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în cadrul marii adunări populare de la Insti
tutul politehnic, tineretul studios a exprimat secre
tarului general al partidului întreaga gratitudine 
pentru minunatele condiții ce i-au fost create, 
pentru preocuparea manifestată față de dezvol
tarea școlii și creșterea rolului ei în societate.

UN PRIM PAS PROMIȚĂTOR IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
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JUCÎND CA iN PRIMA MANȘĂ, DINAMO 
POATE TRECE Și DE DUKLA PRAGA
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat joi, 16 septembrie, ■ 
vizită de lucru în Capitală, cu 
prilejul deschiderii anului de 
învățămînt 1982—1983.

La această nouă întâlnire a 
secretarului general al parti
dului cu colective de oameni 
ai muncii, cu cadre didactice, 
elevi și studenți au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan 
Voitec, Petru Enache, Ion 
Ursu.

Desfășurată sub semnul opti
mismului pe care milioanele 
de tineri, elevi și studenți 
din întreaga țară îl trăiesc la 
fiecare început de an școlar, al 
înaltelor răspunderi puse în fa
ța lor de societatea noastră so
cialistă, de a se pregăti cit mai 
temeinic pentru muncă și via
ță, noua vizită de lucru in uni
tăți de învățămînt, economice 
și științifice a constituit 
încă o expresie grăitoare
a legăturii nemijlocite din
tre școală. cercetare și pro
ducție.

Deschiderea anului de învă
țămînt în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a căpătat și 
de această dată dimensiu
nea unui eveniment cu 
profunde semnificații in 
viața întregului popor, evi
dențiind grija deosebită pe care 
partidul, secretarul său gene
ral o manifestă în modul cel 
mai consecvent pentru dezvol
tarea și perfecționarea școlii, 
pentru transformarea ei într-un 
puternic factor de cultură și ci
vilizație, capabil să asigure for
marea unui tineret cu un bogat
și larg orizont de cunoștințe, cu 
o temeinică pregătire profesio
nală și să cultive în rîndul lui 
înflăcărate simțăminte de dra
goste și respect pentru patria

socialistă și pentru poporul el, 
pentru partidul nostru co
munist.

Pretutindeni în unitățile vi
zitate, elevi și studenți, cadre 
didactice, muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cercetători, care au 
avut bucuria de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
această zi de început a noului 
an școlar, l-au înconjurat cu 
deosebită căldură, exprimîn- 
du-și dragostea, aleasa stimă și 
respectul profund față de con
ducătorul iubit al partidului și 
statului. In același timp, el au 
exprimat secretarului general 
al partidului întreaga gratitu
dine pentru minunatele condiții 
co le-au fost create, pentru 
preocuparea manifestată față 
de dezvoltarea școlii și crește
rea rolului ei In societate.

In această ambianță de înaltă 
responsabilitate și de fermă an
gajare pentru continua dezvol
tare a învățămîntului românesc 
s-a desfășurat întreaga vizită 
de lucru consacrată deschiderii 
noului an școlar și universitar.

Au fost vizitate : Institutul a- 
gronomic „Nicolae BălcesCu", 
Institutul central de cercetări 
metalurgice. Liceul industrial 
numărul 2, întreprinderea de 
mașini electrice, Platforma 
Institutului politehnic, între
prinderea de aparate și utilaje 
pentru cercetare, expoziția or
ganizată în holul clădirii prin
cipale a Institutului politehnic.

Pe întregul traseu străbătut 
în cursul acestei noi vizite de 
lucru, mii și mii de locuitori 
ai Capitalei au dat expresie 
dragostei și înaltei prețuiri 
față de secretarul general 
al partidului, sentimentelor 
profunde și statornice cu 
care îl înconjoară întregul 
popor român. La intersecțiile 
marilor artere de circulație,

(Continuare in pap a 4-a)

Campionatul național de box

AZI, CEA DE A DOUA 
GALĂ SEMIFINALĂ
Prietenii boxului au încon

jurat și ieri ringul de la Pa
latul sporturilor, prima gală 
semifinală, atrăgîndu-i ca un 
magnet. Onoarea de a „des
chide" reuniunea a revenit pu- 
giliștilor de la categoria se- 
mimuscă. Prima pereche de 
sportivi, campionul categoriei 
Dumitru Șchiopu (Steaua) și 
Tudor .Costache (Rapid Bucu
rești). La prima vedere, ra- 
pidiștii din tribune — și nu au 
fost puțini — au jubilat văzînd 
cit de înalt este reprezentan
tul lor față de campion și au 
socotit că avantajul alonjei va 
juca un rol însemnat în des
fășurarea luptei. Și așa ar fi 
trebuit să se Întâmple. Mare

C. Tițoiu (Dino<mo)
M. Vișan (Oțelul Tg.)

I. Panaite (B.C. Oalaji)
C. Stancu (Rapid)

M. Fulger (Ș.C. Muscelul)
M. Gruescu (Steaua)

V. Mihai (Farul)
N. Motrogan (Rapid)

G Donici (B.C. Galați) 
P. Bornescu (Mecanică fină

Dudu Georgescu transformă 
pentru Dinamo

„Dacă Jucătorii noștri se vor 
mobiliza Ia maximum, vom pu
tea cîștiga acest meci și lua, 
astfel, o opțiune asupra cali
ficării". Este afirmația președin
telui clubului din șos. Ștefan 
cel Mare, Nicolae Petriceanu» 
făcută cu puțin timp înaintea 
partidei dintre Dinamo și Du- 
kla Praga, echipa celor șaipte 
internaționali cehoslovaci, foști 
— nu de mult — campioni ai 
Europei. Și trebuie spus, din 
capul locului, că Mulțescu, Cus- 
tov, Iordache, I. Marin și cei
lalți coechipieri ai lor s-au mo
bilizat la maximum, transfor
med condiționalul „dacă" în...

penalty-ul și scorul devine 2—0 
Foto : N. DRAGOȘ

prezent, miercuri seară, pe sta
dionul „23 August", un stadion 
devenit neîncăpător pentru un 
public cu adevărat acel al 12- 
lea jucător de care are mane

nevoie fotbalul nostru cu oca
zia oricărei confruntări inter
naționale.

Dinamo a etalat unul dintre 
cele mai bune jocuri ale salo 
din ultima vreme, a dominat cu 
autoritate partida și a avut 
două intervale de timp de joc 
de excepție, la capătul cărora 
putea ridica scorul la cel pu
țin eifra dublă celei rămase pe 
tabela de marcaj. Ne referim la 
perioadele dintre minutele 1—30 
și 46—65. cîind, prin joc rapid 
și derutant, a pus la grea în
cercare apărarea echipi lui Ne- 
hoda șl Fiala.

La capătul acestor „reprize 
incandescente", Dinamo a în
scris cele două goluri prin 
Mulțescu și Dudu Georgescu, 
ultimul dintr-un penalty acor
dat prompt de arbitru. Dar tot 
atât de bine, repetăm, echipa 
noastră campioană ar mai fi 
putut marea și din alte faze, 
la fel de clare și ne referim 
îndeosebi la ocaziile lui Văetuș, 
din prima repriză, și Mulțescu, 
din minutele 54 (scăpat singur) 
șl 61 (cînd a fost din nou îm
pins în careu, arbitrul acor-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)

UNIVERSITATEA CRAIOVA A OBȚINUT 0 VICTORIE 
DE RĂSUNET, DAR (ÎNCĂ) NU Șl CALIFICAREA

>,Putea fi 5—1 pentru craio- 
veni !“, afirma după meciul cu 
Florentina delegatul U.E.F.A., 
G. Szepesi, în prezent membru 
F.I.F.A. și președintele federa-

A. K. GRAZ ANUNȚĂ, LA HUNEDOARA, 
0 REPLICĂ VIGUROASĂ...

Un întreg program a prece
dat partida internațională dis
putată miercuri seara pe sta
dionul Liebenau din Graz, in 
cadrul Cupei U.E.F.A., între 
A.K. Graz și Corvinul Hune
doara. „Deschiderea" a fost fă
cută de un meci internațional

de fotbal feminin, Graz — Za
greb ; apoi, o fanfară mili
tară a prezentat un interesant 
program ; mai multe echipe de 
fotbal alcătuite, unele, din ju
cători de vîrsta cea ntai fra
gedă și pînă la altele de old- 
boys și-au arătat buna pregă-

Mircea TUDORAN

tie! ungare de specialitate. „Iu 
repriza secundă am avut ca ad
versar o formație foarte pu
ternică 1 Craiova a demonstrat 
o neașteptată forță fizică si mo
rală. Nu știu cine-i rezista 
declara ziariștilor antrenorul 
De Sisti. ,,Am învins pentru că 
nu ne-am crezut o clipă infe
riori trimisei campionilor lu
mii. Am demonstrat, cred, că 
putem fi mai buni decit An- 
tognoni. Graziani, I’assarella și 
D. Bertoni. Victoria naționalei 
noastre de-acum o săptămină. 
asupra Suediei, a însemnat to
nicul cel mai bun pentru mo
ralul nostru !“ opina Bălăci, cel 
atât de apreciat de ziariștii ita-

Mircea M. IONESCU

D. Cipere și Cr. Gheorghișor 
mente de box autentic.

ne-a fost surprinderea văzînd, 
însă, cum Șchiopu se strecoară 
pe sub garda Iul Costache șl-i 
administrează, un potop de lo
vituri, printre care și upercu- . 
turi la... figură. Feroviarul

lei a ll-a, ora
MUSCA

— A. Sârca (C.S. Zalău) 
- G. Govici (Steaua)

PANA
— P. Stoiu (C.F.R. Craiova)
— E. Preda (Met. Rm. Vîlcea) 

UȘOARA
— L. Sandu (Prahova PI.)
— Dr. Hie (Dinamo) 

MIJLOCIE MICA
— Oh. Simion (Metalul Buc.)
— N. Ciobanu (Metalul Buc.) - 

SEMIGREA
— C. Floreo (Rapid) 

Buc.) — P. Fedea (Dinamo)

intr-unui dintre pufinele mo- 
Foto : D. NEAGU

nu a știut și nu a putut să-și 
țină adversarul la distanță, în 
ciuda alonjei sale ; s-a aplecat 
în față, ajungind la înălțimea 
lui Șchiopu, care a punctat fă
ră reținere și a obținut de
cizia cu 5—0. Cam aceeași si
tuație a fost și în partida ur
mătoare. Nici stelistul Sandu 
Petrescu, mult mai înalt decît 
adversarul său, Vasile Voicilă 
(S.C. Muscelul), nu a știut să-1 
țină la distanță pe muscelean, 
care — atacînd permanent — 
a cîștigat clar

