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Secretarul general 
lidului, președintele 
blicii, tovarășul 
Ceaușescu, a analizat, 
cursul dimineții de luni, la
Pavilionul din Parcul He
răstrău, cu conducerea Minis
terului Industrializării 
nulul și Materialelor 
Construcții, cu specialiști
unități de proiectare, cerceta
re și 
care se îndeplinesc 
privind 
siunilor mobilierului in vede
rea reducerii consumului de 
materii prime, mai bunei co
relări a acestuia cu spațiile 
noilor locuințe, creșterii 
cienței economice.

Intilnirea de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
specialiștii din această ramură 
se înscrie in aria preocupă
rilor constante ale conduce
rii partidului și statului nos
tru, personal a secretarului 
general al partidului, 
podărire rațională și 
ficare superioară a 
materiilor prime, de 
continuă a calității 
atît pentru piața 
și pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat preocuparea spe
cialiștilor din acest domeniu 
in acțiunea de producere a 
unei mobile mai rațional di
mensionată, de o mai hună 
funcționalitate, mai ușoară 
și cu consumuri diminuate. 
In același timp, secretarul ge
neral al partidului a 
niat că ceea ce 
pină acum este 
că unele tipuri 
prezentate sint 
mensionate, au 
mare, nu răspund pe 
cerințelor beneficiarilor și 
cerut 
centralei industriale de 
fii și întreprinderilor să 
ționeze cu mai multă

producție, modul in 
măsurile 

reproiectarea dimen-

di

de gos- 
valorl- 
tuturor 
ridicare 
mobilei, 

internă, cit

subli- 
s-a realizat 
prea puțin, 

de 
incă

o
mobilier 
supradi- 
greutate 

deplin 
a 

conducerii ministerului, 
pro- 
ac- 

hotă-

rîre pentru 
substanțială 
de materii prime, pentru 
ncrea la 
torilor a 
sibilități 
realizată 
zate aprobate.

In cursul aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Constantin 
Dăscălcscu și Gheorghe 
au vizitat Întreprinderea 
cercetare și producție de 
teriale semiconductoare 
Institutului central de 
mie. Directoarea întreprinde
rii a prezentat rezultatele ob- 
țiuutc pină in prezent de co
lectivul unității in realizarea 
unor materiale ultrapure și 
semiconductoare, de 
portantă și valoare 
industria electronică și 
croelectronică și 
nii ale tehnicii

Dind o inaltă : 
ccselor obținute i 
loros și talentat 
varășul Nicolae i 
nind seama de I 
portanta acestor 
ramurile de vîrf 
triei, a subliniat 
dezvoltării aici a 
tru puternic de 
producție industrială a 
terialelor ultrapure și 
conductoare 
rea integrală a 
nomiei 
se și crearea 
•»entru export.

Pe parcursul 
log de lucru, 
făcut secretarului general 
partidului o caldă 
tare de dragoste și 
dind astfel expresie
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ma- 

semi- 
pentru acopcri- 

nevoilor eco- 
cu asemenea 

unui
prod u- 

cxcedent
noului dia- 

cei prezenți au 
al 

manifes- 
respcct, 

recu
noștinței lor pentru tot ceea 
ce conducătorul partidului și 
statului nostru a făcut și 
face pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de 
vilizație și progres.

ci-
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ciuni ale sale, care — prin per
petuarea lor in confruntarea 
cu Aston Villa — îi vor putea 
produce serioase dificultăți. Au 
surprins, îndeosebi, slăbiciuni
le manifestate de compartimen
tul defensiv, care — in fața 
unei linii de atac modeste, 
cum a fost cea a Politehnicii 
Timișoara — a dovedit în a- 
numite momente nesiguranță.

Constantin FIRANESCU

C.C.E DINAMO S-A DOVEDIT INTR-O FORMĂ
PROMIJĂTOARE PENTRU
Chiar dacă programul cam

pionatului nu i-a oferit în e- 
tapa de simbătă, la numai cî- 
teva zie înaintea noului și di
ficilului examen din Cupa 
campionilor europeni, un ad
versar redutabil, care să-i dea 
o replică viguroasă, partida cu 
Politehnica Timișoara i-a per
mis, totuși, echipei noastre 
campioane o utilă verificare a 
potențialului ci de joc in pers
pectiva apropiatei confruntări 
cu Aston Villa.

