
Încheierea vizitei președintelui
REPUBLICII FEDERALE NIGERIA,

ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Federale Nigeria, Al
haji Shehu Shagari, au sem
nat, miercuri, in cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat. De
clarația comună.

După semnare, cei doi șefi 
de stat și-au strins cu căldu
ră mîinile.

In încheierea solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu Shagari au ri
dicat o cupă de șampanie pen
tru întărirea continuă a cola
borării și prieteniei româno- 
nigeriene.

-- ★
Miercuri dimineață, președin

ții Nicolae Ceaușescu și Al
haji Shehu Shagari au vizitat 
Institutul de cercetări, proiec
tări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agricultu
rii — Băneasa.

Cei ce își desfășoară activi
tatea în cadrul institutului au 
adresat președinților Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari călduroase urări de 
bun venit, dînd expresie, prin 
îndelungi ovații, satisfacției 
pentru continua dezvoltare și 
adincire a relațiilor româno- 
nigeriene, pentru prietenia care 
leagă cele două țări și po
poare.

Inalții oaspeți au fost invi
tați să viziteze expoziția în 
care sint reunite importante 
realizări românești pe linia 
mecanizării agriculturii.

Reîntîlnirea conducătorului 
partidului și statului nostru cu 
conducerea institutului, cu spe
cialiștii prezenți a prilejuit, și 
de această dată, examinarea 
modului cum se înfăptuiesc 
programele speciale de dezvol
tare a mecanizării în agricul
tura noastră, indicațiile da
te de Secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitelor 
precedente, pe linia asimilării 
de noi. mașini și agregate și 
modernizării celor aflate în 
fabricație, producerii de ma
șini agricole cu randament su
perior, cu consumuri cît mai 
reduse de metal, de eficiență 
ridicată.

Președintele Alhaji Shehn 
Shagari a mulțumit pentru o- 
cazia de a cunoaște aceste 
realizări ale industriei noas
tre constructoare de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului nigerian au 
fost salutați, la plecare, cu 
deosebită căldură de gazde, de 

oamenii muncii prezenți, care 
au aplaudat îndelung, au ova
ționat pentru prietenia româ- 
no-nigeriană.

_ ★
Miercuri, s-a încheiat vizita o- 

ficială, de prietenie pe care a 
efectuat-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii- Socialiste România, Al
haji Shehu Shagari, președin
tele Republicii Federale Nige
ria.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul internațional 
Otopeni.

Vizita în țara noastră a șe
fului statului nigerian, dialogul 
la cel mai înalt nivel purtat 
cu acest prilej reprezintă, prin 
rezultatele lor, o contribuție 
importantă la strîngerea legă
turilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și 
popoare, la cauza păcii și în
țelegerii internaționale.

Sentimentele de satisfacție 
pentru hotărîrea comună de a 
extinde și adinei conlucrarea 
româno-nigeriană pe multiple 
planuri și-au găsit expresie în 
atmosfera caldă ce a dominat 
momentele de dinaintea plecă
rii Înaltului oaspete.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei i-au salutat cu deosebită 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe șeful statului 
nigerian, i-au aplaudat înde
lung.

In această atmosferă priete
nească a avut loc ceremonia 
oficială a plecării.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. In 
semn de salut au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alliaji Shehu Shagari au 
trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

Un grup de copii au oferit 
buchete de flori celor doi șefi 
do stat.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la persoa
nele oficiale care l-au însoțit 
pe șeful statului nigerian în 
vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara 
noastră.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu Shagari și-au 
strîns cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat.

La ora 12,00, aeronava cu 
care călătorește șeful stalului 
nigerian a decolat.
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Ieri, in cupele europene la fotbal (prima manșă a turului I)

muțit pmsiiGiina au iCHiPfiim umaișn

Primul gol al dinamovlștilor: spectaculoasa reluare, cu ca
pul, a lui Mulțescu, din min. 30. Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONII NOȘTRI-NET SUPERIORI
Stadionul „23 August" a de

venit, aseară, neîncăpător pen
tru iubitorii fotbalului din Ca
pitală care au dorit să vizio
neze partida dintre campioa
nele României și Cehoslovaciei, 
Dinamo București și Dukla 
Praga. Au fost peste 70 000 de 
spectatori in tribune șl ei n-au 
privit deloc... pasivi intilnirea, 
incurajîndu-i tot timpul pe di- 
namoviști. Iar aceștia le-au o- 
ferit o partidă de bun nivel 
tehnic, cu atacuri rapide, in
genios concepute, prin care au 
prins deseori pe picior greșit 
masiva apărare a oaspeților. 
Singurul mare regret al celor 
care s-au aflat în tribune a 
fost acela că Dinamo n-a reu
șit să înscrie mai mult de două 
goluri, deși a avut nenumărate 
ocazii de-a lungul celor 90 de 
minute. Debutul a fost de bun 

augur și un șir de ocazii au 

prefațat primul gol al meciu
lui, ocazii care s-au derulat a- 
proape din 5 in S minute în 
prima jumătate de oră a me
ciului. Dudu Georgescu (min. 
2), Custov (min. 5, 15 și 20) și 
Văetuș (min. 11 și 17) au șu
tat foarte tare, dar fie pe lin
gă poartă, fie în brațele por 
tarului Stromsik. în sfirșit, 
„optarul" echipei noastre cam
pioane, MULȚESCU, cel mai 
bun jucător de pe teren, după 
ce. în min. 23, a încercat și el 
vigilența portarului praghez, 
șapte minute mai țirziu a re
luat cu capul, imparabil. o ex
celentă centrare a lui Custov. 
Pătruns pe flancul drept al a-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)

DUPĂ 0 EXCELENTĂ REPRIZĂ SECUNDĂ,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

DINAMO BUCUREȘTI 2 (1)
DUKLA PRAGA 0

CUPA CUPELOR

F. C. BAIA MARE 0
REAL MADRID 0

CUPA U-E.F.A.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 (0)
FIORENTINA 1 (1)

•
A. K. GRAZ 1 (0)
CORVINUL HUNEDOARA 1 (1)

COMPORTARE BUNĂ 
Ă BĂIMĂREN1L0R
BAIA MAKE, 15 (prin telo- 

fon). Așadar prima manșă a 
dublei partide din prima eta
pă a Cupei cupelor dintre 
F. C. Baia Mare și Real Ma
drid s-a încheiat cu ,o remiză 
albă. Ceea ce, la drept vor
bind, reprezintă o performanță 
meritorie a formației noastre 
care s-a străduit să țină cit 
mal aproape pasul față de cele
bra sa adversară, avlnd chiar Șl

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag « 4-a)

Campionatele naționale de box CRAIOVENII AU OBȚINUT 0 VICTORIE MARE
CONFRUNTĂRI DE RIDICAT NIVEL TEHNIC 

ÎN REUNIUNEA DE IERI SEARĂ
® In sfirșit, arbitraje bune * Azi, partide de mare atracție la toate categoriile 

• Capul de afiș — meciurile greilor

I. 
s.

D. 
N.

D. Senciuc (AEM Tim.) 
M. Popa (Metalul Buc.)

concurență cu meciurile 
cupele 
ultima 
cadrul

La 
echipelor noastre în 
europene la fotbal, 
gală preliminară din 
turneului final al campionate
lor naționale de box a fost ur
mărită, în Palatul Sporturilor 
șl Culturii, de adevărații iubi
tori ai sportului cu mănuși.

Reuniunea a fost deschișii de 
tntîlnirile boxerilor de catego
rie muscă și, așa cum s-a mai

’ Programul semifinalei I, ora 18 
semimusca

Costache (Rapid) — D. Șchiopu (Steaua)
Petrescu (Steaua) — V. Voicîlâ (S. C, Muscelul)

cocoș
Cipere (CSM Drob, Tf.S.) “ C. Gheorghișor (Slatina) 

Nicolae (S.C. Muscelul1) — N. Robu (Dinamo Br.)
SEMIUȘOARA

FI. Țârcomnicu (Dinamo) — FI. Zamfira (Farul) 
I. Stan (Dinamo) - V. Ioana (S.C. Muscelul)

SEMIMIJLOCIE
C. Ghindâoanu (Ceablâul) — St. Ștefan (Dinamo)
M. Ciubotaru (AEM Tim.) - FI. Stan (Dinamo) 

MIJLOCIE
— Gh. Butnaru (Met. Sv.)
— M. Sârba (Electroputere) 

GREA
— N. Anghel (Voința Buc.)
— I. Cernat (Steaua)

T. Pârjol (Dinamo) 
Gh. Preda (Steaua)

C. Tițoiu (Dinamo),
In stingă, l-a învins 
clar pe. I. Boboc

- (Hiapld)
S*»lo ! N. DRAGOȘ

fntîmplat la acest turneu final, 
în primul meci a evoluat un 
campion. Este vorba de data 
aceasta de Constantin Tițoiu 
(Dinamo), care l-a avut ca ad
versar pe rapidlstul Ion Boboc. 
Meciul deși a părut „liniștit", 
a avut virtuți tehnice, etalate 
în special de dinamovlst care, 
fn stilu-1 caracteristic, a punc
tat cu directe de stingă. Tirul 
acestuia a funcționat cu preci

și a -stăvilit atacurile insls-zie și a stăvilit atacurile insis
tente, dar dezordonate, ale fe
roviarului. în ultimul rund, la 
o clasică contră de dreapta, 
Boboc a fost în dificultate, dar 
arbitrul nu a sesizat situația, 
lăsînd lupta să continue. La 
sfîrșit, normal, decizia i-a fost 
acordată în unanimitate lui Ti
țoiu. într-o altă confruntare. 
Marin Vișan (Oțelul Tîrgoviște) 
și Alexandru Șchiopu (Steaua)

Paul IOV AN 
Petre HENJ

(Continuare In pag a 4-a)

CRAIOVA, 15 (prin telefon).
Mare entuziasm, aici. în Bănie, 
unde Universitatea Craiova a 
reușit după o excelentă repriză 

Cîrțu (tricou alb) înscrie al doilea gol al craiovenilor in meciul 
cu Fiorentina . -k

secundă să întoarcă rezultatul 
și să învingă una dintre pres
tigioasele formații aie conti
nentului. Trei goluri marcate 
unei formații italiene, alte 
două bare (Țicleanu min. 34 
și Balacl — min. 54), ratările

DEBUT REMARCABIL
GRAZ. 15 (prin telefon). 

La debutul său intr-o compe
tiție europeană, echipa Corvi- 
nul Hunedoara a obținut 
miercuri seara pe stadionul 
Llebenau din localitate un re
zultat foarte bun în fața for
mației A.K. Graz, acest 1—l 
conferindu-i mari șanse pen
tru calificarea în turul doi al 
Cupei U.E.F.A. Fotbaliștii liu- 
nedoreni au început toaite 
bine partida, jocul lor pozițio
nal. cu acțiuni elaborate, fri- 

de rigoare șl un penalty ne
acordat tn min. 71, cind Do- 
nose a fost faultat în careru, 
iată argumentele cu care stu- 

dpnții craioveni semnează a* 
ceastă victorie de răsunet.

