomis, s-au desfășurat — timp 
de o săptămână — finalele „Da- 
ciad ei44 la yachting rezervate se
niorilor. întrecerile au pus la 
grea încercare concurenții, dato
rită condițiilor atmosferice deo
sebite — vînt tare, mare agitată. 
De subliniat buna comportare a 
sportivilor de Ia Yacht Club 
Universitar care au reușit să 
cucerească toate cele trei titluri 
puse în joc (antrenori : Andrei 
Butucaru, Nicolae Calcan și Nl- 
culae Iliescu). O subliniere și 
pentru Mircea Ispas, antrenorul 
tinerilor de Ia C.S.Ș. nr. 1 Bucu
rești, animatorii întrecerilor. 
Surprinzător de slabă comporta
rea — atît sub aspectul rezulta
telor, cît și a numărului de spor
tivi înscriși la aceste finale ale 
,,Daciadei44 (mal puțin la clasa 
Optimist) —■ a veTiștilor de la 
Asociația sportivă Electrica Con
stanța, In alți ani protagoniști 
al concursurilor de yachting.

Cu 11 puncte, Andrei Chiliman 
de la Yacht Club Universitar 
șl-a adjudecat titlul de campion 
al „Daciadei*' la clasa Finn (11 p). 
Pe locurile următoare : Tudor 
Dărvărescu (Electrica București)

p și Cătălin Luchian (Y.C.U.) 
p. La clasa 470 pe locul I 
clasat, după o frumoasă e- 

Marian Radu — Vasile 
Club Universitar)

11,7 
14,4 
s-a 
veluțle, 
Soare (Yacht
8 p. Ei au fost urmați, în ordi
ne, de Petru Găetan, Andrei 
Preotu (Proiect București) 22,4 p 
șl Adrian Pop, Mihai Făgărășanu 
(Y.C.U.) 23,7 p. în sfîrșit, la 
clasa F.D. noii campioni ai „Da- 
ctadei44 sînt Mircea Carp — Va
lii e Ungureanu (Y.C.U.) care au 
încheiat această întrecere cu 0 p. 
Pe locul secund — Ovidlu Adam, 
Daniel Cuculea (tot de la Y.C.U.) 
8 p. Iar pe poziția a treia s-au 
clasat Daniel Radu, Ștefan Bez- 
nea (Marina) 17,4 p.

Finalele „Daciadei*' din portul 
Tomls au încheiat, practic, în
trecerile de yachting din acest 
sezon. Cu prilejul acestor finale 
ale „Daciadei* s-a desfășurat — 
pentru prima dată în țară — un 
Interesant concurs de Board 
Sailing (seîndură cu pînză). Iată 
primii trei clasați : 1. Tiberiu 
Mtnia (Litoral Constanța) 6 p, 2. 
Romeo Nedelcu (Litoral Con
stanța) 13,7 p, 3. Rusu Ovidiu 
(Neptim) 17,4 p.

3.

IA CAIA1I, „CUPA PBItlENIA"
Modemul kartodrom din Ga

lați a găzduit în ultima vreme 
două interesante concursuri de 
karting, unul internațional, Iar 
celălalt în cadrul campionatului 
republican.
• „CUPA PRIETENIA". într-e 

organizare perfectă, în frumosul 
oraș de pe malul Dunării s-a 
desfășurat cea de a patra etapă 
a competiției internaționale do
tate cu „Cupa Prietenia", la 
startul căreia s-au aliniat un nu
măr de 38 de concurențl din 7 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia,
R.D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl România.

întrecerile — pe karturi de 175 
cmc — au fost deosebit de atrac
tive, de spectaculoase pe alocuri, 
fapt ce a îneîntat pe numeroșii 
spectatori prezenți la disputele 
din cadrul acestui interesant 
sport aplicativ. Cfștdgătoruî eta
pei desfășurate în țara noastră 
a fost cehoslovacul Josef Kopek, 
urmat în clasamentul general de 
Tgno Gahno (R. D. Germană) și 
Vladimir Krizan (Cehoslovacia). 
Pe echipe : 1. Cehoslovacia 44 p, 
2. Uniunea Sovietică, 47 p, 3. 
R.D. Germană 75 p. Astfel, după

patru etape, In clasamentul ge
neral al competiției „Cupa Prie
tenia” conduc trei alergători so
vietici In frunte cu Peter Busla- 
nov.

Sportivii români, lipsiți de ex
periența concursurilor internațio
nale (kartingul avînd ptnă nu 
de mult situație de „rudă Bă- 
racă” în cadrul Federației româ
ne de automobilism șl karting), 
n-au realizat rezultate demne de 
menționat. Cel mai bine clasat, 
dintre sportivii noștri : Gh. Cos- 
tache... locul 29.
• 123 SPORTIVI IN CAMPIO

NATUL NAȚIONAL. Pe ploaie 
șl vlnt, care a solicitat mult pe 
concurențl, s-au desfășurat două 
etape In campionatul republican 
de karting : a IV-a de viteză pe 
circuit șl a m-a la anduranță 
(rezistență). Din rîndul celor 

-123 sportivi care au luat startul 
cel mal buni au fost următorii : 
la viteză, 50 cmc (f) — 1. Ta
mara Petre (Calculatorul Bucu
rești), 2. Daniela Șerban __  ‘
Timișoara), 3. Gabriela Spulber 
(Automobilul Galați) ; ■ - -
miel 50 cmc — 1.1. __ ,
(L.I.A.), 2. M. Grecu (L.I.A.),

(L.I.A.

juniori
Hegel

3.

ARGUMENTE... DE SEPTEMBRIE
PENTRU PETRECEREA CONCEDIULUI PE LITORAL
• sejururi
• evitarea ______ ___
• posibilitatea alegerii stațiunii șl a confortului dorit.
• importante reduceri de tarii :

cu durată variabilă (minim 3 zile) 
aglomerației

Perioada
Durata sejurului

— o zi ■=
— serie de 

IS rile — ISO led «84 lei

Filialele întreprinderii de Turism Hoteluri șl Restaurante 
București din Cal. Moților bloc 55 bis, Bd. Republicii nr. 08, 
Bd. 1048 nr. 4, Bd. Bălcescu nr. 35, Str. Mendeleev nr. M și 
Cal. Grivițel nr. 138 vă așteaptă zilnic Intre orele 8—20.

A. Niculescu (Pescărușul Con
stanța) ; juniori mari 50 cmc — 
1. C. Pop (I.T.B.), 2. P. Nicu
lescu (Unirea Tricolor București), 
3. N. Munteanu (Transporturi 
Constanța) ; seniori 50 cmc — 1. 
L Pescara (C.S.U. Brașov), 2. O. 
Bode a (Hidrotehnica C-ța.), 3.
M. Roșea (Automobilul Galați) ; 
seniori 125 cmc — 1. C. Minovicl 
(Unirea Tricolor), 2. N. Trifu 
(Motorul IRA Cluj), 3. M. Lungu 
(Unirea Tricolor) ; seniori 175 
cmc — 1. S. Budu (Unirea Tri
color), 2. L Cărăbuș (Hidroteh
nica C-ța), 3. L. Ștefan (Hidro
tehnica C-ța) ; seniori 250 cmc 
— 1. Țăranu (L.I.A.), 2. R. Gro- 
zea (Unirea Tricolor), 3. Gh. Cîr- 
jan (L.I.A.) Echipe — 1. Unirea 
Tricolor, 2. Hidrotehnica, 3. I.T.B. 
Anduranță : Gh. Ostache — C. 
Pop (I.T.B.), 2. N. Gregan — L. 
Mlke (Calculatorul), 3. P. Nicu
lescu — C. Minovici (Unirea 
Tricolor). începători — Marian 
Rlmniceanu (Automobilul Galați).