La „cocoș", Dumitru Cipere 
(CȘM Drobeta Tr. Severin) și 
Cristian Gheorghișor (Pisto
nul Shii'na). doi sportivi pe

Paul IOVAN 
Petre HENȚ

Continuare in pag 2-3
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0 REMIZĂ ONORABILĂ CARE OBLIGĂ
La puțin timp după termi

narea meciului F.C. Baia Mare 
— Real Madrid, citind pe fe
țele spectatorilor care părăseau 
stadionul satisfacția pentru 
egalul reușit de formația lor 
în compania celebrei echipe 
spaniole, ne întrebam : ce s-ar 
fi întâmplat dacă la șutul lui 
Koller din min. 79 mingea tri
misă cu forță sub „transver
sală" nu ar fi căzut puțin 
înaintea liniei de poartă ci 
dincolo de ea 7 Fără îndoială

că bucuria unei victorii, a u- 
nei mari performanțe, s-ar fi 
putut transforma într-o mani
festare de entuziasm care ai 
fi cuprins aproape în între
gime frumosul oraș de Ia poa
lele Gutinului

Dar ne întrebăm din nou 
dacă un succes al lui F.C. 
Baia Mare ar fi fost în acord

Mihai IONESCU

(Continuare in pao 2-3)

O nouă perSormanță de valoare

a atletismului românesc

MARKKA PUICĂ, NOU RECORD MONDIAL 
PE 0 MILĂ!'

în cadrul unui concurs Inter
național desfășurat ieri în loca
litatea Rieti din Italic, la care au 
luat parte unii dintre recenții 
concurenți la „europenele" de 
la Atena și atleți de peste O- 
cean, campioana noastră Mari- 
cica Puică a realizat o per
formanță excepțională Ea a 
luat startul în proba de o mi
lă, pe care a dominat-o net, 
fiind înregistrată cu timpul de 
4:17,44. Acest rezultat consti
tuie un nou record mondial

precedentul (4:18,08' aparți- 
nînd de la 9 iulie a.c. aler
gătoarei americance Mary Dec
ker-Tabb.

Maricica Puică, atletă a clu
bului bucureștean Olimpia pre
gătită de soțul său, loan Pui
că, a obținut în acest an titlul 
mondial de cros și medalia de 
argint în proba de 3 000 m la 
campionatele europene de sală 
de la Milano și, respectiv, cela 
în aer liber de la Atena.



In etapa a Vl-a a campionatului de handbal masculin Un nou turneu internațional de baschet FINALA CAMPIONATULUI DE JUI

Disputată ieri după-amiază, e- 
tapa a Vl-a a campionatului de 
handbal masculin, Divizia „A“, 
a scos în relief prestațiile for
mațiilor Steaua și Constructorul 
Arad, învingătoare în deplasare.

DINAMO BUCUREȘTI — RE- 
LON SAVINEȘTI 25—18 (13—6).
Diferența de valoare dintre cele 
două competitoare a fost evi
dentă în joc, chiar fără a privi 
tabela de marcaj. Cu toate aces
tea, dinamoviștii — fără Mircea 
Bedivan 
dentați 
deplină, 
carențe 
pentru 
și George 
cunoștințele . tehnice 

nat de arbitri” — e drept, nu în
totdeauna !... — cu eliminări și 
aruncări de la 7 m), Drecum și 
unele inconstante în atac, dato
rate 1 grabei cu care se aruncă 
la poartă. Așa a fost posibil, de 
pildă, ca între minutele 46 și 51, 
oaspeții să înscrie consecutiv 5 
goluri’, reducînd handicapul de 
la 11—19 la 16—19. Au marcat ; 
Tase 6, Matei 5, Roșea 5, Be- 
cicheri 3 Grabovschi 3, Dogă
rescu 2 și Oprea 1 — pentru 
Dinamo București, Samson 8, 
Zaharia 5, Marin 2, Petre 1, 
Spiridon 1 și iurea 1 — pentru 
Redon Săvin-ești. Au arbitrat: Gh. 
Lungu și C. Benlng (Brașov).

H. N.
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

STEAUA 23—30 (11—ÎS). Aștep
tată cu un viu interes, partida 
a plăcut, campionii dovedind a- 
bilitate și fantezie in mânuirea 
mingii, punctînd deseori cu 
uimitoare ușurință. Craiovenii 
fost niște buni parteneri de 
trecere, rezistând onorabil 
reducînd uneori diferența 
scor pînă la 3—i goluri. Au

și Cornel Dijrau. acoi- 
n-au dat satisfacție

Ei manifestă încă unele 
in 
faptul că

apărare (poate și 
" Tudor Roșea 

Dogărescu, neavind 
____ ___ ,__ ’ ■ necesare, 
practică ' un ' joc aspru, sancțio-

o 
au 
în- 

Și 
de 

____ ,___ ___  _ _ în
scris : Gh. Dumitru 8, Cornea 6, 
Gh. Lucian 3, Agapie 3, Stuparu 
2 (care' cu ocazia acestui meci 
8-a retras oficial din activitatea 
competlțională) șl Barcan 1 — 
pentru „U" Stingi 9, M. Dumi
tru 8, Drăgăniță 6, Berbece 4, 
Gbimeș 2, 
Steaua.

C.S.M.

Nicolae 1 
(St. GURGUI 

BORZEȘTI

pentru 
coresp.) 

CON-

SELECȚII LA VOINȚA
Clubul sportiv Voința 

organizează selecții pentru 
copii născuțl intre anii 
1967—1971, la atletism (bă
ieți și fete) și fotbal (bă
ieți). Selecțiile au loc zil
nic. între orele 9—12 și 

•16—18, la stadionul clubu
lui Voința (capătul trarn- 
valulul 5, Pipera). <

STRUCTORUL ARAD 22—27 (12— 
14). Victoria oaspeților este pe 
deplin meritată. Ei au avut în 
Deacu un excelent coordonator 
și realizator. Handbaliștii din 
Borzești s-au prezentat sub aș
teptări, greșind mult în’ apărare 
și în atac. Au marcat : A. Ber- 
becaru 8, Cimponeriu 3, Gîrles- 
cu 3, Lămășanu 2, Ciocîrlan 2, 
Pintilie 1, Zsiga 1, Bucioacă 1, 
Blaj 1 — C.S.M. Borzești. Deacu 
10, Kolleth 5, Istode 4, Jenea 3, 
Vojtilă 2, Burger 1, Facia 1 și 
Ionescu 1 — Constructorul. (S. 
NENIȚA — coresp.)

H.C. MINAXJK BAIA MARE — 
INDEPENDENȚA CARPAȚI MÎR
ȘA 37—25 (21—12). Partidă spec
taculoasă, în care oaspeții au ți
nut piept puternicelor atacuri ale 
gazdelor doar la minute (mm. 
14, scor: 8—8). Animați de veș
nic tînărul Birtalan, sibienii au 
reușit în această parte a jocu
lui să se mențină în ritmul im
pus de gazde, care apoi s-au 
desprins decisiv. De menționat 
frumusețea fazelor create de băi- 
măreni. Au marcat : M. Voinea 
12, Mironiuc 9. N. Voinea 5, Co- 
vaciu 4, Boroș 2, Flaugea 2, 
Marta 1, Porumb 1, Oros 1 — 
H.C. Minaur, Birtaian 12, Matei 
4, Ciobanu 3, Parașciiiv 2, 
Stockl 2, Kicsid 1, Tîivic 1 — 
Independența. (A. CRIȘAn — co
resp.)

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 23—19 
(12—11). Am asistat la o întîlnire 
foarte echilibrată, cu multe faze 
frumoase, care au plăcut specta
torilor. In min. 52 scorul era 
egal, dar în final dinamoviștii 
au reușit să se detașeze 
singur minut (min. 57) 
devenind 20—16 de la 
Soartă victoriei fusese 
Cel mai bun jucător de . 
ren, portarul oaspeților Alexan
dru Buligan. Au înscris : Nico
lescu 6, Andreescu 5, Bota 4, 
Micle 3, Chicomban 2, Dumitru 1, 
Mintiei i, Cojocam 1 — Dinamo, 
Iankovici 4, Diliță 4, Feher 3. 
Folkcr 2, Ioescu 2, Bucățea 2 
Knuff 2 — Politehnica. (C. 
GRUIA — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CONSTRUCTORUL 
C.S.U. ORADEA 31—25 (17—11).
In prima repriză, clujenii au a- 
vut, la un moment dat, o foarte 
aplaudată „șarjă*4, înscriind 5 
goluri în 3 minute. Acest avantaj 
au putut să și-l păstreze pînă 
în final, obținînd o meritată vic
torie, la capătul unui joC des
tul de modest ca factură tehnică. 
Au marcat : Avram 12, Petru 6, 
Tătaru 5. Jurcă 5, Pali 1, Căl
dare 1, Pop 1 — Universitatea, 
Cioitoru 8, Halmagyi 5, Kapor- 
nai 4, Zamfirescu 3, C. Mircea 2. 
Tirniceru 2, Popa 1 — Construc
torul. (N. DEMIAN — coresg.)

DE AZI, „CUPA OLIMPIA *
Apropierea campionatelor na

ționale de baschet. Divizia „A”, 
se face simțită și prin sporirea 
numărului turneelor de verifi
care, unele dintre acestea avind 
participare internațională. La 
băieți am avut prilejul să 
scriem despre competițiile or
ganizate de Steaua și I.C.E.D., 
acum menționăm acțiunea clu
bului sportiv Olimpia, organi
zator al turneului feminin care 
se desfășoară, de astăzi pină 
duminică, în sala proprie din 
Șoseaua Iancului. luș, „Cupa O-

PENTRU ECHIPE FEMININE
limpia” iau parte formațiile 
bucureștene Voința, Progresul 
și Olimpia, precum și echipa 
Humboldt Universităt din R.D. 
Germană.