După un început timorat, a-
Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

ALMEDORENILOR 
mnd încă din stări elanul o- 
fensiv al gazdelor. Cu o de
fensivă grupată ș1 atentă și be
neficiind de un remarcabil 
travaliu al liniei mediane, hu- 
nedorenii s-au aflat la cîrma 
jocului domlnînd tactic meciul. 
După cîteva periculoase in
cursiuni în treimea adversă, 
Corvinul izbutește în min. 15

Mirceo TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)



PROPUNERE

<•

In

Directorul Clubului sportiv școlar de atletism din 
Craiova, Fane Cioacă, ne semnala o problemă care, 
mai bine rezolvată de forurile competente, ar con
tribui substanțial la îmbunătățirea activității și, im
plicit, a rezultatelor obținute în cluburile sportive 
școlare. In esență, este vorba despre modalitatea ac- 
tuajă de ocupare — prin repartiție — a posturilor 
de profesori-antrenori în cluburile sportive școlare, 
procedeu care nu este cel mai potrivit, întrucît per
mite încadrarea unor profesori, e drept cu speciali
zare, dar de cele mai multe ori neverificați în mun
ca de creștere a viitorilor performeri. Mai firească 
și mei eficientă ar fi OCUPAREA PRIN CONCURS 
a acestor posturi. întrucît acest aspect ne-a mai fost 
semnalat și de alți factori cu diferite răspunderi 
în domeniul sportului de performanță școlar, supu
nem atenției forurilor de resort din Ministerul Edu
cației și Invățămîntului această propunere.

CONSTANȚA, 15 (prin tele
fon), In frumosul palmares al 
rugbyului constănțean mai tre
cem, în acsst mijloc de săp- 
tămînă, o-victorie de prestigiu: 
19—6 (10—3) cu cunoscuta re
prezentativă a provinciei Ir
landeze Munster, un XV cu... 
firmă și cu internaționali în 
formație. De aceea și șansele 
Farului păreau relativ redu
se înaintea partidei, mai ales 
din cauza unor indisponibili
tăți. Dar toate așteptările au 
fost întrecute, echipa litora
lului făcîndu-se de îndată „res
pectată" de adversari. Ea s-a 
impus pe înaintare, a cons
truit mai mult și s-a arătat 
mai incisivă, cel puțin o fază 
(Lungu s-a strecurat cu o ra
ră abilitate în întreg „22 m“

FARUL - MUNSTER 19-6
advers și a marcat un superb 
eseu la centru, transformat de 
V. Ion, în min. 54), meritînd un 
premiu de frumusețe. Și au 
mai fost momente foarte bu
ne ale gazdelor. Astfel, în 
min. 16, la un pressing exe
cutat în „22-ui" advers, omni
prezentul Nache realizează un 
eseu transformat de V. Ion. 
După 14 minute o acțiune de-a 
latul terenului, cu pătrundere 
în vitază și torță a aripei 
Pllotschi, se soldează și ea cu 
eseu. Apoi, In repriza secundă 
(min. 65) un șiT de pase, ba
lonul ajunge la Opriș care a- 
vansează fără drept de repli-

9 OBTIN1ND 
TRANSFERUL...

• SITUAȚIA 
FINALĂ...

...pentru Rapid, în 
aceeași zi în care 
au fost depuse ce
rerile de transfer 
(9 septembrie), C. 
Fluturaș, Gh. Ml- 
huță, M. Caraion șl 
L. Ciochină nu vor 
mai juca sub culo
rile echipei de bas
chet Dinamo. Re
nunțarea Ia aceȘti 
jucători (doi din 
lotul național) șl 
schimbarea lui Dan 
Niculescu 
conducerea 
a echipei (a fost 
trecut la cabinetul 
metodic al clubu
lui) cu Gheorghe 
Novae au — se pa
re — același mo
tiv : pierderea tit
lului național în ul
timii L—__ 1. Z-
ceea __ . .
pe respectivii bas
chetbaliste s-ar pu
tea ca viitoarea co
laborare a acesto
ra cu capabilul an
trenor |J 
Haigazun 
gian să 
prim-plan 
candidată 
rile de pe 
Rapid !

de la 
tehnică

trei ani. în 
ce-i privește

giuleștean
Tursu- 

aducâ in 
o nouă 
la locu- 

! podium :

...a celor 4 echi
paje românești par
ticipante la „Raliul 
Hebros“ din Bulga
ria, contînd ca eta
pă în Campionatul 
balcanic de auto
mobilism : Balint— 
Zărncscu. ieșire In 
decor ; Constantin— 
Barbu, garnitură 
de chiulasâ arsă ; 
Mateescu — Nuță, 
cutie de viteze în
țepenită. Echipajul 
care a terminat, to
tuși, cursa. Gheor
ghiu — Dănilă, a 
ocupat ultimul Soc 
tn clasamentul ge-

că, verificarea de 
către comisia teh
nică autorizată a
motorului mașinii 
sale. A fost desca- 

. lificat, iar pentru 
injuriile ( 7 !) adu
se oficialilor va fi 
chemat in fața co
misiei de disciplină.

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI

neral..

0 CU MÎTA-N
MOTOR...

• SE AUDE...
...că antrenorul e- 

merit de rugby Du
mitru (Titi) lones- 
cu va redeveni 
bucureștean, prin e- 
iectuarea unul po
sibil transfer de la 
Gloria PTT Arad 
la Sportul studen
țesc, clubul la . ca
re 
în 
ta

...a fost găsit . 
alergătorul S. Dinu, 
„student" la CSU 
Pitești, cunoscut au
tor de contestații 
la adresa colegilor 
de curse auto. El 
a refuzat timp de 
eîteva ore după 
cîștigarea locului I 
la clasa A-l din 
cadrul concursului 
de viteză în coas
tă de la Vldraru, 
desfășurat duminl-

a făcut, cu ani 
urmă, cunoștin- 
balonului oval.*

0 DISPUTA
MARE...

...între cluburile 
de handbal A.E.M. 
(din prima divizie) 
șl Constructorul din 
Timișoara (Divizia 
„B"). privind legi
timarea jucătoarei ■ 
Adriana Vasu, ta
lentată fără îndoia
lă, dar departe In- . 
că de a fi o vede- ■ 
tă autentică. Nu 
știm rine va ctști- 
ga, dar Șjtim cine 
poate să .(.piardă : 
handbalul tlmlșo- ; 
rean.

• DREPTATE 
CU PALMA...

o-

In zilele meciurilor de fot
bal, mai cu seamă ale celor cu 
miză mare, indivizi dubioși 
„cumpără" banderolele de la 
unii oameni de ordine și,
dată cu ele, fi posturile de la 
intrarea în stadion. Ei permit 
apoi accesul in tribune nu nu
mai pe bază de bilet ci. mai cu 
seamă, pe bani numerar. Jude
cind după numărul plătitorilor 
de la partida România — Sue
dia (31 000), așa par a sta lucru
rile, căci in tribune au fost pre- 
zenți circa 50 000 de spectatori. 
E greu de crezut că toți cei
lalți 20 000 au fost elevi și stu- 
denți cu intrare gratuită. In 
consecință, se face obligatorie in
tervenția organelor în drept.

...șl-a făcut jucă
torul Ioan Horja 
din echipa de oi
nă Tricolorul Baia 
Sprie, atunci cin<i, 
prea nervos din 
cauza Infrîngeril 
suferite în fata ti
nerel formații Ve
nus Negrilești (jud. 
Bistrița-Năsăud), a 
tăbărft. pe arbitrul 
C. Bărbulcscu. A 
fost eliminat din 
competiția de la A- 
rad șl va da expli
cații comisiei de 
disciplină.

Rubrici realizați de 
Radu TIMOFTE

ARBITRI RECICLAȚI. Recent 
a avut loc la București', ta pa
tinoarul „23 August*, reuniunea 
anuală a arbitrilor de hochei. 
Este vorba de o acțiune com
plexă, bine pregătită de Cole
giul central al arbitrilor șl de 
federația de specialitate, care a 
acordat acestui seminar tot spri
jinul necesar. S-au dat teste te
oretice (se pare că acestea au 
pus probleme destul de serioase 
arbitrilor), teste fizice (șl ele 
dificile...), s-au făcut exerciții 
pe gheață și discuții ta tablă — 
intr-un cuvînt a fost pregătit a- 
propiatul sezon competlțional în 
cele mai bune oondițiuni.

Toată această laborioasă acti
vitate a fost intr-un fel umbrită 
de atitudinea, cel puțin curioasă, 
a unora dintre arbitrii din Bucu
rești și Miercurea Cluc, două din 
recunoscutele centre ale hoche
iului nostru de performanță. O 
parte dintre aceștia au lipsit de 
ta curs, punindu-se, chiar de ta 
începutul activității In noul se
zon, intr-o postură neplăcută. El 
au „uitat" că ta acest curs, în 
afară de teste (care, să zicem, 
te mai pot da,..) s-au discutat șl 
unele probleme legate de Inter
pretarea regulamentului așa cum 
au fost ele stabilite la seminarul 
internațional (unde au fost pre- 
zenți și „cavaleri ai fluierului* 
din țara noastră I), organizat cu 
puțin timp In urmă de forul in
ternațional. Acum ce vor tace 7 
Se vor informa prin... corespon
dență 7

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
LA „CUPA SOV1ETSKI SPORT*. 
Nu de mult, ta Leningrad, s-a 
consumat una din grupele tra
diționalei competiții dotată . cu 
„Cupa Sovletski Sport*. Alături 
de patru puternice echipe din 
„liga de onoare* a campionatului 
sovietic (Ț.S.K.A. Moscova, Tor
pedo Gorki, SKA. Leningrad, 
Himik Voskresensk), de viceoain- 
pdoana Finlandei, „Salpa Turku*, 
a evoluat și echipa noastră. La 
întoarcerea in țară, antrenorul 
principal al echipei, Eduard 
Pană, ne-a spus că, în general, 
turneul a fost util prin faptul 
că s-a jucat cu echipe foarte 
puternice, de ta care a existat 
posibilitatea de a se învăța lu
cruri noi. Din echipa română 
s-au evidențiat fundașii Berdilă, 
Justinian, I. Antal 
din nou portarul 
precum și atacanțll 
reanu, Hălăucă și 
Cu prilejul acestei

aflat că lotul reprezentativ se va 
definitiva după primele trei tur
nee ale campionatului (la sfâr
șitul lunii octombrie). Antrenorul 
Eduard Pană este decis să acor
de o mai mare șansă tineretu
lui, sperînd că evoluția hoche- 
iștilor mai tineri (Lucacl, Jumă
tate, Pogăceanu, Stanciu) se va 
ridica la cote valorice superi
oare.