T. SIRIOPOL, corcsp.

• Desfășurate pe terenurile 
bazei C.S.Ș. 1 Constanța, in 
condiția organizatorice ireproșa
bile, turneele finale ale „Cu
pei speranțelor", competiție re
zervată baschetbaliștilor juniori 
III (14—15 ani), s-au bucurat 
de un succes deplin. Clasamen
te : BĂIEȚI : 1. C.P. 3 Dingmo 
București (antrenor : H. Giur
giu), 2. C.S.Ș. 1 Constanța (M, 
Hondrilă), 3. C.S.Ș. 2 Tg. Mu
reș (A. Madaras). 4. C.S.Ș. 2 
Oradea (P. Ghiță) ; FETE : 1.
Voința Tg. Mureș (I. Bencze),
2. Voința Brașov (D. Crăciun),
3. C.S.Ș. 1 Constanța (A. Ion).
4. C.S.Șt Bacău (L. Mihai), 5. 
C.S.Ș. Arad (C. Wiinisch), 6.
C. S.Ș. Craiova (I. Chiaburii). 
Au mai fost premiați : ooșge- 
teri ; Gherasim Tzaehis (C.P. 3 
Dinamo) și Doina Măgurcanu 
(C.S.Ș. Bacău) ; cei maj tehnici 
jucători : Gherasim Tzaehis și 
Angela Rusu (Voința Brașov) ; 
cei mai înalți : Mihai Chirie 
(C.S.Ș. 1 Constanța) 1,99 m 
Ana Nagy (C.S.Ș. Arad) 1,79
• Participînd, la Plovdiv, 

turneul internațional dotat 
cupa „Balkan Basket", echipa 
Dinamo București a înregistrat 
urmăitoarele rezultate : 74—70 cu 
Aris Salonic, 74—61 cu Akade- 
mik Plovdiv. 78—85 (după pre
lungiri) cu Budocnost Titograd 
— Iugoslavia, 77—65 cu Slavia 
Sofia, 69—75 cu Levski-Spartak 
Sofia. Clasament final 1. 
Levski-Spartak Sofia. 2. Di
namo București, 3. Budocnost 
Titograd, 4. Akademik Sofia, 5. 
Aris Salonic. Formația bucu- 
reșteană a jucat fără Niculescu, 
Flutuiraș și Ermurache. Obți- 
nînd cel mai bun procentaj la 
aruncările libere (32 din 35), 
Ion Uglai a primit o cupă.
• Jocuri internaționale 

Timișoara. La fete ; C.S.Ș. 
Salgotarjan (Ungaria) 45—36 
75—61 (s-au remarc^ț Valeria 
Chepețan și Gabriela Catrina) ; 
Ia băieți : C.S.Ș. — Salgotarjan 
62—68 și 67—55 (s-au evi /ențiat
5. Ardelean, M. Cloposceae și
D. Duțu). (ȘT. MARTON-co- 
resp).
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C. S. 1*1. Cluj Nilpoca —
A. s. Pcra 5-1 in C.C.E.
„Mini-etapa*4 de debut a retu

rului campionatului divizionar 
„Au la tenis de masă a fost și 
ea redusă, datorită amînării, 
pentru motive obiective, a me
ciurilor C.S.Ș. Petroșani — în
frățirea Tg. Mureș (la 26—27 
sept.) și C.S.Ș. Odorheiu Secu
iesc — Voința Satu Mare (la 
14—15 oct.). Așa că s-au dispu
tat două meciuri duble la femi
nin și două la masculin. In cam
pionatul feminin, Gloria Buzău a 
învins în sala proprie pe C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea, cu 5—3 și 5—2. Re
zultat normal, în care omogeni
tatea și valoarea și-au spus cu
vin tul. Lorena Mihai a realizat 
2 v 4- 2 v, Dorina Murea 2 v-+
1 v, iar Beatrice Pop 1 v +
2 v. De la Vîlcea, Mi- 
haela Efrem 2 v + 2 v, iar E- 
lena Anescu doar o victorie, în 
prima zi. Cu o echipă în care 
un splendid entuziasm și o e- 
xemplară dragoste pentru sport 
nu pot frîna trecerea anilor, 
Progresul București și-a împăr
țit victoriile cu C.S.M. Iași, în- 
•vingînd în prima zi cu 5—3 
(Viorica Dragu 3 v, Mariana Ba
ciu 1 v, Marina Panțuru 1 v) 
iar pentru leșence Mariana Vin- 
tilă 1 v și Mariana Verebceanu 
— Gaftea 2 v.) și pierzlnd în a 
doua zi exact la același scor 
(Gaftea 3 v, Vintilă 2 v, res
pectiv Dragu 2 v și Panțuru 
1 .v)‘în campionatul masculin, Tri- 
codava București, cu Teodor 
Gheorghe și Macovei, a pierdut 
„acasă44 în fața unei formații 
tinere, Universitatea Craiova II, 
cu Sandu Nef, Cristian Tiugan 
(venit de la Slatina, crescut de 
Petre Amăutu), Sever Naidin, 
Radu Neagole și Bădoi Costel. 
Scor : 6—9 și 4—9 ! Victorii ca
tegorice ale oaspeților în ambele 
zile și la Brașov, C.S.Ș. Bistrița 
cîștigînd la Tractorul cu 2—9 și 
8—9. Pentru învingători — Cio
clu 6 v, Bonțidai 5 v, Andrei- 
cuț 5 v, și Toth 2 v. Pentru 
învinși — Badea 3 v, Cadar 3 v, 
Bobîrnac 2 v, Panaite 1 v și 
dublul Badea — Cadar 1 v.

în primul tur al C.C.E., C.S.M. 
CIuj-Napoca — A.S. Pera 5—1.

(Relatări rte Ja coresponden
ții V. SECÂ.REA-NU, d. rra- 
NOIU D. SOARE și D. DIACO- 
NESCU).

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

I
I
I
I

SELENAR IN MARE FORMA

6. T.
D. Toduță 21, 5. I.R. Ni-
"* “ “ Marinescu 17,

Reuniunea de duminică a avut 
cap de afiș „Criteriul dod. ani
lor44, probă care desemna cel 
mai bun mînz al generației. 
Victoria a revenit lui Toporaș 
(antrenat și condus de D. To
duță) care, ameliorîndu-șl re
cordul, a realizat 1:31,8. Selenar, 
învingător în ambele hituri, con
tinuă să-și mențină supremația 
pe turf. Dăm mal jos clasamen
tele după disputarea a 45 de 
reuniuni. Formații : 1, Gh. Tă
nase 40 victorii, 2. A. Brailov- 
schi 37, 3. M. Ștefănescu 37, 4. 
T. Marinescu 34, 5. S. Onache 
33, 0. V. Gheorghe 32, 7. I. R. 
Nicolae 31, S. I. Oană 31, 9. N. 
Gheorghe 29, 10. D. Toduță 29,
11. D. Popa 28, 12. Gh. Soîcan 
21, 13. Gh. Popescu 20. Conducă
tori : 1. A. Brallovschi 29 victo
rii, 2. L Oană 24, 3. Gh. Tănase

24, 4.
colae 18, 
L Bănică 15, 8. I. Crăciun 15, 
V. Gheorghe 15, 10. M. Ștefă
nescu 15, 11. N. Gheorghe 12, 12. 
D. Popa 12, 13. M. Dumitru 10, 
14. N.V. Nicolae 10, 15. S. Ona
che 10, 16. Gh. Solcan 8, 17.
Costică 8, 18. Gh. Grigore 8, 19. 
V. Molse 7, 20. N. Simion 7, “ 
L Florea 6, 22. Gh. pope seu 
23. FI. Pașca 5, 24. N. Sandu
25. A. Nacu 4, 26. D. Stan
Rezultate tehnice : Cursa 1 : 
Vrednic (Gh. Grigore) rec. 1:41,8, 
2. Robust. Simplu 22, ordinea 
Închisă. Cursa a 2-a s 1. Topo
raș (D. Toduță) rec. 1:31,8, 2.
Vldin, 3. Orfana. Simplu 12, or
dinea 25, event 229, tripla B 274. 
Cursa a 3-a : 1. Copăcel (T. Ma
rinescu) rec. 1:31,4, 2. Retorta. 
Simplu 3, ordinea 5, event 25,

15,

7. 
9.