Astăzi, de la ora 17, au loc 
partidele Progresul — Humboldț. 
Universităt și Olimpia — Voinței

La numai cîteva zile de la 
încheierea 
canice de 
din Sibiu 
de astăzi, 
pionatului 
juniori și

La startul întrecerilor vor 
putea fi urmăriți și cei care 
ne-au reprezentat la tradiționa-

Campionatelor bal- 
călărie, baza hipică 
va găzdui, începînd 

etapa finală a cam- 
republican pentru 

fele.

la corr
Bucur, 
rătoiu. 
Scrioști 
nia Po

Conci 
cu „Cu 
uimind 
prograr 
saj și

CAMPIONATUL DE BOX
(Urmare din vag 1)

într-un 
scorul 
16—Ui. 

decisă, 
pe te-

care îi clasam de obicei în 
rînidu] celor tehnici, s-au bă
tut aseară ca pe... maidan, 
comițînd numeroase ; 
larlități. Partida lor 
noasă. dar lipsită de 
tehnice, l-a uluit pînă 
experimentatul arbitru 
Cazacu. Acesta a trecut_ _
derea două autentice k.d.-uri, 
în care s-a aflat Gheorghișor, 
în schimb a procedat bine dfn- 
du-i un. avertisment lui Cipere 
pentru box periculos cu capul 
(din care cauză s-a și rănit). 
Deși a obținut victoria la 
puncte, Cipere a dezamăgit în 
acest meci.

Niță Kobu (Dinamo Brăila) 
redivivus în antrenamentul lui 
Calistrat Cuțov! Pugilistul brăi- 
lean s-ș iimpiis ușor, cu ex
periența sa bogată, în fața tî- 
nărului Nicolae Nicolae (S.C. 
Muscelul).

Campionul „semlușorllor", 
Florian Țârcomnicu (Dinamo)

REZULTATE TEHNICE : Semimuscă : D. Șchiopu (Steaua) b.p. T. 
Costache (Rapid), V. Voicilă (S.C. Muscelul) b.p. S. Petrescu (Stea
ua) : cocoș : D. Cipere (CSM Drobeta Tr. Severin) b.p. Cr. Gheor
ghișor (Pistonul Slatina), N. Robu (Dinamo Brăila) b.ab. 2 N. Ni
colae (S.C. Muscelul) ; semiușoară : FI. Târcomnicu (Dinamo) b.p. 
Fi. Zamfir (Farul). V. Ioana (S.C. Muscelul) b.p. I. Stan (Dinamo) ; 
«emimijlocie : C. Ghindăoanu (Ceahlăul) b.p. Șt. Ștefan (Dinamo), 
M. Ciubotaru (AEM Timișoara) b.p. FI. Stan (Dinamo) ; mijlocie : 
D. Senciuc (AEM Timișoara) b.ab. 1 Gh. Butnaru (Metalul Suceava), 
M. Popa (Metalul Buc.) b.p. M. Sârba (Electroputere) ; grea : T. 
Pârjol (Dinamo) b.ab. 3 N. Anghel (Voința Buc.), Gh. Preda (Stea
ua) b.ab. 2 I. Cernat (Steaua).

neregu- 
furtu- 
virtuți 
si pe 
Virgil 

cu ve-

• Azi și mîine se desfășoară, 
la centrul „23 August" din Ca
pitală stagiul arbitrilor divi
zionari. Cu această ocazie, ar
bitrii respectivi vor susține și 
testul de pregătire fizică.

ETAPA INAUGURALA A „CUP

„CUPA STEAUA" Â LOST CUCERITA DL ECHIPA HONVED
în ultima zi a turneului in

ternațional de baschet mascu
lin dotat cu „Cupa Steaua" 
s-au desfășurat cele mai viu 
disputate meciuri ale compe
tiției, în care trei dintre echipe 
au înscris mai mult de 100 de 
puncte ! Steaua, avînd, în 
Ț.S.K.A. Sofia o parteneră de 
întrecere tenace, a făcut o 
partidă mult mai bună decît 
în ziua precedentă și a cîști 
gat pentru că jucătorii forma
ției au fost mai agresivi în 
apărare, iar mingile cîștigate 
au fost folosite cu succes pen
tru atacuri rapide și contra
atacuri. Păcat că n-au făcut a- 
celași lucru și in meciul cu 
Honved Budapesta... Cit pri
vește în-tîlnirea dintre Rapid și 
campioana Ungariei 
toare — neînvinsă 
neului). ea a prilejuit o luptă 
captivantă, în care permanen
tele răsturnări de scor au fost 

întrecerii.
a fost de- 
două pre- 
budapesta- 
mai orga-

„sarea și piperul" 
Dealtfel, victoria 
cisă de-abia după 
lungiri, in favoarea 
nilor care au jucat

(cîștigă- 
a tui-

nizat, mai precis și au gre
șit mai puțin în ultimele mi
nute.

Rezultate : STEAUA — Ț.S.K.A. 
102—79 (55—41). Au înscris : Cer
nat 28, Scarlat 25, Ermurache 22, 
V. Ion 9, Oczelak 8, Opșitaru 6, 
Netolițchi 4 pemtru Steaua, res
pectiv Amiorkov 26, Arabagiski 
15, Savov 17, Țvetkov 12, Kaira- 
kov 6, Popov 2, Dimitrov 2. Ar
bitri : Em. Nicolescu și I. Breza. 
RAPID — HONVED 102—105 
(50—42, 85—85. 95—95). Au înscris: 
Fluturaș 29, Caraion 26. Mihuță 
10, Slpoș 10, Vintilă 7, Dumitru 
8. Becea 2, Țurcanu 2 pentru Ra
pid, respectiv Geller 30, Horvath 
26, Recska 17, Kamaras 12, Kiss 8, 
Bencze 8, Heinrich 4. Arbitri : 
A. Atanasescu și M. Dimaneea.

Clasament final : 1. Honved 6 
p, 2: Steaua 5 p, 3. Ț.S.K.A. 4 p, 
4. Rapid 3 p.

D. STANCJLESCU

„CUPA STEAUA-LA TIR
La sfîrșitul acestei săptămîni 

se desfășoară în Capitală 
competiția internațională de tir 
dotetă cu „Cupa Steaua". Ală
turi de sportivi români, la start 
sînt prezenți trăgători de la 
Ț.S.K.A. Moscova, Honved " 
dapesta. Ț.S.K.A. 
wisza Bydgoszcz

întrecerile sînt 
poligonul Tunari.

Sofia și 
(Polonia), 
găzduite

Bu-
Sa-

de

MIHAI TRANCA, secretarul responsabil al federației de spe
cialitate ne-a spus : „Am decis înlocuirea arbitrilor care. s-au 
făcut vinovați de grave erori, tar celor care au comis greșeli 
mai mici li s-a dat un ultim avertisment, la recidivă urmtnd sii 
fie și ei înlăturați din brigăzile de oficiali de la acest turneu 
final al campionatelor".

După cum se vede, F. R. Box a răspuns prompt prin măsuri 
care — sperăm — îșl vor dovedi eficiența în reuniunile urmă
toare.
• In aceste zile se află in țara noastră Emil Jecev (Bulgaria) 

președintele comisiei de arbitri a A.I.B.A., care va urmări în
trecerile campionatelor noastre naționale și va supune unui exa
men de arbitri A.E.B.A. pe unii dintre cei mal buni oficiali 
români.

a avut o misiune destul de 
dificilă în întilnirea cu Florea 
Zamfir (Farul), care a răspuns 
prompt la orice atac al dina- 
movistului. Numărat gratuit în 
ultimul rund de arbitrul Ma
nuel Matheu (Spania), Zamfir 
a cedat pasul și Târcomnicu 
s-a detașat în cîștigător, fără 
dubii. Celălalt dinamovist de 
la această categorie, Ion Stan, 
nu a putut depăși rutina lui 
Viorel Ioana (S.C. Muscelul) 
și, in unul dintre cele mai fru
moase meciuri ale reuniunii, e- 
levul - antrenorului muscelean 
Gh. Vlad a obținut victoria și 
dreptul de a lupta în finală.

miMSlMTIA or SUT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 SEPTEM

BRIE
Univ Cv. — Fiorentina 
F.C. B. Mare — Real 
A.K. Graz — Corvinul 
Dyn. Berlin __ _r___
Hvid. Co-p. — Juventus 
Grass. îZilrich — Din. Kiev 2 
Celtic Glasgow — Ajax X 
Din. Zagreb — Sport. Lisb 1

* ~ ” Ț.S.K.A. X
Torp. Moscova — Bayem X 
------- ~ ■’ ’ 1 

S.S.C. Nap. 1 
Ipswich 1 

total de cî.știguri: 337.930 lei. 
obișnuită Loto de 

17 septembrie 1982. se te-

I.
II.

in.
IV.

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
Fond

© Tragerea 
astăzi, 17 sepicm orie iyoz. se te
levizează în direct încefpînd da 
la ora 17,40.

1 
X 
X 

Hamb. S.V. X
2

A.S. Monaco

Inter. — Slovan Bratlsl. 
pin. Tbilisi
A.s. Roma

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
AUTOTURISMELOR LA LOTO 
DIN 10 SEPTEMBRIE 1982 î FAZA 
I (obișnuită) — Categ. 1 : 3 vari
ante 100% ~
1300“ și 2 
lei ; categ.
20.412 lei șl 
lei ; categ.
a 4.252 lei
1.063 lei ; categ. 4 : 63,50 a 2.009 
lei ; categ. 5 : 233,50 a 540 lei ; 
categ 6 : 298,23 a 428 lei ; categ. 
Xs; 1.915,50 a 100 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 150,395 lei.
FAZA a H-a (extragerea autotu
rismelor) — Categ. A : 14 varian
te 100% -= autoturisme „Dacia 
1300“ (70.000 lei) ; categ. B : 14
variante 100% — autoturisme
„Trabant 601“ (98.300 Jel).

«■= autoturisme „Dacia 
variante 25% a 17.500 
2 : 4 variante 100% a 
9 variante 25% a 5.103
3 : 24 variante 100% 
șl 24 variante 25% a

Intîlnirile „semimiijlociilor" 
au fost interesante și pline de 
neprevăzut. în prima, Cons
tantin Ghindăoanu (Ceahlăul 
P. Neamț) și Ștefan Ștefan (Di
namo) au oferit un spectacol 
pasionant. Ștefan, deși a. răs
puns curajos, nu a făcut fa
ță loviturilor directe expe
diate de Gliindăoanu pe par
cursul întregului meci. Ghin
dăoanu a acumulat punctele 
necesare unei victorii clare, a- 
cordată de judecători în unani
mitate. In cea de a doua, 
Mihai Ciubotarii (AEM Timi
șoara) și Florin Stan (Dinamo) 
și-au disputat cu o ardoare de
osebită șansele. Timișoreanul 
a căutat prea mult lovitura de 
k.o., iar dinamovistul a punc
tat destul de bine. In ultima 
repriză însă, lui Stan i-au 
scăzut resursele fizice și timi
șoreanul a refăcut din terenul 
pierdut. Un avertisment pri
mit de dinamovist în ultimul 
minut al partidei a atîrnat 
destul de greu în balanța vic
toriei, care i-a fost acordată 
cu 3—2 lui Ciubotaru.