NORMELE DE CONTROL. în 
aceste zile, la Miercurea Cluc 
echipele participante la prima 
serie valorică a Diviziei ,Ă" <te 
hochei iși dau normele de oon- 
trol. Este vorba de -hochelștil de 
la Steaua, Dinamo, S.C. Miercu
rea Cluc șl Dunărea Galați. A- 
ceste --------
zimță 
prim 
Forul 
cerut_______ _ __ . _
federațiilor de atletism (în ma
terie de arbitraj pentru probele 
specifice) el de bob-«anie (în 
problemele de cronometraj). în 
acest tel simt excluse orice fel 
de discuții referitoare ta corecti
tudinea rezultatelor. Așa că, a- 
eum Vom vedea cine s-a pregă
tit șl rine nu. Cine nu e-a pre
gătit șl a căzut ta acest „exa
men* mal are posibilitatea să 
treacă... „cerlgența* în xiua de 
18 septembrie, adică eu M de ore 
înainte de startul la noua edi
ție a campionatului. Dacă șl cu 
aoest prilej rezultatul este nefa
vorabil, mal rămlne o singură 
ocazie : 30 septembrie, ta Bucu
rești. Apel nu mai r&mtne nimic 
pentru oel oe nu reușesc Ia nici 
unul din aceste trei examene. 
Vor sta pe tușă pînă anul viitori 
Timp suficient să reflecteze la 
seriozitatea eu oare s-au pre
gătit. (CJU).

'că pînă sub butul advers; noi 
am văzut un nou eseu, arbi
trul Paul Soare, nu I Au tre
cut 3 minuite și s-a acordat 
l.p. de la centru, V. Ion reu
șind o splendidă execuție.

Așadar, victorie de necontes
tat! Oaspeții, deși au făcut 
eforturi mai ales In prima par
te a partidei, nu au putut să 
o pună în cumpănă, constăn- 
țenii anulîndu-le prompt toa
te intențiile de atac. Credem 
că cei peste 3 000 de spectatori 
așteptau mai mult de la un XV 
(Munster) at£t de recomandat 
(raportul eseurilor : 3—0 în 
favoarea gazdelor fiind edifica
tor), Irlandezii au punctat nu
mai prin l.p. din min. 23 și 
55, autor celebrul Tony Ward, 
care a ratat mult, în trei rîn- 
duri din l.p. și a trimis o dată 
balonul în bară din drop

FARUL : V. Ion — Pllotschi, 
C. Vasile, Lungu, Holban — 
Bezușcu, N. Dinu — Marcu, 
Nache, Varga — Dumitru, FI. 
Constantin — Opriș, Grigore, 
Prisecaru.

MUNSTER : Barry — Gri
ffin, Cross, Kiernan, D. Aher- 
ne — Ward, P. Aherne — 
Cantillon, O’Leary, Tucker — 
Spillane, Lenihan — Ryan, 
Glyrn, Malcany.

Geo RAEȚCHI

Pr 
iși dis 
tului .
Craiov 
Brașov 
Bacău 
Cluj-’ 
Baia i. 
Bucuri

Cîtei 
cestei 
tanță 
Brașov 
iși dis 
a se 
țațelor 
și Clu. 
ajunge 
lui est 
echipei 
de miz

La Făgăraș, sub genericul „Dacîadeî“
*

șl Popescu, 
Gh. Hnțan, 
Plsăru, Tu- 
V. Huțanu. 
discuții aim

\

H

norme de control repre- 
pentiru sportivii fruntași un 
Și foarte serios examen, 

nostru de specialitate a 
fel bine a făcut 1) ajutorul

• Următorul meci — ulti
mul — al rugbyștiior irlandezi, 
duminică după-amiază, in Par., 
cui copilului, replica urmînd 
a-i fi dată de Selecționata 
Capitalei,

LUPTĂTORII DE LA METALUL
Învingători in polonia

La Wroclaw s-a desfășurat o 
dublă tatîlnine de lupte gneco- 
ramane între sportivi al clubu
lui bucureștean Metalul și cei 
al clubului Pefawag din locali
tate. Luptătorii români au cjș- 
tlgat ambele Întreceri (cu 6—5 
și 7—4), victoriile revenind ur
mătorilor sportivi : C. Drăghici, 
C. Sandu. Gh. Tudoracbe, D. 
Spetcu, Gh. Vasile, C. Țintea. 
M. Sobariu, T. Cercel, A. A- 
lionte.

PE PATRU ROTI -

Pivotul 
pei Din 
Univers

LA I

„Cupa chimistului" este una 
din cele mai frumoase între
ceri ale „Daciadei". iar fina
lele ei, îndelung pregătite, sînt 
așteptate cu mult interes de 
toți oamenii laboratoarelor, de 
toți cei care lucrează pe plat
formele cu uriașe retorte ale 
industriei chimice. Competiția 
începe cu disputele mereu en
tuziaste din cadrul asociațiilor 
sportive, iar cei care înving 
merg mai departe, la faza su
perioară. Cind s-a ajuns, cum 
a fost toamna aceasta, la am
bițioasele întreceri pe centrale, 
organizatorii marii competiții 
au luat legătura cu viitoarele 
gazde ale finalelor și au co
municat scurt: 400 de spor
tivi din 11 centrale !»

Anul acesta, gazda întreceri
lor finale a fost orașul Făgă
raș. Pe terenurile și in sălile 
„Nitramoniei" s-au întîlnit, la 
sfirșitul săptăminii trecute, cei 
mai buni chimiști sportivi din 
țară.,. Inventivi, practici, elevii 
din Făgăraș au venit în tri
bune și cu noile caiete rezer
vate geografiei economice a 
patriei. La capitolul „industria 
chimică" au trecut ce vedeau 
evoluind pe teren : reprezen
tanții combinatelor din Tr. Mă
gurele, Borzești. Turda. Craio
va, Rm. Vîlcsa, 
Victoria. Făgăraș, 
Crainicul continua 
zinte echipele e 
dea. Solventul fi

Tg. Mureș, 
Giurgiu etc. 
însă să pre- 

Sinteza Ora-
Azur Timi-

Șoara, Antibiotice Iași, Viscofil 
și Danubiana București, Far
mec și Terapia Cluj, I.M.M.N. 
Zlatna. C.F.S. Săvinești, C.P. 
Teleajen, Chimnex Constanța 
f.a.

Continuăm să prezentăm șt 
noi eîteva echipe. ICECHIM 
București a ciștigat la volei 
feminin, după o finală specta- 
culoasă cu talentatele sportive 
de la 
tetice 
mația 
neul
Georgeta Molău (antrenoare și 
jucătoare, de profesie tehni
cian), Elena Arsenie (ing. chi
mist), Viorica Constantinescu 
(tehnician). Ana Mihăescu (sub- 
inginer). Ana Vanderlik (teh
nician). Viorica Suhai (conta
bil), Mihaela Neacșu (tehni
cian). Responsabila cu „Dacia- 
da" la A.S. ICECHIM, chi
miste Stela Stoica, a mai ple
cat de la Făgăraș și cu alte 
două diplome : locul II la șah, 
prin Aripina Vlădescu (tehni
cian), și locul III la tenis de 
masă — Melania Bozeșanu (in
giner chimist).

La volei băieți (10 echipe !) 
au învins sportivii de la în
treprinderea de anvelope Za
lău, o formație robustă, bine 
rodată, cu cele mai puține 
„pene" pe parcursul întrece
rilor. Pe locurile imediat ur
mătoare s-au clasat echipele 
de la combinatele Victoria și 
Teleajen. Apropo de echipe

Combinatul de fibre sin- 
Vaslui (2—1). Iată for- 
care a învins în „Tur
celor 7... combinate'):

bine pregătite: foarte tinerele 
voleibaliste de la A.S. Nivea 
Brașov, în dorința lor fierbinte 
de a se pregăti cit mai bine 
pentru aceste finale, au plecat 
— pe cont propriu 
bără de antrenament la 
nești. sub conducerea 
Mihai Doruș. Frumoase, 
zate, fetele de la Nivea 
cut — fără să vrea — 
clamă" deopotrivă acestei 
noscute întreprinderi de 
duse cosmetice și sportului tn 
general.

„Cupa chimistului" a fost și 
anul acesta o reușită, o între
cere atrăgătoare, cu sute de 
competitori la start, cu orga
nizatori și instructori volun
tari mereu prezenți în mijlo
cul sportivilor.

Ceilalți ciștigători ? handbal, 
băieți — C.P. Pitești ; atle
tism — lungime : Clementina 
Guguianu (I.F.F.P. Roman) și 
Constantin Picioruș (Solventul 
Timișoara) ; greutate : 
Breazu (I.M.M.N. Zlatna) 
Marin Ragabeja (Comb, 
mic Tr. Măgurele) ; șah 
Magdalena Georgescu (C.Ch. 
Craiova) și Ion Mitroi (C.P. 
Teleajen) ; tenis de masă — 
Lili Dozso (Terapia Cluj) și 
Carol Kerekeș (Prodcomplex 
Tg. Mureș) ; popice — Mihaela 
Năftică (C.Ch. Giurgiu) și 
Gheorghe Zbant (C.F.S. Iași).

în ta- 
Costi- 
prof. 
bron- 

au fă- 
„re- 
cu- 

pro-

Vasile TOFAN

viteza in coasta la ZA
LĂU. In cursa de viteza în coas
tă de la Zalău s-au prezentat la 
Mart 43 de comcureințti întrece
rea, pe distanța de 5,1 km, ta 
Mezeș, a fost riștlgată de; gr. 
„A" — C. Clucă (Dada Pitești); 
gr. „N“ — L. Roman (Politehni
ca ciuj-Napoca) ; gr. „C* — " 
Grigoraș (Dada) ; gr. „B 6" 
A. Bernath (Politehnica 
Napoca) ; echipe : L LA. 
Pitești, >, Politehnica Ouj-Napo- 
ea, 3. C.S.M. Reșița.

DATELE ULTIMELOR CURSE 
AUTOMOBILISTICE : 18 septem
brie — viteză în coastă la Ti- 
huța (Bistrița-Năsăud) ; K sep
tembrie — circuit de viteză ta 
București („Cupa Jean Calcla- 
nu") ; 1 octombrie — viteză în 
coastă la Bălșoara (Clhij) ; 16
octombrie — circuit de viteză ta 
Galați ; 6—9 octombrie — Raliul 
Harghitei ț 2®—23 octombrie — 
Raliul Castanilor ? 6—6 noiem
brie — Raliul Argeșului. La 
KARTING : L 2, 3, octombrie — 
ultima etapă de viteză, andurazv- 
ță șl ..Cupa de toamnă*.

„CUPA FKJL* IN BUCU
REȘTI. 10 de partldpanțl din în
treprindere. câștigători J Eugenia 
Ionescu, ion Mestrea (începă
tori), Marin Tache (avansați).