R.

21.
6,
5,
3.
1.

triplu închis, cursa 
Selenar (V. Gheorghe) 
1:25,1, 2. Stilat, 3. Hogar. Simplu 
10, ordinea 12, event 59, triplă 
102. Cursa a 5-a î 1. Sucă (Gh. 
Tănase) perf. 1:32, 2. Simptom.
Simplu 3, ordinea 20, event 24, 
triplu 260. Cursa a 6-a : 1. Ru
ral (Al. Vasile) perf. 1:27,9, 2.
Surduc, 3. Banjo. Simplu 10, or
dinea 20, event “ ■ ■
Cursa a 7-a : 
Gheorghe) perf. 1:24,4, 
dina. Simplu 1,60, ordinea 16, 
vent 39, triplu 916. Cursa a 8-a : 
1. Riverana (M. Manea) perf. 
1:31,7, 2. Crainic, 3. Iubit. Sim
plu 3, ordinea 10, event 17, tri
pla 1 122. Cursa a 8-a : 1. Bafia 
(D. Arsene) rec. 1:26,9, 2. Solia. 
Simplu 5, ordinea 16, event 27, 
triplu 504.

84, triplă 2 787.
1. Selenar (V. 
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IA-UNGARIA, MOMENT IMPORTANT

I PENTRU CALIFICAREA LA C. M.
depăși momentele-chcie ale 
luptei pentru calificare". Să 
sperăm că și astăzi internațio- 

e- rialii noștri, care au disputat
ln Împreună multe Intîlniri grele,
1F, vor demonstra capacitatea de a
st depăși un alt moment impor
tă iant al tentativei lor de califi-
Ț- care in turneul final spaniol.

Unsprezecele României și-a 
re dovedit potențialul în partida-

tur. O primă comparație. între 
’P cele două echipe care se întîl-
rj nesc astăzi s-a efectuat în pri-
J. măvară, la Budapesta. Și, în

unanimitate, specialiști, comen- 
lie tătari, partenerii noștri de în-
e’ trecere — au recunoscut că for-Q-
5- 
a

e-
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>ri 
im 
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:e-
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înaintea meciului România - Un
garia, clasamentul grupei c IV-a se 
prezintă astfel s

1. Anglia
2. ROMANIA
3. Norvegia
4. Ungaria
5. Elveția

7 3 13
5 2 2 1
7 2 2 3
4 2 11
5 12 2

12- 8 7
4-3 6
7-11 6
6- 6 5
7- 8 4

matia română s-a arătat cel 
puțin egală celei antrenată de 
K. Meszoly. „Rezultatul de pe 
tabela de marcaj, raportat la 
ceea ce s-a petrecut în teren, 
n-a reprezentat de fel o con
cordanță. Fotbaliștii români 
meritau cu prisosință egalita
tea", afirma după meci obser
vatorul F.I.F.A.. reputatul ofi
cial dr. M. Andrejevici care va 

-avea aceeași calitate și la Bucu
rești.

Iată doar câteva dintre argu
mentele care pledează pentru 
șansele reale de victorie ale re-

er, la București
MEA, PUBLICUL 
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— Două cuvinte și despre 
meciul România — Ungaria ?

--Va fi un joc aspru, dar 
între două echipe cu încli
nații tehnice. Cred că Româ
nia are prima șansă, cu con
diția să joace calm, ofensiv 
și cu încredere ta forțele 
proprii pînă în ulti
mul minut de joc. Un rol 
important l-a jucat întot
deauna în cariera mea publi
cul, care poate ajuta e- 
norm...

— Cum vedeți viitorul fot
balului ?

— Lucrez în cadrul federa
ției de specialitate din R.F. 
Germania, și stat pentru fot
balul ' tehnic, pe care specta
torul îl gustă din plin. Aș 
vrea să închei prin a dori 
succes echipei naționale a 
României în importanta ei 
confruntare cu selecționata 
Ungariei. M-aș bucura foarte 
mult să mă retatîlnesc cu 
fotbaliștii români, anul viitor, 
ta Spania...

lter,
Gh. NT.

entru C. M. Juniori
SÎNT GATA DE START...
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maxim al capacității pe care o 
au, de a REPREZENTA cum se 
cuvine fotbalul nostru în tur
neul final din Australia.

„Toate cete patru meciuri au 
fost utile — afirmă antrenorul 
Constantin Cernăianu —, toate 
au contribuit la OMOGENIZA
REA echipei și la însușirea 
concepției de joc. Dealtfel, cei 
mai multi dintre jucători se cu
nosc între ei, au evoluat îm
preună în multe meciuri, unii 
au și o experiență destul de 
mare, așa că iată atuuri care 
mă fac să cred că la campio
natul mondial vom reuși com
portări meritorii. Foarte multe 
vor depinde de primul meci, 
cel cu Brazilia, dar și partidele 
cu Itaila și Coreea de Sud vor 
fi importante pentru calificarea 
în optimile competiției, fază in 
care, firește, dorim să ajun
gem...".

Andone, Lovaș, Eduard, Bol- 
ba, Sertov, Ilie Costel, Han- 
ghiuc și ceilalți coechipieri ai 
lor (convocuți simbătă seara la 
București, după etapa de „A") 
se pregătesc, deci. în, aceste 
zile, pentru a efectua cea mai 
lungă deplasare a carierei lor. 
Dar și cea mai încărcată de o- 
bligații, pentru că au DATO
RIA de a reprezenta întîia dată 
fotbalul românesc la un cam
pionat mondial de juniori.

Luurențiu DUMITRESCU 

prezentativei noastre în partida 
de astăzi. Și, peste toate aceste 
considerente practice, extrase 
din realitatea fotbalistică, ma
rele atu — în care credem cu 
toții — îl întruchipează puter
nica DORINȚA DE REUȘITA 
a purtătorilor țrieourilor națio
nale, al conducerii tehnice a 
reprezentativei, ce trebuie să se 
unească eu uriașa îmbărbătare 
și însuflețire ce va veni din 
tribunele stadionului.

Oaspeții noștri de astăzi aiu 
sosit ieri. Ei au pregătit parti
da prin.tr-un turneu ln Portuga
lia și Spania. Nici unul dintre 
■jucătorii care evoluează la clu
buri de peste hotare nu a par
ticipat la aceste Intîlniri. ca ur
mare a deciziei forului din Bu
dapesta. după eșecul de pe te
ren propriu in partida cu for
mația Angliei, de a mai apela 
la ei. Dar iată că, la cîteva zile 
după întoarcerea din turneu, 
selecționerii reprezentativei un
gare au anunțat că revin asu
pra hotărârii și că vor apela La 
unii dinibre intemaționalid aflați 
la cluburi străine, fapt care a 
surprins pe comentatorii de 
specialitate din capitală ungară.