Cu atît mai mult deci — ți- 
nînd seama de slaba compor
tare a „unsprezecelui" timișo
rean — trebuie apreciat faptul 
că dinamoviștii au luat in se
rios acest joc de la Început și 
pină la sfîrșit, că nu au oprit 
„motoarele" ofensivei lor (așa 
cum, în mod regretabil, proce
dează de regulă echipele noas
tre după ce își creează un a- 
vantaj de 2—3 goluri) pină la 
ultimul fluier al arbitrului. Ei 
nu s-au menajat, n-au făcut 
economie de efort, ci au men
ținut aproape' tot timpul un 
ritm susținut de joc, pe alocuri 
sufocant pentru adversari, au 
combinat rapid și eficace, au 
atacat în forță, variat și spec
taculos, producind in mod per
manent panică în careul oas
peților. Astfel, chiar în condi
țiile anemicei rezistențe din 
partea timi.șorenior — care au, 
însă, meritul de a nu fi recurs

MECIUL CU ASTON VILLA
la antijoc, la obstrucții și du
rități — Dinamo a putut efec
tua o bună repetiție 
meciul de miercuri.

Punlnd în evidență 
bună în care se găsește cam
pioana noastră, capacitatea ei 
crescută de efort, apetitul ofen
siv, partida de simbătă a scos, 
totuși, la iveală și unele slăbi-

CUPA U.E.F.A

pentru

forma

(Continuare in pag. 2-3)

Finalele „Cupei U.T.C/' la înotIntre utilitatea si... surprizele> UNEI COMPETIȚII I

CU ÎNCREDERE PRIMUL
CORVINUL HUNEDOARA AȘTEAPTĂ 

SARAJEVOJOC CU F. C.
„Numărătoarea inversă" . a 

început și pentru Corvinul 
Hunedoara, în vederea susține
rii primului meci din turul doi 
al Cupei UEFA, în c—: 
formației iugoslave F.C. 
jevo. Inapoiați duminică 
mineața de la Constanța, 
au susținut partida din 
pionat, hunedorenii au 
direct la stadion pentru 
fec-tua un program de recupe
rare.

Antrenorul Remus Vlad 
condus luni dimineață o șe
dință pentru menținerea 
__ 1 11... asemenea, 
toți jucătorii au fost supuși 

medical 
imbucu- 

lotului 
de joc, 

care nu

mei sportive. De

control 
sîr.t
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di- 
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unui riguros 
și constatările 
rătoare, componenții 
hunedorean fiind apți 
cu excepția lui Gălan,
va putea fi refăcut pînă la ora 
partidei. în programul de du- 
pă-amiază a figurat, printre 
altele, vizionarea la videomag- 
netoscop a meciului Slavia So
fia — F.C. Sarajevo, care a 
avut loc în primul tur al com-

petiției continentale. Bineînțe
les că au urmat discuții des
pre jocul de ansamblu al for
mației iugoslave, al fiecărui 
compartiment și despre evolu
ția unora dintre jucători.

Pentru astăzi este prevăzut 
un ultim antrenament, cu ca
racter tactic, în scopul corectă
rii lipsurilor manifestate în 
meciul cu F C. Constanța.

In rîndurile hunedorenilor 
domnește optimismul. E și fi
resc ca moralul tuturor jucă
torilor să fie în continuă creș
tere după victoria de simbătă 
din campionatul Diviziei 
„Se luciează intens, ne spunea 
luni 
clubului, Mircea 
ția buna de la 
dă o mai mare 
forțele proprii și ne face 
credem că miercuri toți 
cătorii vor da maximum 
randament pentru a lua o 
țiune hotărîtoare în dubla con-