CONCURS AL AUTOMOBILE
LOR DE EPOCA. în „Raliul me
morial 1904*, ajuns ta cea da a 
7-a ediție, organizat de către Ji- 
Maia ACJR. București și Cercul 
automobilelor de epocă (pe dis
tanța București — Giurgiu — 
București) pe primele locuri 1 L 
Alexandrin* Bădol (Skoda), ă. 
P. Broda (CaraveUe), 3. A. Te
melie (Skoda), 4. P. Brudeanu

N.

CluJ- 
Dada

(Aero), 5. A. Covaci (Nasdi), 6. 
Gh. Fritz (D.K.W.), 7. I. Bre_ 
beanu Cadillac). 8. M. Tudose 
(Citroen), B. D. Muscă (Georges 
Irat), 10. A. Popescu (Dodge), 
ia. M. Dincă (Mercedes), IS. N. 
Nlveanu (Mercedeff).

CURSURI DE SPECIALIZARE. 
Universitatea cultural-știlnțifică 
București, în colaborare cu 
A.C.R. București, organizează 
cursuri intensive pentru cunoaș
terea automobilului, Inițiere me
canică, practică conducere, „ 
fecționare — auto șl moto. în
scrieri zilnic (între orele 111—13). 
în bd. Băle eseu 13.

.JtALTUL GABROVO". Șapte 
echipaje din Galați au partici
pat ta „Raliul Gabrovo" din Bul
garia. In clasamentul general : 
C. lorga — p, Doniga (locul I) 
și S. Gheraalm — J. Vasllescu 
docul m).

S-a d< 
„Cupei 
baa. late

PROG1 
TEXTIL.
Au înset 
tean 3, 
Crișu 1, 
povici 4 
HIDROI

• TEROM, 
teva ma 
Bocăneai 
respectiv 
Sumănar 
resp.). C 
— Ml 
ÎS—21 (1 
re : Poi

Rciu

per/-

MASCt 
sltatea I 
17—11, P 
București 
șov — 
Arctic C 
Șl—26, C 
Constanți 
— Știință, 
ment : 1 
raj 72- 
(72—53), 
...11. Cel 
Vaslui > 
Caivnic .

ANUNȚ
OFICIUL NATIONAL DE 

Turism „carpați» bucu
rești anunță că, în peri
oada 15 septembrie — 15 oc
tombrie 1932, zilnic, cu ex
cepția duminicilor, între ore
le 12—18, face înscrieri de 
candidați, cunoscători de 
limbi străine cu domiciliul 
stabil sru flotant în Bucu
rești, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de

gh!zi-ln„ 
externi, 
ții cultui 
Biserica 
TUl I (i 
muzeu f 

Condiți 
sare sîn 
O.N.T. 
și , Uni 
științifici 
tiște si j

tragere exeeptUnalâ Ați procurat bilete cu numerele 
dv. preferate ?

Agențiile Loto-Pronosport »ă stau la dispoziție pînâ simbătâ 
18 septembrie inclusiv

BILETELE DE
PARTICIPA LA TOATE EXTRA. 
GERILE I

NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIGA :

• autoturisme „Dacia 1300“
0 mari sume de bani
0 excursii

U.R.S.S.
slovacă

peste ’ hotare, In
sau R.S. Ceho-
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aoniMj
p

Concurs 
Bfinșitul 
prinde i 
tractive, 
făcute die 
stantln F

I. Avell 
tainzaro - 
noa — TS 
— Sampd 
Cesena r 
X, 2 ; VI 
Vm. Udla 
Progresul 
U.M.T. — 
Bari — ' 
tania — I 
Lazio 2.

CÎȘTIGl 
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TEMBRIE 
2 variante 
2 ; 3 var: 
Cat. 3: 6
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latul masculin de handbal

I, ETAPA A Vl-a
iu la start, echipele masculine de Divizia „A“ 
unda a 6-a a celei de a 25-a ediții a campiona- 
programul etapei :

IVERSITATEA
IAMO
M. BORZEȘTI 
VERSITATEA

.. MINAUR
JAMO
sala Floreasca,

— STEAUA
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL ARAD
— CONSTR. C.S.U. ORADEA
— INDEP. CARPAȚI MIRȘA
— RELON SAVINEȘTI 
de la ora 18)

CAMPIONII NOȘTRI-NET SUPERIORI
(Urmare din pag. 1) DINAMO BUCUREȘTI 

DUKLA PRAGA

SUCCES MAI DEPARTE.

îeciurile a- 
tă o impor- 
Astfel, la 
Politehnica 

ot, șansa de 
mului frun- 
î la Bacău 
ma de a n\r 
clasamentu- 

va stimula 
■. Indiferent 
ecesar să a-

tenționăm — pentru a 
oară — obligativitatea 
se crea partidelor un 
de perfect fair-play. 
tăm, de asemenea, 
să nu se lase influențați 
tribune și să aplice 
mentul — indiferent dacă este 
vorba de oaspeți sau de gazde 
— în conformitate cu litera 
Iui.

cita 
de a 

climat 
Solici- 

arbitrilor 
de 

regula-

ea, una dintre „piesele" de rezistentă ale echi- 
sști, Intr-un spectaculos plonjon in semicercul 
>a. (Fază din meciul disputat In etapa a 5-a) 

Foto ; Dragoș NEAGU

A DE TOAMNA"

Stadioane arhipline (circa 70 000 de spectatori pe „23 August", 
peste 50 000 — pe „Centralul" oltean), ieri, in cupele europene. 
Ambianță ca la ultimul Mundial, acolo unde, nu vom uita mul
tă vreme, fotbalul nostru, cu calificarea in... buzunar, n-a fost 
in cele din urmă prezent.

Nu ne lasă, iată, să uităm acest mare „of" nici rezultatele 
remarcabile obținute !n prima manșă a turului intîi in presti
gioasele competiții continentale, de toate cele 4 „ambasadoare" 
ale fotbalului românesc (DINAMO, UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
CORVINUL HUNEDOARA, F. C. BAIA MARE) in compania unor 
echipe cu impresionante cărți de vizită, ca Dukla Praga, Flo
rentina, Real Madrid și A.K. Graz, reprezentante ale unor soc- 
cere prezente la turneul final al C.M. din Spania.

De bună seamă. Bălăci, Ungureanu, Țicleanu, Dinu, Mulțescu, 
Dudu Georgescu, n-au tranșat încă rivalitatea lor cu Antog
noni, Graziani, Nehoda fi Stambacher. Dar, o dată in plus, ei 
au luat act (sperăm) de adevăratul lor potențial tehnico-tac- 
tic, comparabil, așa cum se vede, cu al marilor jucători euro
peni. Fie ca acest mare ATU. VOINȚA NECLINTITA DE A 
OBȚINE SUCCESE pentru culorile clubului, ale fotbalului româ
nesc, să fie prezent in jocul fotbaliștilor noștri șl la 29 septem
brie, in partidele-retur. Și-atunci, in această situație, califica
rea reprezentantelor noastre, pe mat departe, in prestigioasele 
competiții fotbalistice da club ale „bătrinului continent" 
fi mai lesne de obținut. Succes tuturor celor patru I

Gheorghe NICOLAESCU

Stadion „23 August*1 ; teren bun ; 
timp excelent ; fpectatorl - circa 
70 000. Șuturi : 22—8 (pe poartă : 
11-4) Camere : 13-6. Au marcat : 
MULȚESCU (min. 30) fl D. GEOR
GESCU (min. 52 — din penalty).

DINAMO : Moraru - I. MARIN, 
DINU, Nicolae, Streche - MULȚESCU, 
VĂETUȘ (min. 66 Țălnar), CUSTOV - 
IORDACHE, D. GEORGESCU (min. 
69 Drcgnea), Orac.

DUKLA : STROMSIK - Novok, FIA- 
LA, Jeslinek, Cabala (min. 65 Klucky) 
- Roda, Rott, STAMBACHER - Ko
reycsik (min. 75 Vana), Nehodc, 
KRIZ.

A arbitrat bine K. Polotay, ajutai 
!o linie de B. Naghy fi B. Dlvinyi 
(toți din Ungaria).

Cartanaje galbene : JESLINEK |l 
MULȚESCU.

părării oaspeților i 1—0. Gol 
spectaculos, gol absolut meritat 
și mult aplaudat de cei din 
tribune, care i-au susținut, In 
continuare, cu înfocare pe ju
cătorii noștri. Cîteva incursiuni 
destul de periculoase ale lui 
Kriz și Koreycsik ți un fault 
asupra lui Dudu Georgescu (lo
vitură liberă nevalorificată de 
Mulțescu, din marginea careu
lui) au punctat finalul primei 
reprize.

După pauză, campioana noas
tră are efectiv 20 de minute 
de fotbal-spectacol. Deciși să 
se desprindă, dinamoviștii for
țează cu toate motoarele am
balate la maximum și chiar 
în min. 46 puteau majora sco
rul, dar Văetuș a irosit o i- 
mensă ocazie. In min. 52, insă. 
Ia o pătrundere periculoasă a Iui 
Mulțescu, Rott l-a faultat în su
prafața de pedeapsă și arbitrul 
a acordat prompt penalty. A exe
cutat precis DUDU GEORGES
CU și scorul a devenit 2—0. 

’ Putea fi apoi 3—0 și chiar mai 
mult, pentru că au urmat alte 
trei mari ocazii de gol ratate 
de Mulțescu (min. 54 — scăpat 
singur in careu), Orac (min. 
01) și Custov (min. 65 — blo-

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I 
I3AL FEMININ (etapa a îlj-a)

Dorgo 8, Pereș 8 (P. I
I — <wr«p). ȘTIINȚA ■

I
,pa a m-a a 
a FJL. Hand-

CUBEȘTI — 
33—16 (11—8).
Oprea 5, Ol- 
Manolescu 2, 
lataău 7, Po- 

Olteanu L
TSTANTA — 
(11—12). CI_ 
Dlmofte 15, 
2, Cotlrlă 2, 

Borșanu 5, 
TACE — co- 
RM. VILCB* 
G. MUREȘ 
re marcatoa- 
ndronache 3,

respectiv 1
GIORNOIU _
BACAU — CONFECȚIA ' BUCU
REȘTI 21—15 (17—18). Cîteva
realizatoare : Hrițcu 5, Votaea 4, 
Staoe 3, respectiv Avâdanei I, 
Mălureanu 4 (L. MANDIER — 
coresp.). C.SJW. SF. GHEORGHE 
— C.S.M. SIBIU 21—21 (18—11). 
Printre realizatoare : Marian 3, 
Vișan 3, Florea 2, respectiv Ma- 
carle 6, Finea 8, Ki«n 3 (Gh. 
BR1OTA — coresp.). A.EJM. TI
MIȘOARA — RULMENTUL BRA
ȘOV 28—19 (14—5). Au înscris,
printre altele : Luțaș H, Cojoca- 
ru 8, Popăilă 3, respectiv Călin 
«, Marian 3. (C. CRETU — co
resp.).