La „grea", arbitrul Gheorghe 
Teodoru a sesizat la timp 
momentele grele prin care a 
trecut Nicolae Anghel (Voința 
București) In partida cu Teo
dor Pîrjol (Dinamo). După ce 
l-a numărat pe curajosul bo
xer de la Voința, care i-a fă
cut destule clipe grele lui 
Pîrjol, Gh. Teodoru a oprit 
la timp meciul în momentul în 
care Anghel a recepționat în
că o rafală, care l-a zdrunci
nat vizibil. învingător prin a- 
bandon în rundul 3, Teodor 
Pîrjol. Departe de a fi oferit 
un meci „în familie", steliștii 
Gheorghe Preda și Ion Cernat 
s-au „onorat" cu,lovituri deo
sebit de puternice. Cernat. ră
nit la arcadă, abandonînd la 
începutul rundului doi.

Capitală 
două zile, 
inaugurale 
organizate 

stadiului 
jucă- 

popice

Arena Voința .din 
a găzduit, s timp de 
întrecerile etapei 
a „Cupei F.R.P.", 
pentru verificarea
pregătirilor atinse de 

■toarele și jucătorii de 
vizați a reprezenta țara noas
tră la diversele 
ternaționale.

Primele teste 
sezon au fost 
majoritatea concurenților dînd 
satisfacție specialiștilor forului 
de resort. Iată clasamentele : 
Juniori (f) — 1. Alice Șerban 
(Voința București) 410 p.d., 2.

competiții in-

ale actualului 
îmbucurătoare,

Lr Plovdiv a avut loc un tur
neu de judo la care, pe lingă 
echipele Marica și Lokomotiv 
din localitate precum și o se
lecționată a orașului, au parti
cipat și sportivi români de la 
Carpați Mîrșa. Judoka sibieni

GREȘELI DE ORGANIZARE IN CAMPIONATELE DE
Campionatele republicane in

dividuale la orientare turistică 
(edijja 1982) și Concursul re
publican al seniorilor (33 și 
43 de ani) s-aiT desfășurat, 
«ăptămîna trecută, în pădurea 
Argineși (iud. Mehedinți), iar 
Campionatele republicane de 
ștafetă — în pădurea Bucovăț 
(de lingă Craiova). Au parti
cipat reprezentanții județelor 
cu tradiții în orientare, ca Ma
ramureș, Cluj. Sibiu, Iași, Bi
hor, Timiș. Bistrița-Năsăud, 
Dolj, Sălaj, Galați, Brașov, 
Satu Mare, Gorj, Harghita. Olt 
șl Municipiul București cit și ai 
județelor in care acest sport 
are o arie de răspîndire mai 
mică (Suceava, Giurgiu, Neamț, 
Mureș, Buzău, Alba).

Vremea a fost excelentă, te
renul — uscat, bun pentru a 
lergare. Traseele, frumoase și 
variate, au fost insă prea lungi 
la probele feminine și greu de 
parcurs pe căldura sufocantă 
din primele 2 zile cind, din vina 
organizatorilor, starturile s-au 
dat către prinz. Hărțile folosi
te la campionatele individuale 
au avut unele greșeli de plani- 
metrie. Posturile de control — 
la categoriile F — 19 și M — 
21 ani — au fost distruse sau 
au dispărut, în parte, pe timpul 
concursului. (Federația n-a res 
pectât regulamentul, care pre
vede că la finalele pe țară 
posturile trebuie să aibă arbi
tri. deși a avut... 50 de 
retribuiți!).

Lupta pentru primele 
s-a dat îndeosebi între 
zentanții județelor Maramureș 
(care au cîștigat patru titluri, 
la individual), Arad (două tit
luri) și Cluj.

După etapa I, s-a luat mă
sura ca o parte din sportivi 
(reprezentînd 60% la F 19 și 
M — 21) — unii cu bogat pal
mares în orientarea turistică 
— să fie scoși din concurs, 
pentru că n-au compostat exact

oficiali

locuri 
repre-

în pătrățelul fișei de concurent 
deși, evident, compostoarele fo
losite în ihtrecerc n-au fost 
corespunzătoare. Măsura aceas
ta a constituit o exagerare a 
președintelui comisiei de orga
nizare, pe care secretarul res
ponsabil al federației n-a, cen
zurat-o, după cum acesta n-a 
intervenit prompt în ziua a 
doua de concurs cind cei mai 
buni sportivi ai țării, de la 
categoriile F — 19 și M — 21, 
pentru care, de fapt, se orga
nizează aceste campionate, nu 
s-au mai prezentat la start, in- 
vocînd Suits de greșeli de orga
nizare. Desigur, reacția spor
tivilor este reprobabilă, consti
tuind un act de gravă indisci
plină, ce trebuie analizat, îm
preună cu greșelile organizato
rilor concursului.

La Campionatele republicane 
de ștafetă ''titlurile au fost cu- . 
cerite de maramureșeni (două), 
de arădeni și, surpriză! — de 
reprezentanții, județului Galați. 
Greșelile tehnice ale organiza
torilor, au dus 'însă la anularea 
a 4 trasee (din 8) făcînd deci 
ea la ștafetă campionatele să 
fie desfășurate doar pe jumă
tate.

— Cluburile și Comisiile ju
dețene de turism — alpinism 
au cheltuit niște bani, sportivii 
s-au pregătit un an de zile și 
iată că. din cauza organizării 
defectuoase, banii au fost a- 
runcați în vînt, iar sportivii 
și-au disputat în zadar șansele, 
ne spunea Paula Chilea, fostă, 
de mai multe ori, campioană 
națională, acum antrenoare la 
„Loconiotiva”-București, ai că
rei sportivi cîștigaseră ștafeta 
la 15—17 ani.

REZULTATE TEHNICE î Femi
nin — 11 ani : Larisa Pop (B. 
Mare — „Chemun"). 2. Kniga 
Kerekes (Cluj-Napoca — „Mcta-

EXCURSIA LUNII SEPTEMBRIE
O croazieră de 1 zi cu motonava „FELDIOARA" pe 

Dunăre, de la Oltenița la Călărași.
Prima excursie — la 18 septembrie 1982, după următorul 

program :
@ plecare cu autocarul, la ora 7.30, de la hotelul Inter

continental, pe traseul București — Oltenița, sosire la Ol
tenița în jurul orei 9

• 9,30 — îmbarcarea pe motonavă pentru plimbare pe 
Dunăre, la Călărași.
• în jurul orei 14 — dejun cu specific pescăresc la 

restaurantul terasă Chiciu.
9 după servirea dejunului, îmbarcarea în autocar și de

plasarea la Ostrov, pentru vizitarea zonei viticole.
0 ora 17,30 — deplasarea cu autocarul pe distanța Călă

rași — București ; sosirea în Capitală — în jurul orei 20.
Prețul excursiei este de 198 lei de persoană.
Înscrieri și informații la -toate filialele de turism 

ITIIRB : Bd. N ;.............................
1848 nr. 4 (telefon 13.75.53), str Tonitza nr. 13 
13.30 58), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), 
deleev nr. 14 (telefon 39.37.60).

înscrierile se pot face și direct la comisiile 
de masă din instituții și întreprinderi. în acest 
carul va pleca de la sediul unității respective.

ale
Băleescu nr. 35 (telefon 15.74.11), B-dul 
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acțiuni de natură

ca orice

Troian IOANIȚESCU

Sportul este în esență 
activitate colectivă, 
cu atît mai mult, 
plan moral, trebuie 
recunoaștem in activita
tea sportivă necesitatea 
sentimentului solidari
tății. O echipă. un lot, 
o delegație sportivă este 
numai pe plan cantitativ 
suma unor individuali
tăți ; pe plan spiritual 
avem de a face cu o 
unitate teoretic indisolu
bilă. Printre membrii a- 
cestei unități circulă un 
nevăzut fluid, un senti
ment de apartenență la 
aceeași comunitate care 
leagă mai strins 
liant.

Ce plăcut, ce 
este să vezi pe 
nenții unei echipe spor
tive românești susținîn- 
du-se reciproc, încura- 
jindu-se îndemnîndu-se 
spre performanțe înalte, 
spre victorie, fiecare in 
îndemnul său simțind că 
laurii biruinței 
țin astfel. în

Si cită dezamăgire iți 
produce să vezi — cum 
ni s-a intîmplat nouă la 
Nyiregyhăza — să 
servi că o finală 
campionat european, 
tenismani români pe 
ren. încleștați în luptă 
pentru victoria culorilor 
țării. se desfășoară in 
absenta celorlalți jucă
tori. membri ai delega
ției, care au in acest 
timp preocupări periferi
ce sau lasă pur și sim
plu pradă uitării datoria 
solidarității sportive și 
umane.

Se petrec lucrurile așa 
și la alte sporturi, unde 
educația patriotică lasă 
de dorit, unde simțul co
lectivității nu este dez
voltat. cultivat, unde iși 
face loc o dăunătoare și 
deloc pilduitoare atitudi
ne egoistă, individualis
tă („fiecare cu felia 
lui“).

Si încă n-am abordat 
decît latura morală a 
problemei. Dar cea prac
tică ? Oare din evoluția 
unor finaliști de campio
nat european nu e ni
mic de învățat, in ordi
nea tehnică sau tactică ?

La asemenea fațete 
ale problemei ar trebui 
să mediteze din cind in 
cind atît sportivii, cit și 
antrenorii, educatorii lor, 
care știu mai bine ca 
oricine ce valoare are, 
in toiul bătăliilor spor
tive decisive, îndemnul 
venit de aproape, de la 
colegi. încurajarea cu 
glasul sau chiar numai 
cu inima, prin prezență!

Să nu fii lingă parte
nerul tău de lot, cind a- 
cesta se bate pentru o 
victorie care nu-i numai 
a lui, ci a tuturor — ce 
rușine !