Toate acestea demonstrează 
că ln stabilirea loturilor defini
tive există întotdeauna dificul
tăți Dar peste aceste împreju
rări proprii multor echipe can
didate la turneul final al C.M. 
este știută valoarea fotbalului 
ungar, reputația sa internațio
nală, astfel că este sigur că 
„unsprezecele" nostru va avea 
in față un adversar redutabil, 
care va lupta eu toată convin
gerea. mai cu seamă că șansele 
sate de calificare s-au diminuat 
in uima netei înfrîngeri pe te
ren propriu în partidă cu se
lecționata engleză.

Prin urmare, abordînd cu de
plină luciditate, fără nici un

JUCĂTORII UNGURI AU
Cursa specială a companiei 

aeriene „Malev" a adus, ieri 
seară, la București delegația 
fotbaliștilor unguri. în afara 
celor 20 de jucători deplasați 
de antrenorii Kalman Meszoly 
și Gydrgy Mezey au mai venit 
și un grup de 30 de ziariști, 
fotoreporteri, comentatori ra
dio și T.V. La puțin timp de la 
sosire, președintele federației 
ungare de fotbal, Gyorgy Sze- 
pesi, fostul crainic sportiv, ne-a 
adresat întrebarea: „Ce-a fă
cut tinerelul?", după care a dat 
gînditor din cap, preocupările 
lui ducîndu-1 spre meciul pri
melor reprezentative. în conti
nuare, ne-a spus că ar fi tare 
bucuros dacă echipele României 
și Ungariei se vor reîntîlni ln 
Spania „Mă abțin să vorbesc 
despre meciul de miine (n.r. — 
azi) — a spus, el în continuare 
— pentru că va fi un joc' ex
trem de greu pentru ambele e- 
chipe ci rezultatul va depinde, 
in primul rind, de ziua... ferici
tă pe care o vor prinde jucăto
rii". La solicitările noastre an
trenorul principal, Kalman 
Meszoly, abia a consimțit să 
ne furnizeze un 11 probabil pe 
care-1 publicăm in chenarul de 
Ia pagina I. Am aflat apoi, de 
la confrații de la ziarele buda- 
pestane că dintre rezerve au

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL DINAMO — F.C. 

OLT SE DISPUTĂ VINERI. 
Intaicît meciul Dinamo — 
Levskj Spantac Sofia (manșa a 
II-a a turului I ln Cupa 
U.E.F.A.) se dispută cu o zi 
mai devreme, la 29 septembrie, 
clubul din Șos. Ștefan cel 
Mare a solicitat și a primit 
aprobarea F.R.F. ea jocul Dina
mo — F.C. Olt, din cadrul eta
pei a VII-a a Diviziei ..A" să 
se dsfășoare vineri. Partida va 
fi găzduită de stadionul Dina
mo, de la ora 17.

• GLORIA BUZĂU — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—2 (0—2). 
Golurile au fost marcate de 
S. Ionescu (min. 65), Negoescu 
(min. 67) pentru Gloria, Dudu

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INrORNEAlA
CÎȘTIGUR1LE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 20 
SEPTEMBRIE 1981

Categoria 1 : (13 rezultate)
1 variantă 130% a 42.327 lei și 
32 variante 25% a 10.582 lei ;

Categoria a 2-a : (12 rezul-

ACCESUL PE STADIONUL
„23 AUGUST"

DE LA ORA 14
Accesul publicului în

stadionul „23 August" se
va face, <cu Începere de la
«ra 14, In tribunele indica
te pe bilete. Sini asigurate 
toate condițiile ca ocupa
rea locurilor să se facă 
In mod ordonat «1 disci
plinat.
In afara biletelor au ac

ces la tribuna I abona
mentele eliberate de 
C.N.E.F.S.

Pentru tribuna 0, atît 
pentru abonamentele la 
această tribună cit și pen
tru abonamentele ziariști
lor stnt necesare tlchete.

Aceste abonamente ne- 
tnsoțite de tichete slnt de 
asemenea valabile la tri
buna I.

fel de atitudine de subestimare 
a partenerului de joc, DAR ȘI 
FARA SA MANIFESTE TRAC, 
INDECIZIE, LIPSA DE CURAJ, 
intîlnirea de astăzi. ECHIPA 
ROMÂNIEI ARE TOATE PO
SIBILITĂȚILE SA CONSTRU
IASCĂ O VICTORIE CE I-AR 
ÎNLESNI CONSIDERABIL CA
LEA CALIFICĂRII. Așteptăm 
arbitrajul competent și obiectiv 
al unui reputat „cavaler al flu
ierului", austriacul E. Line- 
mayr, cu atît mai mult cu cit 
el efectuează astăzi arbitrajul 
de adio.

Fiind siguri că toți cei care 
vor reprezenta fotbalul româ
nesc în importanta întrecere de 
astăzi vor face totul pentru o 
comportare superioară, pentru 
victorie, și că importantul „ju
cător nr. 12“ — spectatorii — 
va fi trup și suflet alătfri de 
tricolori, încurajîndu-i frenetic, 
călduros, SA URAM ECHIPEI 
ROMÂNIEI MULT SUCCES, 
DEPLINĂ REUȘITA !

SOSIT LA BUCUREȘTI
rămas acasă atacantul central 
Kovacs și extrema stingă Esz - 
terhazy. De unde putem trage 
concluzia că antrenorul adver
sarilor noștri a preferat să aibă 
la dispoziție mai mulți apără
tori, în intenția de a pune preț 
pe defensivă. Am mai aflat tot 
de la ziariștii unguri că, ieri 
dimineață, jucătorii lui Meszoly 
au făcut un antrenament pe 
Nepstadion. Din lotul deplasat 
nu lipsesc nici jucătorii care 
activează la echipe de peste 
hotare, cum sint Meszaros 
(Sporting Lisabona),- Mdllcr 
(Hercules Alicante), Martos 
(Waterschei), Balint (Toulouse) 
și Fazekas (F.C. Antwerp).

Fotbaliștii unguri au fost ca
zați la hotelul „Flora" din ime
diata apropiere a Combinatului 
poligrafic Casa Scînteii. Ei 
și-au exprimat dorința ca, in 
cursul dimineții de astăzi, să 
ia un prim contact cu gazonul 
stadionului „23 August".

Președintele federației unga
re, Gyorgy Szepesi, ne-a 
spus că la plecarea din Buda
pesta temperatura era ridicată, 
asemănătoare cu aceea de la 
București. Ceea ce — consideră 
el — va fi un handicap în plus 
pentru jucătorii celor două 
echipe.

Gheorghe NERTEA

Georgescu (min. 20). Dragnea 
(min. 40) pentru Dinamo. DI
NAMO : Eftimescu — I. Marin, 
Dumitrescu, Mărgineanu. Sire- 
die — Dragnea, Custov, Mul- 
țescu — Iordache, Dudu Geor
gescu, Orac. Au mai jucat : 
Stănescu, Sindoi, Vrînceanu, 
Dorel Zamfir. (Marian COSTEA, 
coresp.).

• F.C. ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
— C.S. T1RGOVIȘTE 2—2 
(0—0). Joc frumos, în care 
oaspeții au reușit să se impu
nă în majoritatea timpului. Au 
marcat : Barna (min. 85) și 
Rotaru (min. 90 — din 11 m) 
pentru gazde și Dobrin (min. 
68 și 75) pentru oaspeți. (S 
BEU — coresp.).

tale) 176,50 variante a 1.420 lei ;
Categoria a 3-a : (11 rezul

tate) 1.740,00 variante a 216 lei.
Cîștigul dc 42.327 lei de la 

categoria 1 jucat 100% a re
venit participantului TUDOSE 
GHEORGHE din Buzău.