I
I
I

va fi

etape; i lila In Divizia „ir I
I: Unlver-
Dada Pitești 

ijen — HRUC 
actorul Bra- 
i Iași 26—15, 
etalul Vaslui
— Comerțul 

luloza Brăila 
-15. In elasa-
9 p (golave- 
Petaol ul 9 p 

UC. 9 (47—76) 
12. Metalul 

II-at Minerul 
n B. Mare

32—26, Metalul Lugoj — Șuierul 
Sprle 25—15, Metalul Hune- 

— Minerul Moldova Nouă 
Nltaamonla Făgăraș — 
Petroșani 29—18, Metalul 
Mică — Strungul Arad 

Unio S. Mare — Voința 
33—20. In clasament t 1.

B.
doara
25—15,
Știința
Copșa
25—14,
Sebeș țiSs ________
Metalul Copșa Mică 7 p (67—66),
2. Metalul Lugoj 7 p (70—57), 3. 

' ■* “ Mold.
FEMI-
— Dl_
Texti-
20—30,

I
I

-boratari 
nlversttă- 
« din str.

7. secto- 
fostului

Unio 7 p (76—67)— 11. 
Nouă 5 p, 12. Sebeș S p. 
NIN. Seria It Textila PJ. 
dactlca Alexandria 30—16, 
la Bacău — Vulturul Pi. __ 
IEFS Univ. Buc. — Relon Săvi- i 
neștl 20—23, Precizia Vs. — Nitaa- 
monla Făgăraș 12—15, Filatura ’ 
Focșani — Rapid București 16—16, 
Argeșana Pitești — C.F.R. Cra- l 
iova 16—19. In clasament : 1. 
Vulturul 9 p, 2. Relon 9 p, 2. I 
C.F.R. 9 p— 11, Precizia Vs. 4 p, 
— - seria a n-a : I

Consta. Tta.
— AEM Tim. I 
Arad — Ind.
13—10, Univ. I

ele nece- 
La sediile 
Bucunești 
cultural- 

alles, Ba-

12. Text PI. 3 p. 
Progresul Tlm. — 
16—22, Text. Sebeș 
H 10—13, Chimia, 
ușoară Oradea ___
Cj.N. — Text. Zalău 19—14, Tri- 
cotextE Slghet — Consta. Hd. 
21—21, Consta. B. Mare — Voința 
Odorhei 25—21. In clasament t 1. 
Consta. Timișoara 9 p, X Tex
tila Zalău 9 p, 3. Consta. B. Mare 
9 p... 11. Progresul Tlm. 3 p, 12. 
Textffla Sebeș 3 p.

Ot SIAI LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
ORI...
sport de la 
îptămlni cu- 
losebit de a- 
pr om os ticurile 
sportiv Con-

oii 1 î n. ca- 
x ; m. Ge- 

X ; TV. Inter 
, Juventus —

— Napoli 1, 
i ;

IX. 
x.

XI. 
Ca-

— Verona 
gliarl X ;

x, s; 
m. 1, x; 
x ; xn. 
m Como —

IGERH EX- 
) DIN 5 SEP- 
5A I : Cat. 11 
1.282 lei ; Cat.
a 22.854 lei ; 

100% a 5.597

lei sau o excursie de 1 loc în 
U.R.S.S. sau R.P. Ungară si di
ferența ta numerar șl 25 variante 
25% a 1.399 lei; Cat. 4 : 47 a 
1.459 lei ; Cat. 5 : 91,75 a 400 lei; 
Cat. 6 : 230,75 a 300 lei; Cat. 7: 
319 a 200 lei ; Cat. 8 : 1.958,75 a 
100 lei. FAZA a n-a s Cat. B : 2 
variante 100% a 23.757 lei sau o 
excursie de 1 Ioc in UJL.S.S. sau

nu-
5.839

R.P. Ungară șl diferența ta 
merar șl 7 variante 25% a ___
lei Cat. C1 8 a 11.135 lei ; Cat.
D : 67,50 a 1.320 lei; Cat. ~
852,75 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 15 SEPTEMBRIE 1982
Extragerea I : 43 25 36 23 38 

22; extragerea a II-a: 7 37 
34 29 15 39. Fond total de
ciștiguri ; 967.062 lei din care 
110.514 Iei report la categoria 1.

E :

cat in extremis de fundașii 
centrali de la Dukla). înceț-în- 
cet, datorită șl faptului că din 
teren au ieșit Dudu Georgescu 
și Văetuș. jocul dinamoviștilor 
a slăbit din. intensitate și ce
hoslovacii au avut și ei două 
posibilități 
Vana (min.
86). Dar ar 
Dinamo să . 
final, pentru că, In ansamblu, 
ea a fost net superioară ad
versarei sale.

de a marca, prin
81) și Roti (min. 
fi fost nedrept ca 
primească gol In

COMPORTARE BUNĂ A BĂIMĂRENILOR
(Urmare din pag. I)

posibilitatea In final de 
apropia victoria. A fost 
meci In general frumos,

DEBUT REMARCABIL AL HUNEDORENILOR
(Urmare din pag. I) A.K. GRAZ 1 (0)

CORVINUL HUNEDOARA 1 (I)să deschidă scorul : după o ac
țiune rapidă, Ia care au luat 
parte Petcu și Klein, GABOR 
a șutat plasat pe lingă porta
rul Ekmetici. Gazdele fac in 
continuare eforturi pentru a 
echilibra jocul, dar defensiva 
noastră este la post și Corvi- 
nul intră la cabine cu un me
ritat avantaj.

La reluare,- jucătorii austrieci 
sînt mult mai insistent! în a- 
tec și în min. 52 accentuata 
lor dominare este concretizată 
de SCHWICHLER, care a sanc
ționat prompt luftul lui Bog
dan. Acest gol dă aripi echi
pei locale, ea avînd în conti
nuare superioritatea teritorială, 
pe fondul unei evidente scă
deri de randament a formației 
noastre. Acum, tot greu] este 
dus de defensiva hune^oreahă_, 
din rîndul căreia se remarcă 
în mod deosebit Andone. Gaz
dele au posibilitatea golului 
victoriei, dar Pigel (min. 68), 
Steinbauer (min. 72), Gamauf

Stadion Lîebenau ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 16—6 (pe poarta : 4—3) 
Cornere : 13-8. Au marcat : GABOR 
(min. 15). SCHWICHLER (min. 52).

A. K. GRAZ : Ekmetici — Leitner, 
Hulshof (min. 66 Hohenwarter), GA- 

MAUF, Mcrchl - Goesl (min. 57 
Mohopp), STERING, ZuenelH, STEIN
BAUER - Pigel, Schwichier.

CORVINUL : lonito — Rednic, Du- 
binciuc, ANDONE, Bogdan — PET
CU, Nicșa. Oncu. KLEIN - GABOR 
(mln. 89 Vrînceanu), D-jmitroche 
(min. 87 Bucur).

A arbitrat bine L Martro (Ceho
slovacia).

Cartonașe galbene : STERING,
BOGDAN. KLE N.

0
0

F.C. BAIA MARE 
REAL MADRIDa-și 

un 
cu 

multe momente de fotbal bun, 
disputat Intr-o notă de depli
nă sportivitate. Partida, fără 
să mai aibă acea perioadă de 
tatonare obișnuită în cazul e- 
ehipelor care nu se cunosc, a 
început și a continuat cu a- 
tacuri curajoase ale băimăre- 
nilor, aceștia obținlnd în pri
mele 3 minute două cornere, 
rămase, din păcate, fără re
zultat. Real Madrid s-a apărat 
grupat cu toată echipa și a 
contraatacat periculos prin Ca
macho și Juanito. După pri
mul sfert de oră întîlnirea 
s-a echilibrat și pe acest fond 
avem o mare ocazie de gol 
în min. 17, cînd porterul Agus
tin a scăpat balonul Ia o cen
trare a lui Koller și Drago
mirescu, în poziție bună, a 
ezitat să șuteze, irosind o ex
celentă situație de a deschide 
scorul. în continuare, inițiati
va trece de partea fotbaliști
lor spanioli, care, cu o tehnică 
superioară ți o mai bună miș
care în teren, trec de la jocul 
pe contraatac la atacul pozi
țional. în același timp, jucă
torii băimăreni devin ceva 
mai prudenți și Incet-încet po
tențialul lor de joc se redu
ce la o apărare agresivă. In 

.....  ‘ Madrid
> a- 

_____  ___ _ _____ _ 25, în 
mira. 29 și în min. 38, cînd ki 
acțiunile lui Santillana și de două 
ori Juanito am reușit să evi
tăm golul. Riposta băimăreană 
s-a rezumat la o singură ac
țiune de atac încheiată cu un 
șut pe lingă poartă, în min. 
39, al lui Dragomirescu.

După pauză, oaspeții optează 
încă din start pentru varian
ta atacului. Ei au o mare oca
zie de gol In min. 47 dar Jua
nito reia peste poartă centra
rea Iui Santillana. Două mi-

Stadion „23 August* ; toreoi exce
lent | timp frumos ; spectatorii » 
clrao 29 000, Șuturi i 7-10 ‘

: 3-6). Cornere i 5-7.
F. C. BAIA MARE : V.

L Sepi, TATARAN, BORZ,
PAMFIL RADU, M. SABAU, Bfilon - 
Drogomrtvscu, Romei (mte. » Buz- 
gfiu), Ene.

REAL MADRID : Agustin - Metgod 
(min. 76 Froite),\ Bonet, Juon Jose, 
CAMACHO - GALLEGO, ANGEL. 
STIELIKE, Isidro — Juanito. Santillana.

A arbitrat foarte bine Fiani Woe- 
her ; ta linie Fronz Bogendorfer fi 
Gerhard Kapl (toți din Austria).

(pe poor-

Moldovan
Kol’ler —

(min. 81) și Storing (min. 8t5) 
au irosit bune situații. Hune- 
dorenii mai au insă resurse si 
zvîcnesc în cîteva rînduri în o- 
fensivă. contraatacurile lui C a- 
bor (min. 76) și Oncu (min. 84) 
avînd un ridicat grad de tx>ri- 
culozitate, dar scorul ram ine 
același : 1—1*

I
I aceste condiții, Real Mi

este de cîteva ori foarte

proape de gol: în mln. 1

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

„SEPCILE
Am văzut duminică „mati- 

neul fotbalistic" arădean, der- 
ex-divizionarelor „A“ 

.. și „U« CluJ-Napoca, un 
meci cu destule „desene tacti
ce" pe măsura celor doi re- 
putați antrenori — Nicolae 
Dumitrescu și Angelo Nicu- 
lescu.