Victor BĂNCIULESCU

S EXEMPLU
1 finaliste 
J.N.C.A.P." 
știi aparți- 
>rtive „îna- 
. Călărași), 
teren de 

jucător-an- 
undățeanu. 
ectat grad 
cătorii din 

cu brio 
al preli- 
ificîndu-se 

formații 
oentru cu
ltului tro-

ne pînă la 
ntrecerilor 

Nicolae 
fracturat 

nîna stîn- 
apărut pe 
inaugurală 

Dar, în 
a „prinde- 

elevii săi 
• pauză de 

.Tineretul" 
jorman) a 

mijlocaș 
■are cu o

singură 
dutabil 
inițieze 
să aducă pe tabela de mar
caj egalitatea : 5—5. Făcînd 
vizibile eforturi pentru a 
prinde și a pasa cu repe
ziciune mingea doar cu o 
singură mină, electricianul 
Nicolae Fundățeanu 
dovedit, în continuare, 
celași iscusit oinist. El 
țesut pase derutante și 
lovit cu precizie adversarii, 
fițnd principalul 
al următoarelor 
„înainte" Modelu 
doar în coVnpania 
toareh competiției. 
Rîmnicelu (jud. Buzău), 
a ocupat locul secund 
clasament la prima sa par
ticipare la finala „Cupei 
U.N.C.A.P.", un veritabil 
campionat sătesc. Iar jucă- 
torul-antrenor Nicolae Fun
dățeanu a oferit un admi
rabil exemplu de dăruire 
pentru apărarea culorilor 
asociației sportive.

realizator 
victorii, 

a pierdut 
. cîștigă- 

Energia 
Și 
în

JUCIND CA IN PRIMA MANȘA, DINAMO 
POATE TRECE $1 DE DUKLA PRAGA
(Urmare din pag. 1)

dînd însă numai lovitură in
directă). A rămas pînă la ur
mă numai 2—0 și această vic
torie fără dubli poate fi ar
gumentată de toate datele con
crete ale meciului. Raportul șu
turilor a fost 22—11, iar cel al 
comerelor 13—7. Maj semnifi
cativ ni se pare a fi însă cel 
al ocaziilor de gol și acesta 
este de 9—3 pentru echipa cam- 
piornă a României. Dinamo a 
cîștigat, așadar, pentru că A 
JUCAT MAI BINE ‘ ”
kla. mult mal bine 
campionat. Apărarea, 
tia cîtorva ezitări, 
prompt contraatacurile lui Kriz, 
Nehoda și Rott. Mijlocașii tu 
fost cei care au dat tonul, Mul- 
țescu' și Custov evoluînd la ni
velul de vîrf al capacității lor, 
ei fiind jucătorii neobosiți ai 
echipei, care au sprijinit tot 
timpul pe cei din avanposturi,

decît Du- 
decît în 
cu excep- 
a stopat

Dudu Georgescu, Văetuș, Ior- 
dache și Orac căutînd perma
nent să se infiltreze derutant 
în masive, apărare dominată die 
trio-ul Stromsik — Fiaila — Jes- 
linek.

Sigur că, dacă Dinamo (și 
iată, revenim la condiționalul 
de la început) ar mai fi în
scris un gol, pe care l-ar fi 
meritat cu prisosință, proble
ma ajungerii în turul doi ar fi 
fost rezolvată în proporție de 
90 la sută. Dar și așa, „ll"-Ie 
pregătit de Dumitru Nicolae- 
Nicușor a luat o opțiune serioa
să asupra calificării, pe care 
sperăm s-o materializeze, peste 
două șăptămîni, la Fraga. Di- 
namo merită această calificare. 
•Și o merită mai ales acei 70 000 
de spectatori, setoși de fotbal 
bun. care, ca și la meci,ul cu 
Valerengen Oslo, s-au aflat in 
tribunele stadionului „23 Au
gust", să-i încurajeze pe cam
pionii noștri.

A. K. GRAZ ANUNȚĂ, LA HUNEDOARA, 
VIGUROASĂ...0 REPLICA

(Urmare din pag. I)

tire și au fost premiate pentru 
participarea șl rezultatele În
registrate la o serie de compe
tiții organizate în orașul de pe 
malurile Muhr-ului etc. Toate 
acestea pregăteau „terenul" 
pentru meciul cel mare, par- 
tida-vedetă și toate căutau să 
atragă un număr cît mai 
mare de spectatori. Și chiar 
dacă lovitura de începere a 
partidei G.A.K. — Corvinul a 
fost dată de „Miss Austria ’82", 
frumoasa Elisabeth Gawann, 
din Graz, publicul nu a luat 
cu asalt, cum se așteptau or
ganizatorii. casele de bilete. Și 
asta pentru bunul motiv că 
spectatorii sînt „supărați" pe 
G.A.K. — pentru jocurile slabe 
realizate pînă acum. In con
fruntarea cu „ll“-le pregătit 
de antrenorii Remus Vlad și 
Octavian Cojocaru, G.A.K. a 
realizat însă cel mai bun joc 
al ei din ultimele luni. La a- 
ceasta a contribuit în ' foarte 
mare măsură și prezența în 
teren a binecunoscutului inter
național olandez Barry Hul- 
shof care, la 36 de eni, în
cearcă să pășească într-o a 
doua tinerețe sportivă. Debutul 
lui Hulshof în noua lui echipă 
a turnat parcă foc în sîngele 
coechipierilor săi, ei depășin- 
du-Și condiția de pînă atunci, 
care i-a dus pe locul 11 
clasamentul general după 
etape disputate.

Deci, Corvinul a avut de 
fruntat altă echipă, G.A.K. 
monstrînd că în împrejurări 
speciale. într-o cu totul altă 
atmosferă decît se joacă me
ciurile de campionat și cu un 
jucător celebru în formație, se 
poaite autodepăși. In aceste 
condiții cu totul noi. dar pre
văzute de antrenori ca și de 
Mircea Lucescu, tinerii hune- 
doreni au acționat — îp spe
cial în prima repriză — cu 
maturitate. Punîndu-și în func
ție superioritatea tehnică și-au 
pregătit cu minuțiozitate ac
țiunile de atac, au pasat mai 
mult și mai bine decît adver
sarii lor (mai iuți și cu o for
ță de joc superioară Corvinu- 
lui), toți avînd îndelungate 
stagii în prima divizie a Aus
triei și fiind totodată mai so
lizi decît purtătorii tricourilor 
alb-albastre, astfel că hune- 
dorenii au dominat teritorial și 
mai ales tactic prima repriză, 
superioritate fructificată prin 
golul înscris de Gabor în min. 
15. In această parte a jocului 
mai trebuie remarcat jocul in
teligent al lui Petcu si Klein, 
care i-au creat culoare de pă
trundere lui Oncu, nu de pu
ține ori prezent în fața porții 
adverse.

Avînd resurse fizice supe
rioare. după pauză, formația 
din Graz s-a aruncat literal
mente în atac, avînd in STering 
(26 de selecții în prima repre
zentativă a Austriei), în fun
dașul Gamauf (fost pînă în 
sezonul trecut la Austria Vie- 
na), în înaintașii Zuenelli (2 
selecții). Steinbauer (venit la 
G.A.K. de la binecunoscuta 
Rapid Viena) și Schwicker (un 
tînăr de 20 de ani care se q- 
nunță ca o speranță a fotba
lului austriac) cei mai buni și 
mai periculoși jucători pentru 
poarta apărată de Ioniță. Cu

deosebire Gamauf, care se in
filtra ca o pisică, pe neobser
vate, pînă la cîțiva metri de 
gol, de cîteva ori gata dz ega- 
lare. Și totuși, golul formației 
austriece nu a venit decît în 
urma unei flagrante greșeli in
dividuale a lui Bogdan. Mar
cat de greșeala sa, Bogdan a 
făcut eforturi lăudabile să și-o 
repare, intercalindu-se uneori 
foarte periculos în atac, numai 
șansa salvîndu-1 pe Ekmftcici 
de la un nou gol.

Meciul de la Graz a consti
tuit pentru fotbaliștii de la 
Corvinul o frumoasă reușită. 
Dar disputa nu este terminată, 
pentru că cele 90 de minute 
care mai sînt de jucat pu se 
anunță deloc ușoare. Pentru ca 
reușita să fie deplină este ne
voie de o mobilizare și mai 
mare în meciul de la 29 sep
tembrie. pe care antrenorul 
Ștarek și elevii săi au anunțat 
încă de miercuri seara, după 
meci, că vor să-1 cîștige...

in
4

in- 
de-

UNIVERSITATEA CRAIOVA A OBȚINUT O VICTORIE
DE RĂSUNET, DAR (ÎNCĂ) NU Șl CALIFICAREA

(Urmare din pag. 1)

lieni. alături de Donose șl Un
gureanu ..marile revelații ale 
echipei române", 
mărturisea că nu 
pauză, că mai pot 
tida : ,,Nu pot uita
40. putea fi 2—0 pentru noi, 
dacă Graziani era mai atent !“ 
opina celebrul

între aceste 
0—2 posibil la 
ventual 5—1, 
acest 3—1 al
identic cu acel 3—1 de senza
ție, administrat la Florența, de 
F. C. Bara Mare echipa care 
încă nu-i iese
Passarella. Acest 3—1, plus, ce
le dcuă bare și suita de ratări, 
înseamnă o victorie de mare 
preț .' Un succes de răsunet ! 
El este rodul unei dăruiri e- 
xemplare în remiza secundă, 
al DUterii de lijptă al întregii 
echipe. Aici se cuvine să sub
liniem meritul medicului Vasile 
Frinculeseu, cel care a luptat 
cu... cinci accidentați dar. în 
același timp, și sacrificiul lui 
Țiclcanu (încă nerefăcut total). 
Ștefănescu și Cămătaru, care, 
deși se temeau de recidivă, 
găsit tăria morală să intre 
teren pentru că era nevoie _ 
ei... psihic și tactic. Cum nu 
putem omite efortul lui Crișan 
de a siprijini echipa 90 de mi
nute. în pofida faptului că nu 
era cu pregătirea la zi și nu 
mai jucase o partidă întreagă 
de vreo sase luni ! Acesta a 
fost atu-ul craiovenilor. FOR
ȚA MORALA care i-a regăsit 
ca echioă. dună frământările 
interne din ultima vreme, și 
le-a valorificat in bună parte 
valorile individuale. Spre lau
da ei. Universitatea Craiova a 
știut să fie în repriza secun
dă o echipă. în stare să riște 
pentru schimbarea rezultatului. 
Și aici intervine un merit. în 
capacitatea elevilor lui Con
stantin Oțet și Nicolae Ivan 
de a schimba din mers tactica. 
Cum 0—1 sau 0—2 însemna tot 
infpîngere acasă, studenții au 
găsit antidotul pentru marca
jul sufocant al florentinilor :

Antognoni 
credea, la 

pierde par
că. in min.

fotbalist italian, 
coordonate, un 
pauză și un e- 

trebuie discutat 
craiovenilor,

din cap lui

au 
în 
de

trimiterea permanentă a fun
dașilor laterali Ungureanu și 
Negrită in atac (primul avînd 
si sansa de a fi lăsat liber, 
iar celălalt — scăpat de sub 
supravegherea lui Massaro). Cu 
această superioritate numerică 
asigurată si soeculind nervozi
tatea crescîndă a jucătorilor ita
lieni. mai ales după or... 
golului egalizator, echipa 
ioveană și-a 
decvată. prin 
cu schimbări 
au dereglat 
în care portarul Galii 
tuat cu mult sub nivelul unei 
rezerve a ..Squadrel azzura" la 
Mundialul spaniol. Sub „pre
siunea olteană" de după pauză. 
Florentina și-a dezvăluit lipsu
rile care puteau duce, cu pu
țină șansă ele partea studenți
lor, la un scor liniștitor.