AVANPREMIERA ȘI-A ATINS SCOPUL!
România — Ungaria 2-1 (0-1), la tineret

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). Reprezentativa noastră de 
tineret a intrat în teren cu un 
singur gind : să cîștige acest 
meci cu selecționata similară a 
Ungariei, pentru a asigura un 
moral bun de start echipei 
mari. în partida de miine (n.r.
— azi) din cadrul preliminari
ilor C.M. Tinerii jucători an
trenați de C. Drăgușin au reu
șit o remarcabilă partidă de 
luptă, în care au greșit, obse
dați de necesitatea victoriei, dar 
n-au abdicat o clipă de la gin- 
dud succesului. Căzută inițial în 
jocul de contre al adversarului, 
formația noastră și-a văzut 
sterilă dominarea, categorică pe 
alocuri, s-a așezai greșit în a- 
părare, 'a ratat o suită de mari 
ocazii (Gabor — min. 6, Vlă- 
tănescu — min. 14, C. So
lomon, bară — min. 22. Iovan
— min. 27. Geolgău — min. 41 
și Gabor — min. 44). ba chiar 
mai mult a și primit gol la 
primul și ultimul șut al oaspe
ților pe poartă, în miD. 26 cînd 
contraatacul declanșat de Fecs- 
ku, continuat de Kerepcczi l-a 
găsit pe MELIS nemareat Ia 10 
m și acesta a înscris cu capul.

Acest suspence din prima 
repriză, cînd jucătorii noștri 
dominaseră, dar părăseau tere
nul conduși, amintea de partida 
din deschidere, cînd Jiul a 
marcat 2 goluri în primele 45 
de minute dar „Poli" a cîștigat 
cu 4—2. Și reprezentativa noas
tră de tineret a reușit si ea să 
răstoarne scorul. Incepînd re
priza secundă cu un moral bun. 
cu încredere, ceea ce a făcut ca 
TURCU, să egaleze în min. 47 
după o cursă frumoasă. Din 
acest moment a început drumul

SELECȚIONATA SECUNDĂ A LĂSAT 0 BUNĂ IMPRESIE LA MOSCOVA.
RĂMÎNE, ÎNSĂ, CA EA SĂ CONSTITUIE 0 PERMANENTĂ

Dialog cu antrenorul ION VOICA
Cum se știe, săptămîna tre

cută, pe stadionul Dinamo din 
Moscova, selecționata secundă a 
României a întîlnit, într-o par
tidă amicală, reprezentativa si
milară a Uniunii Sovietice. 
Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 0—0. Rezultatul, ln sine, 
este bun dacă avem în vedere 
că aceeași echipă a U.R.S.S. în
vingea, m primăvară, la Plo
iești reprezentativa noastră 
de tineret cu 1—0. dovedindu- 
se o echipă puternică, îndeo
sebi la capitolele forță fizică, 
angajament. Ne-a bucurat, 
insă, faptul că jucătorii noș
tri au lăsat o bună impresie, 
ei fiind apreciațî de gazde, cum 
ne spunea antrenorul Ion Voi- 
ca. cu care am stat de vorbă, 
cel care, împreună cu Virgil 
Rizea, s-a aflat la conducerea 
tehnică

— Ion Voica, să amintim, din 
nou. formația pe care ați folo- 
sil-o.

— Notați-o : Ducadam — M. 
Marian, Cazan, FI. Marin, Fo- 
dor — lovăncscu, Iorgulescu, 
Vamanu — Fl. Grigore, M. 
Sandu, Văetuș.

— Deci, fără nici o schim
bare.

— Am considerat că nu era 
nevoie.-Deși terenul era alune
cos din cauza ploii căzute in 
ajun, nivelul jocului practicat, 
de Ia bun spre foarte bun, nc-a 
determinat să na schimbăm 
„ll“-le de bază. Ne-am apărat 
exact și am contraatacat peri
culos. Dealtfel, aceasta a 
fost fizionomia jocului : gaz
dele au atacat mai mult, au

ARBITRII PARTIDELOR DIN ETAPA INTERMEDIARĂ, DE MiINE;
A SERIEI A II a

Flacăra Moreni — Chimica 
Tirnăveni : Z. Csavar (Odor- 
hei). Autobuzul București — 
Mecanică fină București : N. 
Georgescu (București) — stadio
nul Autobuzul, Metalul Plopeni
— Carpați Mîrșa ; AI. Mustă- 
țea (Pitești) — de la ora 15,30, 
Rulmentul Alexandria — Du
nărea Călărași : C. Munteanu 
(Galați), I.C.I.M. Brașov — E- 
nergia Slatina : V. Timofie 
(Reșița). Automatica București
— Rapid București : G. Drago-

Stadion 1 Moi ; spectatori apro
ximativ 12 000 ; șuturi la poartă 
25-6 (pe poartă : 11-1). Cornere
11—4. Au marcat : Melis (min. 26), 
Turcu (min. 47) șt Vlătănescu (min. 
86).

ROMANIA : Toma — Vlad. C.
SOLOMON, Bumbescu (min. 77 
Rană), Rednic — Iovan, Vlătănescu, 
KLEIN - GEOLGĂU, TURCU, Gobor 
(mm. 61 CIOBANU).

UNGARIA : DISZTL - Kerepeczki, 
Srucs, SZIKSAI, Kertesz — Nogy. 
KARDOS, Vadasz — Melis (min. 77 
Kurucz), Kiprikh (min. 26 Fecsku), 
Palaskel.

A arbitrat bine I. Jejov, ajutat 
ic linie de B. Kiurciv li Gh. Țve- 
tanov, toți din Bulgaria.

Cartonoșe galbene : Naav, Vo- 
dosz, Bumbescu, Fecsku, Geolgău.

spre victorie. Fotbaliștii români 
s-au aruncat în atac, au domi
nat clar, au ratat destul si 
după pauză (Turcu — min. 50. 
Gabor — min. 54, Iovan — min. 
72), au trecut de duritatea apă
rării unsare (raportul faulturi
lor 41—18 ! în favoarea oaspe
ților), n-au dezarmat nici în 
fața excelentelor intervenții ale 
portarului Disztl și în min. 86 
au reușit golul mult visat : ac
țiune Pană — Geolgău. tișnire 
în forță, Și gol VLĂTĂNESCU. 
2—1 pentru reprezentativa de 
tineret a României, ceea ce în
seamnă că tinerii tricolori si-au 
făcut datoria. Ca și înaintea 
meciului cu Anglia ei au asi
gurat un bun moral în această 
avanpremieră a primei repre
zentative.

Mircea M. IONESCU

dominat si au ratai mai des, 
dar noi ara avut ocaziile cele 
mai mari, mai clare, ceea ce 
a scos, din păcate, in eviden
ță, o meteahnă mai veche, ca
rențele în fazele dc finalizare. 
Totuși, in rain. 8C am fost foar
te aproape de gol, cind M. San
du a șutat in bară.

— Care dintre jucători au a- 
vut randamentul cel mai bun 7

— Ducadam, M. Marian, Fo- 
dor, Vamanu și Văetuș.

— Care este următorul pro
gram al reprezentativei noas
tre secunde ?

— Se parc că federația noas
tră intenționează să facă ceva 
în acest sens, să perfecteze noi 
meciuri. F.u consider acest Iot 
ea fiind extrem de util.