Rezultatul (2—0 pentru „șep- 
cile-roșii“) a șocat, cu sigu
ranță, pe foarte mulți iubitori 
de fotbal; el „răstoarnă", dacă 
vreți, și caseta tehnică a jo
cului : 15—6 la capitolul șutu
rilor la poartă (3—3 pe spa
țiu), 9—2 la cornere; evi
dent pentru gazde, pe care 
le-am revăzut mai ordonate 
în joc, însă cu aceleași mari 
păcate în zona unde se decid 
golurile (minuni nu se pot face 
peste noapte) : lipsă de forță 
în atac, șuturi slabe și impre
cise (trei mari situații de gol, 
cit „roata carului", au avut

nute mai tîrziu este rîndul Iui 
Dragomirescu »ă-l imite, după 
care spaniolii ratează de două 
ori consecutiv prin același Isi
dro (min. 52 și 56) din situa
ții In care părea că golul nu 
mai poate fi evitat. Fotbaliștii 
băimăreni fac eforturi mari 
să echilibreze jocul și reu
șesc In bună măsură, dar in
tențiile lor ofensive nu se 
materializează decît prin trei 
cornere rămase fără rezultat, 
în min. 62 și 64 Juanito și San- 
tlllana ne dau din nou ipari 
emoții, dar Borz face pur și 
simplu minuni In intervenții
le sale de ultim moment. So
cotind că ar avea șanse de 
a obține mai mult decît o re
miză, antrenorul Di Stefano re
nunță Ia unul din fundași 
(Metgod) ți trimite în teren 
un mijlocaș ofensiv, pe Fraile. 
Dar, cei care trec acum pe 
Ungă gol sînt fotbaliștii băi
măreni, în min. 79, la execu
tarea unei lovituri de la 20 m, 
cînd be ionului trimis de Koller 
peste zid i s-a opus transver
sala. Finalul meciului este deo
sebit de palpitant, cu momen
te chiar dramatice. Dar, nici 
una dintre echipe nu reușește 
să înscrie pentru că ambele 
apărări joacă fără greșeală, 
reepingînd totul.

(Urmare din pag. I)
păsat de firma adversarului și 
de teama unei recidive a unor 
jucători pînă nu de mult ac
cidentați, au făcut ca formația 
craioveană să încheie prima 
parte în dezavantaj, pentru că 
în min. 37, Ia lovitura liberă 
executată de Antognoni de la. 
22 m. lateral dreapta, D. BER- 
TONI a țîșnit ți a înscris cu 
capul, sancționind ezitarea Iui 
Lung. în primele 45 de mi
nute inhibată de firma amba
sadoare campionilor lumii, 
craiovenii vor domina teritorial 
dar nu vor reuși un joc bun, 
pentru că le-a lipsit curajul 
în ofensivă, acolo unde Bălăci 
avea să expedieze primul șut 
pe poartă abia în min. 26. Mar
cajul tip italian și lipsa de ins
pirație a atacanților noștri 
ne-au privat în prima parte 
de un scor favorabil, pentru 
că la contraatacurile EJiține, 
<fer periculoase ale oaspeților, 
Graziani a fost cel care In 
min. 40 n-a majorat scorul. 
Bara lui Țicleanu din ultimul 
minut al primei reprize avea 
să anunțe parcă... furia oltea
nă de după pauză.

Și a fost o repriză secundă 
minunată, în care studenții 
craioveni au renăscut, lmpri-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 ,u) 
FIORENTINA 1 ț'O

Stadion Centra! ; teren foorte bun ; 
timp călduros ; spectatori - 
50 000. Șuturi : 19-7 (pe poui.ă :
7-4). Cornere : 7—4. Au maica. :
UNGUREANU (min. 55), CIRȚU (mm. 
72), BĂLĂCI (min. 86) respectiv l>. 
BERTON! (min. 37).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRU _ 
TILIHOI, Ștefonescu (min. 58 Ciup» 
tu), UNGUREANU - Țicleanu (min. 
83 Irimescu), DONOSE, BĂLĂCI — 

Crișan, Cămătaru, CiRȚU.
FIORENTINA : Galii - Feroni, PIN. 

Pas sare Ha, Contrate — F. Rossi, 
PECCI, ANTOGNONI, Massaro - D. 
BERTONI. Graziani (min. 83 Al. 
Berten i).

A arbitrat bine Alexis Ponnet ; Ic 
fonie : P. Soenervs fi Ch. Mojart 
(toți din Belgia).

Cartonațe 
BĂLĂCI, F.

F.

galbene : UNGUREANU, 
ROSSI, PASSARELLA.

alt ritm și un iureș

ROȘII" APLAUDATE LA ARAD
Hirmler, Mușat și— Coraș !). 
Singurul șut cu mare grad de 
periculozitate a fost cel al lui 
Cura, în minutul 50, născut 
dintr-o fază de mare specta
col, dar noul portar al cluje-

PRIVIRE SPRE EȘALONUL SECUND
■\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
nilor, Gh. Vasile, a salvat ex
cepțional, așa cum o făcuse cu 
10 minute ’ mai înainte la 
„capul" lui Bubela (jucătorul 
nr. 1 de pe teren ; ce fundaș 
cu calități, chiar și ofensive!). 
Pe banca rezervelor, antre
norul N. Dumitrescu se per
pelea de mama focului pentru 
că echipa sa domina, dar fără 
folos. Sigur, clujenii n-au stat 
cu „mîinile încrucișate", s-au

apărat calm, precis, inteligent 
(Neamțu, un fundaș de marcaj 
excelent, l-a anihilat pe “ 
rftș) și au declanșat 
contraatacuri tăioase prin Su- 
ciu, Cațaros și prin 
mijlocași, Porațki și 
(realizatorii celor două goluri ; 
la al doilea Bîtea a greșit 
grav). Din minutul deschiderii 
scorului (70), inițiativa a trecut 
de partea oaspeților. " 
fuseseră aruncate...

...Mica galerie de 
cînta de fericire în 
U.T.A.-ei, spectatorii 
și ei echipa universitară, care 
se dovedise mai bună, mai 
realistă, mai cu aplomb în 
faza de atac. Ceea ce și ex
plică „agoniseala" clujenilor de 
pînă 
să... 
mai

Co- 
destule

cei doi 
Bucur

Zarurile

„U“-iști 
tribunele 
aplaudau

acum, dîndu-le dreptul 
spere, In timp ce la Arad 
este nevoie de... finisări.
Stelicn TRANDAFIRESCU

mind un
care avea să îngenuncheze for
mația florentină cu întreg ca
reul ei de ași. Atacurile in 
forță, cu fundașii, combinațiile 
și angajările decisive, tenaci
tatea și schimbările de ritm 
s-au văzut curind materializate. 
După ratările lui Cămătaru 
(min. 47). Ungureanu (min. 
52) și bara lui Bălăci (min. 54) 
vine egaiarea în min. 55 prin- 
tr-un șut puternic al inepuizabi
lului UNGUREANU. Craiovenii 
forțează momentul, trec și 
peste handicapul psihic al pe- 
nalty-ului neacordat în min. 71 
ți după ce Galii respinge ex
celent, CÎRȚU găsește calmul 
necesar să marcheze un gol 
superb J
nesc o singură dată în min. 
74. dar Lung este atent și fi
nalul aparține coaiovenilor. în 
iureșul oltean ratează Ungu
reanu (min. 79), dar cu patru 
minute înainte de final BĂLĂCI 
execută o lovitură liberă de 
la 25 m. Cămătaru sare tactic 
cu Pin, derutindu-1 pe 
italian și mingea 
plasă, 
cit de 
ritat.

Această victorie 
formației noastre în fața unui 
„11“ plin de „stele internațio- 
nale“ este 
xemplare 
și a tăriei 
iovenii au 
succes,

Aceleași 
pauză le așteptăm și la Flo
rența în meciul retur.

2—1. ©aspeții zvîc-

consfințind
muncit pe

se 
un 
atit
de

portarul 
duce în 
3—1, pe 
de me-

preț a

rodul mobilizării e- 
din repriza secundă 
psihice cu care cra- 
crezut tot timpul in

calități de după



Inaintea startului in „mundialito44 și in „El mundial44

„SlNTEM HOTÂRÎȚI Să LUPTĂM FĂRĂ REZERVE.. u

VAU IONESCU Șl MARICICA PUICĂ 
ÎNVINGĂTOARE LA ROMA

AFIRMA voleibaliștii tricolori
După luptători și atleți — 

ultimii sportivi români care 
s-au aflat zilele trecute în 
vîrtejul marilor confruntări 
mondiale și respectiv continen
tale —, iată că a venit rîndul 
voleibaliștilor să intre în are
nă. De fapt, la ora cînd citiți 
aceste rînduri cei 11 purtători 
ai tricourilor naționale și cei
lalți membri ai delegației noas
tre au descins deja în America 
de Sud, după o călătorie cu 
avionul începută miercuri di
mineața pe ruta București — 
Bruxelles — Copenhaga — Rio 
de Janeiro. Pe acești noi am
basadori ai sportului românesc 
îi așteaptă îricepînd de mîine 
două competiții de mare rezo
nanță : la Rio de Janeiro „o 
mundialito" și după cîteva zile, 
la Buenos Aires, ediția a 10-a 
a campionatului mondial.

I-am revăzut pe jucătorii 
noștri marți, în sala Floreasca, 
la ultimul lor antrenament di
naintea plecării. Am fost plă
cut impresionați de optiinismul 
viguros, tonifiant care anima 
pe toți membrii delegației, op
timism față de care însă re
porterul menține totuși unele 
rezerve, știind cit de dificilă 
este misiunea echipei noastre 
într-o grupă în care figurează, 
exceptînd reprezentativa Vene- 
zuelei, două „team”-uri redu
tabile, cum sînt cele ale Po
loniei și Cubei, sau într-o serie 
semifinală (presupunînd că pri
mul obiectiv se va îndeplini) 
care reunește floarea voleiului 
mondial : U.R.S.S., Cehoslova
cia, Polonia (sau Cuba), Bul
garia, Brazilia. Drumul spre 
medaliile C.M. va fi, deci, ex
trem de spinos. Am dedus însă 
două motivații ale optimismu
lui cu care au plecat ieri vo
leibaliștii noștri : pe de o par
te tinerețea și vigoarea unor 
jucători care au constituit anul 
trecut nucleul reprezentativei 
universitare și care au cucerit 
titlul suprem, pe de altă parte 
excelenta pregătire realizată în 
ultima vreme la Tg. Mureș 
(unde organele locale s-au stră
duit în modul cel mai lăudabil 
să asigure lotului condiții ide
ale de cazare, masă, antrena
ment și recuperare). „Am lu
crat, în aceste condiții, foarte 
tare șl cu folos” — mărturisea 
antrenorul emerit Nicolae So-

tir. „Echipa deține un poten
țial biologic foarte ridicat, la 
nivelul cerințelor mondiale. 
Toți jucătorii sînt acum la fel 
de bine pregătiți, gala de lup
tă. „ Rămine ca această muncă 
de calitate, pentru care-i feli
cit pe toți selecționații, să fie 
fructificată la C.M. In cele 15 
zile pe care le petrecem în 
Brazilia, la 
realiza și 
maximă a 
octombrie. 
Argentina, 
obiectivul 
pe podium'