Ceea ce înseamnă că Univer
sitatea Craiova a obținut o 
victorie mare, dar, nu Și 
lificarea. Dealtfel, realist, 
trenorul Constantin Oțet 
marca după ioc : >,Repriza 
cundă ne-â demonstrat 
putem fi ! Avem jucători egali, 
zic eu, marilor personalități 
din formația Fîorcntinei. Ei 
trebuie să strălucească si ia 
Florența, pentru că golul pri
mit ușor, aici, la Craiova, ne 
obligă să jucăm foarte atent 
și matur în meciul retur. Am 
făcut un pas spre calificare, 
un pas mare, insă trebuie să-l 
facem și pe al doilea. Cred că 
avem resurse 1" Aceste resur
se. de care amintea antrenorul 
craiovenilor. trebuie valorifica
te prin SERIOZITATE și RES
PONSABILITATE ÎN PREGĂ
TIRE în jocuri, 7n viata par
ticulară. și nrin analiza lucidă 
a primei reprize din meciul cu 
Fiorentina, cind putea fi și 
0—2. Cel de al 31-lea meci al 
craiovenilor într-o cupă euro
peană — cifră care exprimă 
o suficientă experiență inter
națională — reprezintă

. didă victorie care nu 
irosită.

rea 
cra- 

impus tactica a- 
atacuri in forță, 
de tempo care 
..lacătul" italian, 

s-a si-

ca- 
an-
re- 
sc- 

cine

rt sn’en- 
trebuie

0 REMIZĂ ONORABILĂ CARE
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cu aspectul general al jocului 
din teren. Nu, a afirmat la 
sfîrșitul meciului Dj Ștefano, 
care aprecia că, după numărul 
marilor ocazii de gol, echipa 
sa ar fi putut ciștiga detașat. 
La rîndul său opinia din ta
băra clubului băimărean este 
aceea că o victorie a forma
ției loqale, la limită, ar fi fost 
rezultatul cel mai echitabil. 
Puse față în față cele două 
răspunsuri nu ne pot ajuta să 
ajungem la o concluzie care 
să ducă exact pe drumul ade
vărului. De aceea va trebui 
să apelăm la datele obiective 
ale întîlnirii, nu înainte de a 
asculta și părerile a doi neu
tri. Primul, arbitrul partidei, 
F. Wocher, ne-a declarat : 
„F.C; Baia Mare a dovedit 
prin jocul practicat că nu este 
decît accidental o echipă de 
„B". O felicit pentru modul 
său de acțiune ordonat și pen
tru curajul de care a dat do
vadă în confruntarea cu un 
adversar foarte valoros, de o 
asemenea reputație". Cel de-al 
doilea neutru. observatorul 
U.E.F.A., Tarik Oezerengin, din 
Turcia, ne-a spus : „Echipa
română a fost ceva mai bună 
în prima repriză, dar a avut 
o scădere evidentă Ia jumă
tatea reprizei secunde. Lipsa

unei experiențe internaționale 
a făcut ca F.C. Baia 
nu-șj poată valorifica 
avantajul 
plusul de 
vitate".

Și acum 
cifrele pe 
jocul, raportul acțiunilor 
atac pe fracțiuni de timp 
cîte un sfert de oră : 
(min. 1—15), 11—15 (min. 16— 
30) și 17—17 (min. 31—45). To
talul primei reprize : 47—44,
aceasta mareînd o ușoară su
perioritate în ce privește ini
țiativa echipei băimărene. în 
repriza secundă.; 16—16 (min. 
46—60). 9—23 (min. 61—75) și 
15—13 (min. 76—90), ceea ce 
duce la un total de 40—52, e- 
chivalînd cu o apreciabilă di
ferență în favoarea Realului, 
evidentă, mai ales, în sfertul 
de oră de la mijlocul repri
zei a doua. Situație bine sesi
zată și de observatorul 
U.E.F.A. și de Dj Ștefano, ho- 
tărît să abandoneze tactica jo
cului de așteptare și să for
țeze victoria. Această intenție 
a fost anulată însă de mobi
lizarea colectivă a formației 
băimărene, care și-a apărat 
pînă în final cu ardoare șan
sele, obținînd o meritată re
miză. A existat, desigur, și 
posibilitatea să cîștige, dar pu
tea la fel de bine să și piardă.

terenului 
elan și de

Mare să 
integral 
propriu, 

combați-

ce spunsă vedem
care ni le-a oferit 

de 
a 

19—12

OBLIGA
de la 
că re-

alta egalul
ni se pare 

raportul de forțe

Una peste 
Baia Mare 
flectă fidel 
din teren. Și am vrea să mai 
precizăm că un astfel de re
zultat obținut de o echipă, în 
fapt o divizionară „B“ fără 
experiență internațională, în 
fața alteia aureolată de mari 
performanțe continentale re
prezintă realmente un succes. 
EI justifică deci satisfacția ge
nerosului public băimn-ean 
după partida de miercuri. In 
același timp, remiza realizată 
de echipa antrenată de Paul 
Popescu și Nicolae Szabo, în
drumați de antrenorul federal 
Cornel Simionescu, ar putea 
constitui un punct de referință 
pentru partida-retur din 29 
septembrie, de la Madrid. A- 
colo, Pe stadionul Santiago 
Bernabeu, unde va fi incom
parabil mai greu decît pe sta
dionul „23 August" din Baia 
Mare. Unde reprezentanta fot
balului nostiu în Cupa cupe
lor are mari obligații de a-ți 
onora pînă la capăt mandatul 
de ambasadoare într-o com
petiție de prestigiu european 
și aspirațiile pe plan interns 
Făcînd apel, desigur, la toat® 
resursele sale fizice și morale,' 
așa cum a făcut-o în cea mat 
mare parte a timpului de joc 
în meciul de pe teren propria 
cu Real Madrid.

BOGAT PROGRAM DE JOCURI AL ECHIPELOR NOASTRE REPREZENTATIVE
Loturile reprezentative ale 

țării noastre („A", ,,B“, olim
pic, tineret și juniori) au în 
această toamnă un bogat pro
gram de jocuri amicale și ofi
ciale.

Astfel, lotul „A" va juca, Ia 
17 octombrie în deplasare, în- 
tr-un meci amical, cu prima 
reprezentativă a R.D. Germa
ne, urmînd ca la 4 decembrie 
să întîlnească, la Roma, Italia 
în cadrul preliminariilor C.E.

Lotul „B" va primi, la 13 
octombrie, vizita selecționatei 
similare a Bulgariei. întîlni- 
rea, cu caracter amical, se va 
disputa la Brăila.

Lotul olimpic are în pro
gram două meciuri amicale, 
ambele în deplasare, cu R. D. 
Germană, la 22 septembrie, și 
cu U.R.S.S., la 13 octombrie.

Lotul de tineret va juca la 
22 septembrie, la Rm. Vîlcee, 
cu echipa similară a R. D. 
Germane, iar la 27 octombrie 
va susține în deplasare parti
da oficială cu Italia, din pre
liminariile C.E. pentru tineret.

în sfîrșit selecționata de 
juniori a țării noastre va sus
ține la 15 și 17 octombrie, la 
Soci, două meciuri cu juniorii 
din Uniunea Sovietică. Alte 
două selecționate alcătuite din

juniori mici (născuți în anii 
1964 și 1965) se vor deplasa în 
luna noiembrie în R.D. Ger
mană, pentru două întîlniri cu 
selecționate similare din a- 
ceastă țară.

• înfrățirea oradea — 
U.T.A. 0—1 (0—0). Ieri, la Oradea, 
în meci restanță din seria a m-a 
a Diviziei „B", U.T.A. a învins 
formația locală înfrățirea cu 1—0 
(0—0), prin golul marcat de Mușat 
în min. 53. (I. GHIȘA — coresp.).
• I.P. ALUMINIU SLATINA — 

F. C. ARGEȘ Z—O (0—0). Divizio
nara „B“ s-a impus după pauză, 
prin golurile marcate de Ciocioauă 
si Asaftei.



TOVARĂȘUL La Sofia, in aceste zile

NICOLAE CEAUȘESCU

(l - mare din pag. I)

străbătute de coloana oficială 
de mașini, un număr impresio
nant de oameni ai muncii 
ioate vîrstele, alături de 
denții și elevii prezenți la 
ceasta sărbătoare a învățămîn- 
tului românesc, au scandat cu 
însuflețire cu dragoste, minute 
în șir, numele partidului și al 
secretarului său general, indiso
lubil legate intr-un simbol al 
devenirii României socialiste. 
Atmosferă sărbătorească, sporită 
de evoluția formațiilor artistice, 
fanfare, echipe de dansatori și 
grupuri de sportivi. Bucuria în
ceputului de an școlar, recu
noștința celor mai tineri cetă
țeni ai patriei față de partid și 
secretarul său general pentru 
condițiile de viață, de învăță
tură și de recreare, pentru co
pilăria lor fericită se regăsesc 
în sugestivele exerciții ale 
ilevilor, pionierilor și șoimilor 
patriei. Lor li se alătură stu
denții, care au ținut să-și ex
prime și cu acest prilej mul
țumirea deplină pentru condi
țiile create învățămintului, ho- 
tărirea nestrămutată a tinere
tului studios din România de a 
răspunde acestei griji statornice 
a partidului prin rezultate tot 
mai bune, printr-o temeinică 
pregătire teoretică și practică, 
angajamentul de a deveni spe
cialiștii de miine ai țării.