într-adevăr, oameni dc fot
bal, tehnicieni au apreciat cum 
se cuvine reînființarea acestui 
lot secund, care o dată a exis
tat, altă dată a fost desființat 
fără motive. Se impune — cre
dem — ca lotul „B" să fie o 
permanență, cu un program co
respunzător, cu o conducere 
tehnică, st ilă, și nu in- 
tîniplătoare. Selecționata se
cundă trebuie să constituie, 
realmente, o rezervă pentru 
primul lot național. Spunem a- 
ceasta pentru că reușitele pro
movări de la tineret direct în 
prima reprezentativă au fost 
destul de rare. Este nevoie de 
o rodare și în acest sens, cazul 
lui Costel Solomon, de pildă, 
este un exemplu elocvent. Ca 
și cel al lui KIein, dealtfel.

Constantin ALEXE

A DIVIZIEI „B"
mir (București) •— stadionul 
Progresul, Luceafărul Bucu
rești — Petrolul Ploiești : C. 
Ma'.ache (București) — stadio
nul Autobuzul, de la ora 15, 
Pandurii Tg. Jiu — Șoimii IPA 
Sibiu R. Schwel (Timișoara), 
Gaz metan Mediaș — Tractorul 
Brașov : L. Vescan (Aiud). Me
ciurile vor începe la ora 17, cu 
excepția partidelor Metalul 
Plopeni — Carpați Mîrșa și Lu
ceafărul București — Petrolul 
Ploiești.



Intense pregătiri pentru „mondiale11 0 nouă victorie a rugbyștilor noștri

GIMNASTELE ROMÂNCE

;X;
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RODICA DUNCA

A

ÎNVINGĂTOARE ÎN ITALIA
V*

Gimnastele noastre se 
află în plin efort de 
pregătire a celui mai 
gieu examen competițio- 
nal al anului, Campiona
tele mondiale de la 
Moscova. Periodic com
ponentele lotului re
prezentativ își verifi
că stadiul pregătirii în 
cadrul unor concursuri 
internaționale, cum a 
fost cazul, recent, cu 
prilejul meciului inter
național Italia — Româ
nia, disputat la Pavia. 
Antrenorii Atanasia Albu 
gi Octavian Belu au ali
niat cele mai bune gim
naste pe care le au in 
pregătire la Deva, toa
te sportivele manifes- 
tînd o formă bună, iar 
concursul în sine a 
fost o utilă verificare a- 
tît a exercițiilor impuse 
cît și a celor liber alese 
care urmează să fie pre
zentate în noiembrie la 
Palatul sporturilor de 
la Lujniki. Publicul și

au 
de

specialiștii italieni 
fost impresionați 
nivelul ridicat la care 
s-au prezentat gimnastele 
românce, socotind cele 
două reuniuni un a- 
devărat spectacol de
monstrativ al echipei 
campioane mondiale de 
la Fort Worth, repre
zentativa României. Noul 
sol al Rodicăi Dunca, a- 
preciat cu nota 10 de ar- 
bitrele italience, a ri
dicat pur șl simplu sala 

Cea ‘ 4
a
Dunca» 
indivi- 

toate 
si-

mai 
in-

în picioare, 
bună gimnastă 
trecerii — Rodica 
ciștigătoare la 
dual compus, 
gimnastele românce 
tuîndu-se pe primele 
șase locuri ale clasamen
tului 1 Rezultate teh
nice : echipe — ROMÂ
NIA 31’9,59 ; Italia 384,30 ; 
individual 
Dunca 78,90, 
Turner 78,10, 
Stănuleț 77,50.

Rodica 
Dumitrii» 

Mihaela

Campionatele europene de tir

AU FOST DESEMNAȚI ULTIMII MEDALIAT!
TITOGRAD, 22 (prin telefon). 

La modernul poligon din locali
tate s-a lăsat, marți seara, cor
tina peste actuala ediție a Cam
pionatelor europene de tir.

In cea mai grea dintre toate 
disputele, proba de pușcă liberă 
3X40 f, s-au obținut rezultate 
foarte ridicate. Spre exemplu, 
trăgătorul Frank Retkowski 
(R.D.G.) a reușit să doboare ve
chiul record mondial la poziția 
în picioare, el reușind să totali
zeze 386 p. Dar, titlul în probă 
a revenit unui alt sportiv, Allan 
Alister (Marea Britanie). Perfor
merul pjrobei este un trăgător 
cunoscut aici, la Titograd, el 
fiind cu o zi înainte autorul u- 
nui excepțional record absolut 
al lumii la pușcă liberă 60 f.c. 
Totalizînd 1170 p, el i-a de
pășit cu n-mai un punct (!) pe 
Harold Stenvaag (Norvegia) și 
Zdravko Marinovici. (Iugoslavi^). 
La startul probei s-au aflat șl 
trei dintre reprezentanții noștri. 
Din păcate, cifrele înregistrate — 
R. Nicolescu 1156 p, M. Dumi
trescu 1147 p, N. Rotam 1136 p

— nu le-au permis să se situeze 
to partea superioară a clasa
mentului, el rămtotod pe la mij
locului plutonului. Dealtfel, mo
dul cum s-au comportat pușca
șii noștri la această ediție a 
C.E. trebuie să constituie subiec
tul unei atente șl foarte serioa
se analize din ' ' . . .
specialitate.

partea forului de

TEHNICE : pușcă 
individual — 1. A. 

1170 p, 2. H. Stenvaag 
3. Z. Marinovici 1163 p ;

REZULTATE 
liberă 3X40 f, 
Alister 
1169 P, - .
pistol liber, individual — 1. Al. 
Melentiev (U.R.S.S.) 571 p, 2. S. 
Sumatohin (U.R.S.S.) 568 p, 3.
G. Karcony (Ungaria) 566 p ; 
echipe — 1. U.R.S.S. 2254 p, 2. 
Bulgaria 2223 p, 3. Italia 2213.

Radu T1MOFTE

ZONAL DE ȘAH
înaintea ultimelor trei runde, 

în turneul zonal feminin de șah 
de la Bydgoszcz (Polonia) con
duc maestrele Marina Pogo- 
revici (Româna) șl Maria Ivan- 
ka (Ungaria), cu cîte 10 p, ur
mate de Margareta Mureșan 
(România) — 9‘A p (1), Hana 
Erenska (Polonia) — 8’/î p (1), 
Eliska Klimova (Cehoslovacia)
— 81/, p. Rezultate înregistrate 
în runda a 14-a : Margareta 
Mureșan — Agneta Brușjtman 
(Polonia) Vs—% ; Maria Ivan- 
ka — Elisabeta Polihroniade 
Vj—'/, ; Maria Po rubski (Unga
ria) — Marina Pogorevicj 1—0 ; 
Pavlina Cilingherova (Bulgaria)
— Eliska Klimova Vi—V2. Pri
mele cinci clasate se vor califi
ca pentru turneele interzonale 
aile campionatului mondial

VIO INTERES PENTRU CEL DEAL Xl-lea CONGRES OLIMPIC

ROMANIA-SCOȚIA SUD 18-10
Echipa de rugby a tării noas

tre a susținut, ieri după-amia- 
ză, la Melrose, al doilea meci 
al turneului pe care-1 între
prinde în Secția. Adversară i-a 
fost Selecționata de 'Ud a a- 
ceștei țări, o formați puterni
că, care a dat o replică foarte 
bună rugbyștilor români. A re
zultat o partidă de un nivel ri
dicat — după cum aprecia, in
tr-o convorbire telefonică, ing. 
Viorel Moraru, vicepreședinte 
al F.R.P.. In prima repriză, e- 
chipa noastră a jucat cu vintul 
în față, 
rul de
— 1. p.
— eseu
stantin ___ __ T_ .... ............
Brown — 1. p. in min. 34). Du
pă pauză tricolorii s-au impus 
cy mai multă claritate. Mai in- 
tîi, I. Constantin a transformat 
o lovitură de pedeapsă (min. 
47), apoi Stoica a înscris eseu,

ceea ce explică și sco- 
6—6 (au înscris Brown 
în min. 26, Podărescu 
transformat de I. Con- 
în min. 28 și din nou

transformat de același I. Con
stantin (min. 50). Gazdele au 
inițiat după aceea numeroase 
acțiuni ofensive, nereușind să 
puncteze însă decît o dată, în 
min. 70, prin Baird (eseu). în 
minutele de prelungire acorda
te de arbitrul Fred Haward 
(Anglia) I. Constantin a stabi
lit, din drop, rezultatul final: 
18—10 în favoarea echipei 
României.