La rîndul său, dr. Petre Ben
diu confirma că „datele medi
cale indică o capacitate de e- 
fort aerobă și anaerobă deose
bită, echipa aflindu-se clar 
spre vîrful de formă sportivă". 
Din vorbele celor ce vor cobori 
în arenă, ale jucătorilor, am 
desprins încrederea unanimă în 
posibilitățile echipei : „Cei mal 
niulți participăm pentru prima 
oară la „mondiale", sintem o 
echipă tînără, dar bine pregă
tită Avem șanse" (Nicu Sto
ian, căpitanul echipei) ; „For
țele acumulate mai ales in ul
timele două luni ne dau spe
ranțe... Cred în pregătire, cred 
în echipă. Dacă stringent din 
dinți, facem rezultat bun" (Ma
rius Căta-Chițiga) ; „Ca parti
cipant la C.M. din 1978, vreau 
să șterg din memorie acel 
nefast loc 13 ocupat în Italia" 
(Dan Glrleanu) ; „în Argenti
na vrem să cîștigăm și să ne

„mundialito", vom 
punerea în formă 

echipei, astfel ca in 
la mundialul din
să ne îndeplinim

stabilit — prezența

Lotul reprezentativ masculin 
de volei al României pentru 
C.M. din Argentina are ur
mătoarea alcătuire : Nicu 
Stoian, Marius Căta-Chițiga, 
Petre lonescu. Dan Girleonu, 
Florin Mina, Marian Mițu 
(sextetul do baza), Viorel Ma- 
nole, Emilian Vrincuț, loan 
Hinda, Valeriu Spinu și Ovl- 
diu Ghizdavu. II însoțesc an
trenorii N. Sotir și V. Dumb 
trescu, medicul P. Bendiu, 
masorul N. Piștalu, secreta
rul F.R.V M. Petrescu și ar
bitrul internațional C. Mușat

tn codrul concursului at'etic 
„Golden Gala", desfășurat marți 
seara pe stadionul olimpic din 
Roma, recordmana mondială și 
campioana europeană Vali Io- 
nescu a cîștigat proba de sări
tură in lungime cu 6,90 m. Ma- 
ricica Puică a terminat învin
gătoare in cursa de 3 000 m cu 
8:44,77, înaintea italiencei Mar
garita Gairgano 8:46,31 (record 
italian). Alte rezultate : MAS
CULIN : 100 m : Mei Latltany 
(SUA) 1014, Marian Woronin 
(Polonia) 10,22, 400 m : Gerson 
Souza-Andrade (Brazilia) 45,49,

Mike Paul (Trinidad)
200 m : James Butler

Thomas 
3:32,85, 
3:33,12
Alberto 
disc : 1

45,50, 
(SUA) 

i Wes- 
, Jose 

(re- 
i Cova 
Im rich

20,68 ; 1 500 m : 
singhage (RFG) 
Abascal (Spania) 
cord) ; 3 000 m : 
(Italia) 7:51,97 ;
Bugar (Cehoslovacia) 67,90 m, 
Mac Wilkins (SUA) 67.42 m ; 
prăjină : Jean-Michel Bellot 
(Franța) 5,70 m ; FEMEI : 200 
ni : Jarmila Kratochvilovsi
(Cehoslovacia) 22,30 ; 800 m :
Jolanta Januchta (Polonia) 
2:01,53, suliță : Fausta Quinta- 
valla (Italia) 64,00 m (record).

îndeplinim obiectivul" (Emilian 
Vrîncuț) ; „Cred în forța colec
tivului nostru" (Petre lonescu). 
Si cu toții au fost de acord 
cu spusele unuia dintre coechi
pieri, care arătă că „sintem 
hotărîți să luptăm fără rezer
ve pentru un rezultat bun șl 
pentru a onora înscrisul 
„ROMANIA” de pe tricourile 
noastre”.

în timp ce ultimul antrena
ment se desfășura, cu exersa
rea execuțiilor blocajului, ar
bitrul internațional Costin Mu
șat (care va oficia pentru a 
6-a oară la un campionat mon
dial) conchidea — făcînd aluzie 
la medalia de bronz cucerită, 
sub ochii, săi, în 1960, la Rio 
de Janeiro, de Roman, Micu- 
Iescu, Rusescu, Ferariu, Dra
gan, Derzei, Corbeanu, Pavel șl 
ceilalți, sub conducerea acelu
iași Nicolae Sotir': „Terenul 
sud-american este prielnic ro
mânilor".

Să sperăm că așa va fi...
Aurelian BREBEANU

„Cupa Steaua44 la baschet

GAZDELE, JUCIND SLAB, ÎNVINSE de honved

AZI ÎNCEP „EUROPENELE" DE TIR 
PENTRU SENIOARE Șl JUNIORI

Astăzi, pe poligonul Umber
to Uno din Roma, Încep în
trecerile campionatelor europe
ne de tir pentru arme cu glonț, 
rezervate senioarelor, juniorilor 
și junioarelor. Prima zi cuprin
de în program manșa I, cea de 
precizie, din cadrul probei de 
pistol standard senioare și ju
nioare. Intră In întrecere Ana 
Ciobanu, Marla Maeovei și Eli- 
sabeta Bădiceanu (individual și 
pe echipe) la senioare și ju
nioara Emilia Bodrîngă. Manșa 
a doua, de viteză, se va des-

fășura mîine, urmînd ca eîm- 
bătă și duminică să se desfă
șoare probele de pistoale ale 
juniorilor.

în ziua a doua a turneului 
internațional de baschet dotat 
cu „Cupa Steaua", echipa clu
bului organizator a întîlnit pe 
Honved Budapesta, formație 
creditată cu o „carte de vizită" 
onorantă : de 25 de ori cam
pioană a Ungariei, actuală de
ținătoare a titlului național și a 
cupei. Totuși ținînd seama de 
valoarea manifestată cu alte 
ocazii de campionii României, 
baschetbaliștii de la Steaua, ii 
consideram favoriți pe ei. Din 
păcate. însă, el au evoluat sub 
posibilități, nu s-au zbătut su
ficient în apărare, iar în iatac 
contraatacurile au fost sporadl-

★
Rezultate. STEAUA — HONVED 

72—75 (411—42). Au înscris : Opși- 
taru 18, Cernat 17, Oczelak 16, 
Netolițchl io, C&pușan 10, Ermu
rache 5, V. Ion 2 (au mal Jucat 
Brănlșteanu șl Bărbulescu) pen
tru Steaua, respectiv Recska 24, 
Horvath 21, Kamaras 16, Kiss 6. 
Heinrich 4, Geller 2. Arbitri : Em. 
Nicolescu șl O. Vestinian. RAPID 
— Ț.S.K.A. 84—90 (41—47). Au în
scris : Caraion 18, Fluturaș 17, 
Suclu 16, Dăcscu 9, Mihuță 8, 
Gh. Dumitru 8, Sipoș 4, Vintilă 
4, Becea 2, A. Popovicl 2, Țur- 
canu 2 pentru Rapid, respectiv 
Țvetkov 23, Arabagiskl 17, Șla- 
vov U, Amiorkov 16, Kairakov 6, 
Popov 6, Deglev 2, Dimitrov 2.

★

ce. în schimb ratările frecvente, 
în plus, echipa nu a beneficiat 
(din min. 14) de aportul lui FI. 
Ermurache, eliminat (pe bună 
dreptate) pentru proteste repe
tate și ireverențioase la adresa 
arbitrilor. Oaspeții, cu un joc 
bine dirijat și, în orice caz, 
mai organizat, au cîștigat pe 
merit. Cit privește celălalt meci 
al zilei. Rapid — Ț.S.K.A. So
fia. am notat buna evoluție a 
ex-dinamoviștilor Cr. Fluturaș, 
M. Caraion șl Gli. Mihuță, care 
se pane că vor face „casă" bu- 
pă cu lotul feroviarilor, deși 
rezultatul le-a fost nefavorabil.

D. STANCULESCU
★

Atanasescu'șl M. Di-Arbitri : A.
mancea.

Clasament
Steaua șl Ț.S.K.A. 3 p, 4. Rapid 
2 p.

Programul de azi : sala Rapid, 
de la ora 16 : Rapid — Honved. 
Steaua — Ț.S.K.A.

: 1. Honved 4 p, 2—3.

ISABELA BERCARU, Pt LOCURI
FRUNTAȘE

EA „INTERNAȚIONALELE"
DE SĂRITURI ALE UNGARIEI

TELEX © TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
----------- Rezultate tehnice ----------

Muscă : C. Tițoâu (Dinamo) b.p. I. Boboc (Rapid), A. Sărea 
(C. S. Zalău) b.ab. 3 C, Micu (C.F.R. Craiova), M. Vișan (Oțe
lul Tirgovlște) b.p. Al, Șchlopu (Steaua), Gh. Govicl (Steaua) 
b.p. C. Burlacu (Voința Buzău) ; ușoară : M. Fulger (S. C. 
Muscelul) b.p. I. Zamfirescu (C.F.R. Craiova), L. Sandu (Pra
hova Ploiești) b.p. Gh. Pârvănescu (AEM Timișoara), M. Gru- 
escu (Steaua) b.p. N. Iordache (Dinamo), Dr. We (Dinamo) 
b.p. I. Corneanu (Farul) ; semigrea : G. Donici (B. C. Galați) 
b.ab. 3 L Dobre (Metalul Buc), C. Florea (Rapid) b.p. D. Gon- 
tarlu (Farul), P. Bomescu (Mecanică fină Buc.) b.p. V. Bota 
(ARM Timișoara), P. Fedea (Dinamo) b.p. M, Pascal (Metalul 
Buc.).

(Urmare din vag. 1)

și-au expediat reciproc lovituri 
cit pentru 3 partide. Asistența 
a apreciat risipa lor de ener
gie și i-a aplaudat cu căldură 
Ia sfîrșitul celor 9 minute de 
luptă, juriul a avut o misiune 
dificilă și a decis: învingător 
cu 3—2. Vișan.