BALCANIADA DE SCRIMA PENTRU JUNIORI

de 
stu- 

a-

★
încheierea vizitei, 

dialog consacrat dez- 
invățămintului de toa- 

tot 
îi 

Nicolae 
Elena

După 
amplu 
voltării 
te gradele, legării sale 
mai strînse cu cercetarea 
producția, tovarășul 
CeaușeScu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat au luat 
parte la adunarea populară or
ganizată pe platforma Institu
tului politehnic* cu prilejul 
deschiderii noului an de învă- 
țămint.

La această 
manifestare, care 
începutul unei noi 
muncă 
studios

participau peste 100 000 de elevi 
și studenți, cadre didactice și 
oameni ai muncii din.. între
prinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Apariția la tribună a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu este 
intimpinată cu puternice ura- 
le și îndelungi ovații. Zecile 
de mii de participant! scan
dează ; „Ceaușescu — P.C.K.", 
„Ceaușescu și poporul!“, „Din 
adincul inimii — Ceaușescu — 
tinerii !“, „Ceaușescu — Pace !“.

In numele parlicipanților, al 
tuturor locuitorilor Capitalei, 
tovarășul Gheorghe Pană a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvintul la marea adunare.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze □ luat apoi cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a tost ur
mărită cu viu interes și pro
fundă satisfacție de întreaga 
asistență, iar, prin intermediul 
posturilor de radio și televi
ziune, de milioane de elevi și 
studenți, cadre didactice, oa
meni ai muncii de cele mai 
diferite profesii. Cuvintarea a 
fost subliniată în repetate rln- 
duri cu puternice aplauze< 
cu îndelungi urale șl ovații, cit 
prezenți exprlmindu-și astfel 
deplina lor aprobare faț* de 
politica internă și extern* a 
partidului, față da aprecie
rile prefund științifice șt ori
entările novatoare formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Marea adunare populară 
pe platforma Institutului 
litehnic din București se 
cheie într-o atmosferă di
brant entuziasm patriotic. 
Scandînd cu înflăcărare nu
mele partidului și al secreta
rului său general, zecile di 
mii de elevi, studenți, cadre 
didactice, toți participanții tfi 
reafirmă încă o dată cu pu
tere încrederea lor nestrămu
tată in partid, in politica sa 
clarvăzătoare consacrată edi
ficării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Incepînd de azi. pînă la 23 
septembrie, la Sofia vor avea 
loc Campionatele balcanice de 
scrimă pentru juniori. Lotul 
tinerilor scrimeri români este 
compus din floretistele Geor- 
geta Beca, Reca Lazăr, Corne
lia Chelaru, Salvina Ionescu,

floretiștii Liviu Buzan, Atila 
Fille, Zoltan Kesler, Vasile 
Costa, spadasinii Alexandru 
Marin, Sorin Saitoc, Marcel 
Savaniu, Adrian Colcișcă și sa- 
brerii Vilmoș Szabo, Ion Stan- 
ciu, Walter Sultan, Gabriel 
Anghel.

Turneul interzonal de la Moscova

FLORIN GHEORGHIU ÎNVINGE PE ROORIGUEZ
în cadrul turneului interzo

nal de șah de la Moscova, in 
prima zi de pauză Drevăzută 
in programul de desfășurare, 
s-a jucat partida amînată din 
runda a 4-a dintre marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu și filipinezul Ruben Ro
driguez. Dominînd 
deschideri si pînă 
Gheorghiu a obținut prima sa 
victorie în concurs. înaintea 
celei de a 7-g runde, clasa
mentul turneului se prezintă

jocul din 
în final.

astfel : Garda (Cuba) 5,5 
Andersson 
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 
(U.R3S.S.) 
(România) 
3 p Velimirovici (Iugoslavia) 
2,5 d (l). Sax (Ungaria) și 
Christiansen (S.U.A.) 2,5 p,
Rodriguez (Filipine) șl Murey 
(Israel) 2 u, Quinteros (Argen
tina) 1 p. Van der Viei (O- 
landa) 0.3 p (1).

P. 
și Tal 

Kasparov 
Beliavski 

3,5 p. Gheorghiu 
șl Gheler (U.R.S.S.)

(Suedia) 
p,

4 P. 
P.

TOUR DE L' AVENIR

de 
po- 
în- 
vi-

impresionantă 
marchează 
etape de 

în viața tineretul!’ 
din patria noastră,

CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEI FEMININ
In ziua a treia a campiona

tului mondial feminin de volei, 
care se desfășoară în 
multe orașe din Peru, au 
înregistrate următoarele 
zultate: R.F. Germania 
Paraguay 3—0 (10, 4, 6), Cuba 
— Ungaria 3—1 (9, —6, 6, 0), 
Olanda — Argentina 3—0 
6, 1). Mexic —' Spania 
(5 7, 8). Japonia — Bulgaria 
3—0 (4, 0, 4), Australia — Chile

mai 
fost 
re

3—1 (9, —6, 6, 7), Italia 
Porto Rico 3—0 "* '
S.U.A. — R. P.
(6, 9. 11), Coreea 
Brazilia 3—1 (13. 
Pentru turneele 
s-au calificat U.R.S.S., 
lia, Japonia, Bulgaria, 
Ungaria, Canada, Peru, S.U.A., 
R. P. Chineză, Coreea de Sud 
și Brazilia.

(12, 12, 4), 
Chineză 3—0 
de Sud — 
-13, 12, 3). 

semifinale 
Austra- 

Cuba,

Etapa a 6-a a cursei cicliste 
Tour de l’avenir. la care par
ticipă rutieri amatori și profe
sioniști, Saint Laurent-du-Pont 

Pierre-de-Chartneuae 
da 
la

— Saint
(14S km) a fost clștigată 
francezul Philippe Leleu 
4h02:20. în același timp a so
sit columbianul Lull Hemelnu 
în clasamentul general indivt-

dual continuă să conducă ame
ricanul Greg Lemond, urmat de 
englezul Robert Miliar la 7:1S. 
francezul Raymond Martin la 
8:08. columbienii Rateel Ace
vedo la 8:26 și Cristobal Penez 
1* 10:10. Pe echipe conduoe 
R. D. Germană, urmată de Co
lumba ta 2:18 șl U.R.S.S.

ATLETISM • Nou record femi
nin cehoslovac la 10 000 m — 
Jarmila Urbanova 35:04.8.

BOX • Americanul Juan la 
Porte (23 de ani) a devenit cam
pion mondial la „pană" (WBC) 
lntrecîndu-I pe columbianul Mario 
Miranda prin abandon în rep. 11.

CICLISM • Al 62-lea tur al Ca- 
lalonled a fost cîștlgat de spanio
lul Alberto Fernandez cU 33.13:53. 
Pe locurile următoare : Munoz 
(Spania) la 51 s, Gorospe (Spania) 
la 2:10, Seiz (Elveția) la 3:10 etc. 
Ultima etapă (Cam brlls-Salou, 
136 km) a revenit belgianului 
Cocquyk în 3.37:09.

FOTBAL • In preliminariile 
C.M. de juniori, la Cairo, Egip
tul a învins Sudanul cu 3—1 
(S-0).

HOCHEI PE GHEAȚĂ O Echi
pa Dynamo Berlin a jucat la 
Arosa, în Elveția, cu H.C. Arosa, 
campioana țării, șl a cîștlgat cu 
4—2 (2—0, 1—0, 1—2) • La Tam
pere, în Finlanda, formația lo
cală Uves a fosit întrecută de So
kol Kiev cu 3—1 (0—1, 2—0, 1—0).

POEO. • Formația Ț.S.K.A 
Septemvrisko Zname Sofia este 
noua campioană a Bulgariei cu 
45 p. A fost urmată de Akademic 
Sofia 42 p și Lokomotiv Sofia 
28 p.

TENIS • Turneul de la Pa
lermo : Adriano Panatta a fost 
eliminat de Juan Avendano (Spa
nia) cu 6—0, 7—5. Alte rezultate : 
Alexander — Franulovlcl 6—3,

Gildemelster — Gimenez 
7—5, 6—2, Taroczy — Tous 

6—4, 6—4.
TENIS DE MASĂ • Rezultate 

din „Cupa Ligii europene" : La 
Bath, Anglia — Ungaria 2—5 
(Jonyer a cîștlgat cu 2—0 la 
Douglas șl la Day) ; la Treblec, 
Cehoslovacia — R.F. Germania 
4-3.

ȘAH * Turneul de la Krosno 
(Polonia) a fost cîștlgat de polo
nezul Ryszard Skrobek cu 6,5 p 
din 11 posibile. A fost urmat de: 
Tomaszewski (Polonia) 7,5 p și 
Polacek (Cehoslovacia) 7 p.

Fotbal
tiMridicuM.