Echipa folosită: Florca I — 
Lungu, I. Constantin, Vărzaru, 
Aidea — Iodărcscu, Suciu — 
Stoica, Șt. Constantin, Borș — 
Dumitm, Caragca — Scarlat. 
Grigoie, Dinu. Cea mai bună 
evoluție au avut-o Dumitru, 
Stoica, Șt. Constantin, Lungu și 
I. Constantin.

Sîmbătă, în ultimul — și cel 
mai important meci al turneu
lui — reprezentativa de rugby 
a țării noastre va întîlni echi
pa națională a Scoției.

Președintele federației engleze felicitîndu-i pe tinerii jucători 
români

O FRUMOASA PROPAGANDĂ FĂCUTĂ

RUG BY ULUI ROMANESC

CICLIȘTII NOȘTRI 
ÎN TURUL BULGARIEI

Etapa a doua a Turului ciclist 
al Bulgariei, desfășurată pe tra
seul Vrața — Trojan, a revenit 
lui Bodo Straubel (R. D. Ger
mană), cronometrat pe distanța 
de 178 km cu timpul de 4h 
21.55. In clasamentul general 
continuă să conducă Boris Isaev 
(U.R.S.S.). urmat de _ Bodo 
Straubel 
români Constantin 
Mircea Romașcanu 
clasați iu 12:10 de 
echipe, conduce 
U.R.S.S., urmată la 
de R.D. Germană, 
mâniei se află pe locul 
14 formații participante.

★
La Timișoara a avut 

organizarea clubului 
școlar local și a comisiei 
specialitate, o 
țiune ciclistă. Timp de 
zile, orașele Periam, Lugoj 
Timișoara au găzduit i.l_ _ 
cicliste la care au participat 40 
de tineri reprezentanți ai ora
șelor Arad, Oradea și Timișoa
ra. nrecurn și de la L K.S. No- 
vograd — Polonia. Sfîrșitul în
trecerilor 
mul loc pe 
Timișoara, 
near și R. 
Novograd.
a 
vo

urmat de
la 50 sec. Cicliștii

Căruțașu și 
sînt ambii 
lider. Pe 

formația 
52 secunde 

Echipa Ro- 
10, din

loc, în 
sportiv 

de 
interesantă ac- 

Timp de trei 
" „ j și 

alergări

l-a situat pe pri
vi’. Zeller — C. S. S. 
urmat de B. Rusi- 
Sobaczac — L. K. S. 
Pe echipe victoria 

venit formației L. K. S. No- 
i.-i (C. CREȚU — coresp.).

CĂLĂRIE ® Campionatul eu
ropean — proba de dresaj — s-a 
încheiat la Viena cu succesul 
călărețului vest-german Uwe 
Schulten-Baumer (pe calul 
,,Madras"), cu 1344 p, urmat de 
fosta campioană olimpică Chris
tine Stuckelberger (Elveția), pe 
calul ..Granat", cu 1331 p.

CICLISM 9 Cea de a 19-a edi
ție a 
pentru 
nir" a, 
Pascal 
timele 
mat 
Serghei Suhurucenkov 
la 7:42 și de columbianul Patro
cinio Jimenez la 9:00. • Tînărul 
ciclist italian Mauricio Bidinost, 
medaliat cu bronz în proba de 
urmărire (amatori) din cadrul 
C.M. de la Brno, -a anunțat că

competiției internaționale 
amatori „Tour de l’Ave- 
revenlt rutierului francez 
Simon, învingător to ul- 

două etape. El a fost ur- 
to clasamentul general de 
' “ ’ ' (U.R.S.S.)

LAUSANNE (Agerpres). — 
In perspectiva Congresului 
olimpic de la Baden-Ba
den, președintele C.I.O.. Juan 
Antonio Samaranch, a pu
blicat recent un articol, în 
care scrie, între altele : „Lu
mea sportului așteaptă cu cel 
mai viu interes cel dc-al XI- 
lea Congres olimpic, care va 
dezbate probleme ce frămîntă 
mișcarea sportivă internațio
nală. La Baden-Baden își vor 
da întilnire reprezentanți din 
toate sectoarele mișcării olim
pice, și noi sperăm ca schim
burile de informații, analiza 
detaliată a problemelor actuale 
să ajute Comitetului Interna
țional Olimpic să-și întărească 
rolul de instanță supremă în 
activitatea atît de diversificată 
a sportului amator. Vom avea

CONTINUĂ PREGĂTIRILE

PENTRU OLIMPIADA ’81
NEW YORK, 22 (Agerpres). 

— Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Los Angeles a semnat un 
contract care-i va permite să u- 
tilizeze pe perioada desfășurării 
competiției cunoscutul „Palat 
al Congreselor" din marele oraș 
Californian. „Convention Cen
ter" va găzdui Centrul de presă 
rezervat celor pesite 3 000 de 
ziariști așteptați să sosească la 
Los Angeles pentru a urmări 
întrecerile Olimpiadei din 1984.

©TELEX®
va încerca, In curînd, pe velo
dromul de la Ciudad de Mexico, 
doborîrea recordurilor mondiale 
la 5, 10 și 20 km, precum și a 
recordului orei, deținut din 1379 
de danezul Hans Henrik "
cu 48.199 km.

RUGBY ® Echipa 
și-a început turneul în 
tina jucînd la Neuquen 
selecționată locală, pe < 
tovlns-o cu 52—7.

ȘAH • După două runde, 
* rneul zonal feminin de 
cuprija (Iugoslavia), conduce- 
Annamaria Degenghi (Italia), cu 
2 p, urmată de Gordana Marko- 
vlci (Iugoslavia) — 1V> p. •

Orsted,

Canadei 
i Argen- 
i cu • 
care a

în 
la

deci prilejul cu totul excepțio
nal de a face cunoscut publicu
lui din întreaga lume obiecti
vele și telurile generoase ale 
mișcării olimpice. Am credința 
că și de data aceasta vom reuși 
să facem dovada unității noas
tre, unitate care în trecut ne-a 
ajutat să ciștigăm mai mult 
decît o bătălie și care pentru 
viitorul mișcării olimpice ne 
va permite să sperăm, dacă nu 
triumful deplin al ideilor olim
pice, cel puțin continuarea tra
diției Jocurilor Olimpice în 
spiritul ideilor de prietenie și 
pace pe care le-a 
de Ia întemeierea lor 
de Coubertin. Sînt 
dințat că din acest al 
Congres olimpic vor rezulta o- 
biective definite cu claritate și, 
împreună cu toți participanții, 
vom reuși să facem dovada că 
sintem in consens cu deviza a- 
cestui congres : Uniți prin sport 
și pentru sport".

promovat 
Pierre 
încre- 
XI-lca

IN PROGRAMUL INTERNA 
ȚIONAL DE AZI

In afara meciului România — 
Ungaria, din gr. IV, în prelimi
nariile C.M. au loc mai multe 
partide : R.F. Germania — Fin
landa (gr. I), Islanda — Ceho
slovacia și U.R.S.S. — Turcia 
(gr. III).