Vizioriînd partidele „ușorilor" 
am regretat — al cîtelea an la 
rînd ?! — că nu mai avem un 
„dublu" cum a fost Cuțov și 
Dobrercu. Actualii reprezen
tanți ai categoriei au, aproape 
în totalitate, veleități de „grei", 
căutînd în exclusivitate lovi
tura decisivă. Tirul elegant al 
directelor, rafalele spectacu
loase ale croșeelor au fost în 
locuite cu niște lovituri hibride. 
Așa se explică eficacitatea re
dusă a acțiunilor de atac a 
unor boxeri foarte bine dotati 
fizic, ca Mircea Fulger (S. C. 
Muscel) sau Leontin Sandu 
(Prahova Ploiești). Fulger a 
avut în Iulian Zamfirescu 
(CFR Craiova) un adversar cu 
mai putină experiență și 
puține cunoștințe tehnice, 
ciuda acestui fapt, Fulger 
recepționat adesea lovituri 
care le-ar fi putut evita cu 
șurință. Deși prima grijă

mai 
în 
a

Pe 
u

. .   a
unui boxer este cea a victoriei, 
și Fulger a obținut-o cu 5—0, 
a nu primi lovituri gratuite 
este o virtute a adevăraților 
campioni. Nici Leontin Sandu, 
și el victorios cu 5—0 în fața 
Iul Gheorghe Pîrvănescu

(A.E.M. Timișoara), nu a fost 
scutit de „surprize neplăcute" 
tot datorită neglijențelor în a- 
părare. Interesant de văzut ce 
va ieși în partida Mircea Fulger 
— Leontin Sandu (în semifina
le), doi puncheuri care iubese 
k.o.-ul.

La aceeași categorie, Drpgo- 
mir Iile (Dinamo) ne-a înctatat 

îl Ion 
cu- 
dar 
de

al

AUTOMOBILISM o Clasamen
tul campionatului mondial al pl- 
loțllor de formula I înaintea Ma
relui premiu al S.U.A. (25 sep
tembrie) : 1. Keke Rosberg (Fin
landa) 42 p, 2. Didier ~ ‘ ‘ 
(Franța) 39 p, 3. John
(Anglia) 33 p, 4. Alaln
(Franța) 31 p, 5. Nikl
(Austria) 30 p etc.

BOX * Campionul european 
profesionist la categoria mijlocie, 
Tony Sibson (Anglia), l-a învins 
prin abandon (rănire) în repriza 
a 8-a pe Antonio Garrido (Chile), 
în meciul amicei desfășurat la 
Londra.

CICLISM • Etapa a 6-a a Tu
rului Catalonlel, Manresa — Ca- 
taluna (145 km), a fost cîștigată 
de belgianul L. Peeters tn 
3h33:53. In clasamentul general, 
pe primul loc a trecut spaniolul 
Pedro Munoz, urmat la 10 se
cunde de compatriotul său Fer
nandez.

HOCHEI • La Sokolovo, In 
meci de juniori : Cehoslovacia — 
R.D. Germană 6—3 (3—3. 1—0.
2—0). • La Bratislava, VSZH Ko
sice — Novy Târg (Polonia) 7—3 
(4-L 1-4 3-0).

Pironi 
Watson 

Prost
Lauda

TENIS • Clasamentul la zi în 
Marele premiu FILT după tur
neul de la Flushing Meadow : 
Connors 3133 p, Lendl 2188 p, 
Vilas 2110 p, McEnroe 1 405 p, 
Higueras 1186 p. Gerulaltls 1130 
p, Wilander 1125 p, Noali 959 p 
etc.

TENIS DE MASA • La Poi
tiers, în „Cupa. Ligii europene" : 
Franța — Finlanda 4—3.

VOLEI • Rezultate din ziua a 
treia a campionatului mondial 
feminin, care are loc în Peru : 
Canada — Indonezia 3—0 " "

Peru — Nigeria 3—0
Ungaria — Olanda 3—0 
Cuba — Argentina 3—0 
Bulgaria — Spania 3—0

7. 
0. 
5, 
3, 

___ ____   . . 7. 
Japonia — Mexic 3—0 (2, 12, 
U.R.S.S. — Chile 3—0 (2, 1. 
Coreea de Sud — Paraguay 

3—0 (1, 2, 3), Brazilia — R.F.G. 
3—0 (16, 7, 8), R.P. Chineză — 
Italia 3—0__ (3, 1,__4), S.U.A. —
Porto Rloo 3—0 (5, 7, 4).

ȘAH • Joi începe la Tbilisi al 
doilea turneu interzonal feminin, 
la oare participă, alături de 14 
jucătoare din 9 țări, șahiata ro
mâncă Margareta Mureșan.

5), 
0). 
»).
3). 
»), 
3).
1),

(2. 
(», 
0.
(5, 
(3,

Participînd la tradiționalele 
campionate internaționale de 
sărituri ale Ungariei, desfășu
rate la Budapesta, sportiva 
româncă Isabela Bercaru a a- 
vut o evoluție bună, clasindu-se 
pe locul 2 la platformă și la 
combinată și pe locul 3 la tram
bulină. Iată rezultatele acestui 
concurs, la care au luat parte 
săritori din Olanda, România, 
Ungaria și U.R.S.S. : FETE, 
PLATFORMĂ: 1. Ildiko Kcle- 
men (Ungaria) 361,70 p, 2. Isa
bela Bercaru 353,40 p. 3. Alia 
Lobankova (U.R.S.S.) 329,60 p; 
TRAMBULINĂ : 1, Ildiko Ke- 
Icmen 453,30 p, ...3. Isabela 
Bercaru 418.05 p, 4. Felicia 
Cîrstea 402,25 p ; COMBINATĂ: 
1. Ildiko Kelemen 815, p. 2. 
Isabela Bercaru 771,45 p, ...7. 
Felicia Cîrstea 402,25 p ; BĂ
IEȚI. PLATFORMA : 1. K. Ne
medy (Ungaria) 536,45 p, ...5. 
C. Pop 462 p ; TRAMBULINĂ: 
1. Nemedy 503,60 p, ...7. Pop
410.60 p ; COMBINATĂ : 1. 
Nemedy 1040,05 p. ...4. Pop
872.60 p.

START ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
cu un box spectaculos 
eficace. Adversarul său 
Corneanu (Farul) a luptat 
rajos. adesea chiar riscînd, 
nu a găsit soluții pentru 
rutantul joc de picioare 
dinamovistului. Acesta a punc
tat fără a primi aproape nimic, 
reușind în ultimul rund să-1 
facă pe Corneanu k.d. Bine 
pregătit fizic, Ilie face față eu 
succes solicitărilor și în ulti
ma repriză, cîștigînd un meci 
aplaudat chiar și de antreno
rul constănțeanului. Adrian 
Teodorescu.

La „semigrea" se luptă ca în 
perioada eroică a boxului, 
cînd loviturile se împărțeau.. 
frățește și cum se spune, ră- 
mînea în picioare cine putea. 
Timp de o repriză și jumătate 
și campionul Georgică Donici 
(B.C. Galați) a luptat în acest 
„stil" cu Ion Dobre (Metalul 
București). Spre sfîrșitul meciu
lui însă, Donici și-a valorificat 
superioritatea tehnică, Dobre 
fiind la un pas de k.o. Arbitrul 
din ring, Dumitru Petrișor, se
sizează la timp pericolul și dic
tează. normal, abandonul me
talurgistului.

A inoeput noua ediție a cupelor europene. Iată 
rezultatele din prima manșă cane ne-au sosit pînă 
la închiderea ediției, urmînd ca pe celelalte să le 
publicăm în ziarul de mîine. Reamintim că returul 
jocurilor va avea loc la 2S septembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Vestmannaeyjar (Isl. —. Lech Poznan 
Galatasaray
Swansea (Ț. GalJ
Lokomotiv
Aberdeen

Sofia

— Kuusysl (Fini.)
— Sliema (Malta)
— St. Germain Paris
— Dinamo Tirana

CUPA U.E.F.A.

0—1 (0—1)
2—1 (2—1) 

12—0 (4—0)
1—0 -

1—0
(1-0)
(1-0)

Standard Lldge 
Dynamo Berlin 
Hvldovre
Grasshoppers
Dundalk' (Xrl.) 
Celtic
Monaco 
Aston Villa
Viking (Uri.) 
F.C. Avenir (Lux.) 
Hibernians Malta 
Omenia Nicosia 
Dinamo București 
17. Nendori Tirana 
Olympiakos 
Dinamo Zagreb

— Raba GyBr
— Hamburger S.V.
— Juventus
— Dinamo Kiev
— Liverpool
— Ajax
— Ț.S.K.A. Sofia
— Beslktas
— San Sebastian
— Rapid Viena
— Widzew Lodz
— Helsingin (Full.)
— Dukla Praga
— Linfield (Irl,)
— Oesters (Sued.)
— Sporting Lisabona

CUPA CUPELOR

Li'llestrttm (Nerv.) 
Torpedo Moscova 
F.C. Bala Mare 
Austria Vlena 
Internazlon ale 
Coleraine Ctrl. N.) 
I.F.K. GOteborg 
Dynamo Dresda

— Steaua Roșie Belgr.
— Bayern Miinchen
— Real Madrid
— Panathinaikos
— Slovan Bratislava
— Tottenham
— Ujpestl Dozsa
— Boldklub (Dan.)

5—0 (2—0)
1-1 (1—1)
1—4 (0—1) 
0—1 (0—0

1— 4 ’ ‘
2— 2 
0-0
3—1 
0—1
0—5
1— 4
2— 0
2—0
1—0
2-0
1—0

United

(0-3) 
(2-2)

(3-0) 
(0—1) 
(0-3) 
(0-41) 
(1-0) 
(1—0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0)

0—4 
1—1 
o-o
2—0
2—0
0-3
1—1
3—2

(0-1)
(1-0)

(2—0) 
(0-0) 
(0-1) 
(0—1) 
(2—0)

— Valencia
— Banlk Ostrava
— F.C. Porto
— Servette (Lux.)
— Gând
— Tatabanya
— Admira
— Ipswich
— Athletic
— Kuopio

Manchester
Glentoran Belfast
F.C. Utrecht 
Progrts Niederkorn 
Haarlem 
St. Etienne 
Bohemians Praga 
Roma
Ferencvaros 
Anderlecht 
Vor warts Frankr./Odet— Werder 
Spartak Moscova 
Viking (Norv.) 
Carl Zeiss Jena 
Southampton
Borussia Dortmund 
PAOK Salonic 
Univ. Craiova 
Sevilla 
Larnaca
Dinamo Tbilisi 
F.C. Kaiserslautern 
Slavia Sofia 
ASK Graz

Vlena 
Town 
Bilbao 
(Fini.) 
Bremen

o—o
1— 3 
0—1

0—1
2— 1
4— 1
5— 0
3—0 
2—1 
3—0 
1—3
3—2

(1-0)
(0-1)

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

— Arsenal
— Lokomotive Leipzig 1—0
— Bordeaux
— I.F.K. Norrkaping
— Glasgow Rangers
— Soohaux
— Florentina
— Levs chi Sofia
— F.C. ZUrich
— Napoli
— Trabzonspor
— F.C. Sarajevo
— Corvinu! Hunedoari 1—1 (0—1)

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

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

— F. C. Koln întrerupt în ultl-• Meciul A.E.K.
mul minut, din cauza unei pene de curent, se va 
rejuca la 29 septembrie (turul), iar la 6 octombrie, 
la KOln. returul.
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