După startul cupelor europene

ECHIPELE DE VALOARE
AU COAiFIRMAT

AȘTEPTĂRILE
Startul în n-oua ediție a cupelor 

europene la fotbal ne-a oferit un 
caz fără precedent în istoria an
cestor competiții tradiționale gt 
atk de populare. La Atena, ta 
meciul din Cupa U.E.F.A. dintre 
echipele A.E.K. șl F.C. Kdln, la 
scorul de 3—3, cînd arbitrul bul
gar Doncev se uita la cronometru 
șl se pregătea să fluiere finalul 
jocului, pe stadionul A.E.K. l-a 
făcut dintr-odată Întuneric : pan* 
de curent I Echipele, arbitrii, ze
cile de mil de spectatori au aș
teptat In beznă reaprlnderea re
flectoarelor, dar.,. în zadar. De
fecțiunea, care a afectat un oar- 
tler întreg al Alenei, nu a fost

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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• PENTRU CĂ A REFUZAT să se supună 
controlului anti-doping ta urma unei curse, 
fără importanță, la Callac, ta vestul Franței, 
Bernard Hinault, marele Hinault, a fost sus
pendat pe timp de o lună (cu... suspendarea 
pedepsei) și o amendă bănească. Alte vedete- 
ale ciclismului francez (Bernaudeau, Vallet, 
Clerck și Le Bigaut) au fost, de asemena, sanc
ționate cu același prilej. In legătură cu aceste 
cazuri, Germain Simon, președintele Federației 
franceze de ciclism, a declarat : „Regulamentul 
este același pentru toată lumea șl nu se pot 
face excepții 1“ • DOI ALPINIȘTI JAPONEZI, 
Naoe Sakashita (35 de ani) și Yukihiro Ya- 
nagisawa (27 de ani), au escaladat, fără măști 
cu oxigen, cel 8 611 m 
al muntelui Chdgorl 
(locul doi ta ierarhia 
munților lumii) ureînd, 
în premieră, pe fața de 
nord, prin R.P. Chineză
• DIN CAUZA PLOII 
torențiale care a căzut 
in ziua desfășurării Ma
relui premiu de moto- 
ciclism al Finlandei, pro
bă pentru C.M., pe 
circuitul de la Imatra s-au produs numeroasa 
derapări și accidente. Unul dintre acestea l-a 
costat viața pe sportivul englez Jock Taylor, 
motocicleta sa cu ataș răsturntadu-se la al 
l-lea tur, după care cursa a șl fost suspendată. 
19 ANTONIO CABRINI a fost premiat recent 
de administrația comunală din Cervla. pentru 
contribuția adusă la victoria „squadrei azzura" 
la Mundi aiul spaniol. Ce s-ar fi întîmplat însă 
iacă echipa Italiei n-ar fl cîștlgat finala cu 
R.F. Germania, știind faptul că el a ratat un 

■ enalty la scorul de 0—0 7 9 ȘTIȚI CARE StNT 
RECORDURILE CONTINENTALE la săritura în 
înălțime bărbați ? lată-le : Africa : 2.26 m 
rtoussa Fall (Senegal) 1982, America : 2.32 m 
Del Davis S.U.A.) 1982, Asia : 2,32 m Zhu Jian- 
chua (R.P. Chineză) 1982. Oceania : 2,21 m Pe- 
icr Boyce (Australia) 1968, Europa : 2.36 m 
Gerd Wessig (R.D.G.) :980 • DRUMEȚUL
GHEORGHI SERGHIEV (68 de ani) a realizat 

Performanță cu totul remarcabilă. Pe jos. el 
i parcurs Intr-un an (fără zile de odihnă !) 

i ’ROO km vizit.tnd 183 de orașe și 1 144 de sate

de pe cuprinsul Bulgariei. Asociația drumeți
lor bulgari cuprinde, potrivit statisticilor ofi
ciale, 2 700 000 de membri activi ! • PRIMUL 
REZULTAT OFICIAL al sulițașei finlandeze 
-tec Krlstllna Lillak a fost de 26,24 m în 1974, 
la virsta de 13 ani. In acest sezon, la 31 de 
ani, Tltna a devenit recordmană mondială cu 
un rezultat de 73,40 m, după oe corectase în 
trei reprize, de la 10 iunie la 13 iulie, recordul 
țării sale : 66,56 m, 67,36 m șl 69,14 m • DUPĂ 
O CĂLĂTORIE care a durat aproape 3 ani. 
expediția britanică „transglobe" a ajuns la 
Southend, In sudul Angliei. Sir Ranulph Fien
nes și colegii săi de 'drum au efectuat încon

jurul pămtatului, pen
tru prima oară, trectad 
pe la cei doi poli. Ex
pediția a folosit un 
cargou spărgător de 
gheață, iar întinderile 
de zăpadă veșnică din 
Arctica șl Antartica au 
fost ntrăbătute pe sănii 
cu motor. Drumul par
curs de „transglobe" a 
măsurat peste 56 006 de 

kilometri • IN MARELE COMPLEX SPORTIV- 
EXPOZIȚIONAL „Ahoy" din Rotterdam se pre
gătește prezentarea, în premieră mondială, a 
unei Întreceri de... motocros. tn aoest oomplex, 
dar pe pista de atletism, 
Carol Corbu a cîștlgat In 
pion european de sală 
PENTRU PRIMA OARĂ 
mulul, la C.E. de la Atena, 
cartonaș galben unul atlet ____  ___  _  _
fl discutat, ta timpul concursului, cu antreno
rul său, aflat în tribună, vest-genmanul Hing- 
sen, la ora aceea încă recordman mondial la 
decatlon, a fost sancționat cu un cartonaș gal
ben precum fotbaliștii Indisclpllnațl... • RE
CORD DE EFICACITATE. Campionatul de fotbal 
juniori al unui raion din R.F. Germania a 
fost cîștlgat de echipa „S.V. Blau-Weiss" din 
Herongen. Formația antrenată de Werner Ven- 
mann a cîștlgat toate cele 22 de partide susți
nute șl a realizat un golaveraj de 117—5 I

Romeo VILARA

„cangurul" nostru 
1973 titlul de cam- 
la trlplusalt. ' • 
în istoria atletls- 
a fost acordat un... 
I Pentru vina de a

5

$

$

Fată din meciul care... se va rejuca : A.E.K. — F.C. Koln (3—3), 
Klaus Fischer (In dreapta) inscrie primul gol pentru oaspeți. 

Telefoto : A.P.-AGERPRES
minute înainte de sfîrșit. Excep
țional este rezultatul lui Standard 
ILââg® (5—0 cu Vas as Eto Gyfir, 
prin golurile semnate de Taha- 
mata, Daerden, Wendt, Haan și 
Gerets I). Foarte prețios este șl 
scorul alb (0—0) realizat de 
*ț.S.K.A. Sofia la Nice, cu Mo
naco.

în CUPA CUPELOR cîteva re
zultate surprind prin diferențele 
de scor, chiar dacă adversarele 
învingătoarelor sînt mediocre : 
C.F. Barcelona, 8—0 cu Limassol j 
Swansea, 12—0 cu Sliema (Malta); 
Steaua roșie Belgrad (pe ultimul 
loc în campionat) cîștigă cu 4—0 
la Lillestrom în Norvegia ! In 
rest scoruri strînse, cele egale 
avantajlnd, evident, formațiile 
care au evoluat în deplasare 
(printre care Bayern Munchen, 
Ujpestl Dozsa — 1—1 cu I.F.K.
GOteborg, deținătoarea Cupei 
U.E.F.A. —, Alkmaar).

în CUPA U.E.F.A. notăm numă
rul mic al victoriilor in deplasare, 
fapt care confirmă încă o dată 
valorile apropiate ale participan
telor. Doar Servette Geneva, Ba- 
nik Ostrava și Werder Bremen 
s-au întors acasă învingătoare. 
Nu este mal puțin adevărat că 
au fost și multe jocuri egale în 
care viitoarele gazde vor fi avan
tajate (Corvinul Hunedoara, Sara
jevo, F.C,_ Ziirich, Glasgow Ran
gers — cu Borussia Dortmund, 
Valencia cu Manchester United, 
Dinamo Moscova și P.S.V. Eind
hoven) .

Făcînd un bilanț ail acestei pri
me manșe din primul tur putem 
spune că, alături de echipele din 
Anglia, R.F.G., U.R.S.S., Olanda, 
Belgia, Iugoslavia, și reprezentan
tele țării noastre au avut un 
start bun, pe care dorim să-l 
confirme și în meciurile din 29 
septembrie.

reparată, așa înctt, după 45 de 
minute, arbitrul a botărlt oa me
dul să nu se mal reia, ffl, ca a- 
tare, conform regulamentului (In
diferent ta ee minut ie Întrerupe 
o partidă) ei trebuie rejucat. Cele 
două formații au căzut de acord 
ca înttlnirea să fie reprogramată 
la 2» septembrie, iar returul să 
albă loc la 6 octombrie. Prin e- 
voluțla sobrului meciul a fost pal
pitant. Oaspeții au condus cu
2— 1. apoi la pauză rezultatul a 
devenit egal (3—2), ca după re
luare gazdele aă ajungă In avan
taj, Iar în mta. 56 vest-germanll 
să ajungă la 3—3.

Trectad în revistă rezultatele 
din cele trei mari competiții vom 
consemna comportările meritorii 
ale echipelor cu reputație, ta 
C.C.E. deținătoarea ttilului, Al
ton Villa a trecut de Beșlktaș cu
3— 1 (goluri marcate de White, 
Morley șl Mortimer) In prima re
priză (respectiv, Eksl în mta. 611). 
F.C. Liverpool a surclasat, tn de
plasare, pe irlandezii de la Dun
dalk cu 4—1 (puncte Înscrise de 
Whelan — 2, Rush șl Hodgson, 
respectiv Falanagan). Se pare că 
englezii nu vor avea probleme de 
calificare... Juventus Torino a 
strălucit în Danemarca dispunînd 
de Hvldovre Copenhaga cu 4—1, 
după ce a condus cu 4—0 prin 
Platini, Rossi, Brio șl Cabrini ; 
cu 13 minute înainte de final, 
Jensen a marcat golul de onoare. 
Șl nu trebuie să uităm, că tn ul
tima vreme, fotbalul danez se 
află în ascensiune.

Dynamo Berlin, pe teren pro
priu, n-a putut trece de Hamburg 
(1—1), după ce Riedlger a des
chis scorul (mln. 1T), pentru 
berllnezi, Milewskl a egalat 
(mln. 37). Dinamo Kiev a obținut 
un rezultat remarcabil cu Gras
shoppers, la ZUrich, cu toate că 
victoria sa a fost consemnată 
prin autogolul lui Hermann, cu 6 ■ on OCHSENFELD

CUPELOR : C.F. Barcelona• ALTE REZULTATE. în CUPA
Apollon Limassol &—0, Limmerick — A.Z. ’67 Alkmaar 1—1. Meciul 
tur dintre Waterschei (Belgia) șl Dlfferdange (Luxemburg) a fost 
programat la 22 septembrie. în CUPA U.E.F.A. : Slask Wroclaw — 
Dinamo Moscova 2—2, Dundee United — P.S.V. Eindhoven 1—1. Stal 
Mieiec — S.C. Lokeren 1—1. Rezultatul corect al meciului dintre F.C. 
Sevilla și Levski Spartak Sofia a fiost de 3—1 (1—1), în favoarea gaz
delor (șl nu 1—1 cum a apărut ieri dintr-o greșeală de transmisie).

Celelalte partide au fost programate astfel : Lyngby (Dan.) — 
Brage (Noirv.) astăzi ; Shamrok Rovers — Fram Reykjavik la 22 sep
tembrie, Zurieg (Malta) — Hajduk Split la 22 septembrie și A.E.K. 
— F.C. K6In (rejucare).
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