Tot astăzi, sînt prevăzute mal 
multe meciuri amicale : la Bo

După două runde, în turneul de 
la Stara Pazova (Iugoslavia), 
conduce maestrul român Volo- 
dea Vaisman, cu 2 p, urmat de 
Ivkov și Martinovici (ambii Iu
goslavia) — cu cîte 11/» p. In 
runda a 2-a, V. Vaisman l-a 
învins pe iugoslavul Zîrnici, 
Martinovici pe Kosanovicl, Ivkov 
a cîștigat la Doljanin, iar par
tida Pidevski — Skoko ~ 
minat remiză.

TENIS • La Aviles, 
dintre reprezentativele 
și Ungariei, contînd 
„Cupa Davis", s-a încheiat 
victoria tenismanilor spanioli la 
scorul de 3—2, ceea ce le asi
gură promovarea în prima gru
pă valorică. în ultimul meci, 
Fernando Luna a dispus cu 3—6, 
10—8, 6—0, 6—2 de Robert Ma-
cnan.

meclul 
Spaniei 
pentru 

cu

O selecționată feroviară bucu- 
reșteană a rugbyștilor juniori, 
a efectuat recent un turneu în 
Anglia, obținînd — după cum 
am anunțat la momentul potri
vit — patru victorii în tot atâ
tea partide disputate ! Alte a- 
mănunte am aflat de la pre
ședintele de onoare al C.S.Ș. 
Locomotiva, ing. Gheorghe Tă- 
nase, conducătorul delegației :

— Au făcut deplasarea 23 do 
jucători, dintre care 17 de la 
Locomotiva (antrenor Vasile 
Constantin), ceilalți 6 de la R.C. 
Grivița Roșie (antrenor Alexan
dru Pop). Toți au evoluat, în- 
tr-un meci sau în altul, cea 
mai frumoasă impresie lăsînd-o 
O. Moraru, Ariașu, Dănălache, 
Dinescu, Dugaia, Coman, Stăn- 
cescu, Gh. Dinu, Frăsineanu, 
Dumitrescu. Dintre partidele 
susținute, foarte dificilă și, tot
odată, spectaculoasă a fost ul
tima. desfășurată în nocturnă Ia 
Londra, in compania echipei 
Kent Conty XV, selecționată 
alcătuită din jucători de la cele

128 de formații școlare ale dis
trictului respectiv. Cu atît mai 
prețioasă poate fi considerată, 
de aceea, victoria obținută 
(9—7, după ce la pauză englezii 
conduceau cu 7—6). După meci, 
dl. David Brooks, președintele 
lui Rugby Football Union (fe
derația de rugby din Anglia), 
a avut cuvinte de apreciere la 
adresa echipei noastre, spunînd, 
între altele : „M-a impresionat 
jocul înaintașilor, activitatea lor 
în grămezile spontane 
du-mă să mă gîndesc la... 
byul neo-zeelandez !“.

După succesul echipei repre
zentative de juniori la 
neul Prietenia", din luna au
gust, frumoasa comportare a 
selecționatei feroviare consti
tuie un nou „vot de încredere" 
în perspectiva viitoarei compe
tiții continentale organizată de 
F.I.R.A., unde rugbyștii juniori 
promit să-și ocupe, după mai 
multi ani. locul de frunte me
ritat. (G.R.)

făcîn-
rug-

,,Tur-

logna, Italia — Bulgaria și 
Viena, Austria — Spania.

IN C.E. DE JUNIORI II

la

• LA SZOLNOK, în meci pentru 
C.E. juniori II (sub 16 ani) : Un
garia — U.R.S.S. 2—1 (1—0), Go
lurile au fost marcate de Ko
vacs (2), respectiv Pankratev. în 
primul meci, selecționata U.R.S.S. 
a cîștigat cu 3—0. Din aceeași 
grupă mai face parte și reprezen
tativa României, care nu a 
ținut încă nici o partidă.

CAMPIONATE

sus-

SPANIA (prima etapă) : Atle
tico Madrid — Athletic Bilbao 
2—0 ; Santander — Betis 2—1 •• 
Barcelona — Cadiz 4—0 ; Heres
ies Alicante — Espanol 2—0 ; 
Zaragoza — Valencia 2—0 ; Cas
tellon — Las Palmas 1—1 ; Real 
Sociedad — Real Madrid 3—1 ; 
Valladolid — Gijon ‘ ' - —
— Osasuna 2—3.

IUGOSLAVIA (et.
— Zelezniciar 1—0 ; 
Buducnost 2—1 ; Tuzla 
Roșie 2—2 ; Vajvodina — Dynamo 
Zagreb 3—1 ; Radniciki Niș — 
Hajduk 0—6 ; Teteks
Belgrad 0—1 ; Osijek — Ljubljana 
0—6 ; Rijeka — Skoplje 1—6 ; 
Zagreb — Velez 2—0. Clasament : 
1. Partizan - 14 p ; 2. Dynamo
— 10 p ; 3. Vojvodina — 10 p.

Madrid
2—1 ; Sevillă

8) : Partizan 
Sarajevo — 

Steaua

O.F.K.

AUSTRIA (et. 6) : Wiener 
Sport Club —. Strum Graz 3—0; 
Voest Linz — Austria Salzburg
3— 2 ; Grazer A.K. — Rapid Viena 
0—3 ; Austria Viena — Admira 
Wacker 2—0 ; Wacker Innsbruk
— Linzer A.S.K. 3—1. Clasament: 
1. Austria Viena — 9 p, 2. Ra
pid — 8 p ; 3. Voest — 6 p.

POLONIA (et. 8): L.K.S. Lodz— 
Widzew Lodz 1—2 ; Zaglebie Sos- 
nowiec — Gornik Zabrze 0—1 ; 
Baltyk Gdynia — Stal M lelea
1— 1 ; Legia Varșovia — Wisla 
Cracovia 1—0 ; Pogon Szczecin
— Gwardia Varșovia 3—1 ; Lech 
Poznan — Ruch Chorzow 2—0 ; 
Slask Wroclaw — Motor Lublin
2— 1 ; Szombierld Bytom — 
Arka Gdynia 0—1 ; Clasament : 
1. Pogon Szczecin — 11 p ; 2. 
Slask — 11 p ; 3. Gornik — 
10 p.

OLANDA (et. 7) : Alkmaar — 
M.V.V. Maastricht 4—1 ; Deven
ter — Feyenoord Rotterdam 3—2; 
P.S.V. Eindhoven — Tilburg
4— 0 ; Breda — Zwolle 4—0 ; 
F.C. den Haag — Ajax Amster
dam 1—3 ; F.C. Utrecht — Nij
megen 1—0 ; .Sparta Rotterdam
— Twente Enschede 1—2. Clasa
ment : 1. Ajax — 11 p ; 2. De
venter — 11 p ; 3. P.S.V. Eind
hoven — 10 p.
• TURNEUL INTERNATIONAL 

de la Kuala Lumpur ă fost cîș
tigat de echipa 
învins în finală 
selecționată din 
a fost marcat, 
Felah Hassan.

Irakului, care a 
cu 1—0 (1—0), • 
Brazilia. Golul 

In min. 2, de
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