Pompiliu VINTILA
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Aflată sub egida „Daciadci", 
„Cupa U.T.C." la înot — compe
tiție deschisă tinerilor între 14 
și 18 ani — a ajuns anul aces
ta la cea de a patra ediție, 
desfășurîndu-și finala pe țară 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în bazinul hotelului „Parc" din 
Mamaia. Organizarea unei ase
menea întreceri ne apare drept 
o idee generoasă, „știința" plu
tirii pe apă, defel greu de a- 
propiat, reprezentând o necesi
tate pentru fiecare dintre noi, 
mai cu 
țiile... 
convins 
cum, 
mării, 
cit, i __ ___
Ies această necesitate. Astfel, 
dacă reprezentanților Timișului 
(Septimiu Slanciu și Mariana 
Zmău) li s-au acordat „onoru
rile" cuvenite celor situați pe 
prima treaptă a clasamentului 
general, o fată (Carmen Tin- 
teanu) și un băiat (Cristi Pîn- 
zaru) din Suceava au fost con
siderați adevăratele revelații

seamă pentru genera- 
viitorului. Și, ne-am 
o dată mai mult, a- 

, în piscina de la malul 
1, sînt destui elevi (impli- 
îndrumători) care au înțe-

ale concursului, ei venind pe 
locul secund în amintita ie
rarhie, în condițiile în care în 
municipiul lor nu există bazin 
acoperit! „Scuzele" factorilor 
cu atribuții din județele cu o 
situație asemănătoare Sucevei 
— remarcate prin... absența de 
la finală (32 de județe prezen
te, restul...) sau prin participări 
simbolic; — nu au. prin ur
mare, temei suficient.

Ce să spunem însă despre a- 
ceiași factori — din București, 
din Bihor sau din Brăila — 
care au arătat că nu cunosc 
regulamentul întrecerii, trimi- 
țind la finală elevi legitima1 
mai de curînd sau mai de de
mult, deși calitatea de sportiv 
legitimat, indiferent dacă ea a 
fost pierdută între timp, este 
incompatibilă cu prezența la 
Cupa U.T.C. ?!? Răsfoind prin 
anuare, comisia de validare i-a 
descoperit astfel pe nu mai pu
țin de 12 tineri, în cazul Ca
pitalei și a județelor deja citate 
fiind vorba, după cum ne in
formau Emilia Niculescu și Ca-

rol Gîndac, de ambii reprezen
tanți ! Un caz aparte l-au con
stituit maramureșenii : Mircea 
Pop și Ecaterina Cristea au 
venit la Mamaia fără documen
tele necesare înscrierii în con
curs, făcînd, deci, drumul de
geaba. Pe bună dreptate se 
pune întrebarea : cine suportă 
cheltuielile acestei deplasări ? 
După cum avem o întrebare și 
pentru clujeni (dar nu numai 
pen'ru ei) : cind a fost orga
nizată faza județeană . a com
petiției ? Nu de alta, da.r 
Beatrice Torok, simpatica cîș- 
tigătoare, elevă a Liceului sa
nitar, ne-a răspuns tot pr'nlr-o 
întrebare: „Care 
nă ?!“.

Iată, așadar, o 
pecte umbrind 
nulind într-o măsură eforturile, 
nu în ultimul rînd materiale, 
făcute pentru desfășurarea ;i. 
întrecerea este utilă, dar pen-

Geo RAEȚCHI

fază judcțea-
seamă de as- 
competiția, a-

(Contlnuare în pag. 2-3)

Jucătorii campioanei Europei (inter-cluburi) surprinși de obiec
tivul fotografic la citeva momente după sosirea la București.

Foto : Dragoș NEAGU

ÎN FORMAȚIE COMPLETĂASTON VILLA A SOSIT
(Continuare în pag. 2-3)

In vederea partidei A

MIINE Șl SIMBATA, MECIURI DE TRIAL
de rugbij eu franța

Doar 12 zjle pînă la cel mai 
important eveniment rugbystic 
al acestui an pe terenurile 
noastre I Meciul România — 
Franța, de la finei» săptămînii 
viitoare, stîrnește, cum s și 
firesc, un deosebit interes în 
rîndu-rile iubitorilor acestui 
sport, ca și în cercurile specia
liștilor de pretutindeni. După 
informațiile noastre, reprezen
tativa „cocoșului galic" va a- 
vea o alcătuire foarte puterni
că, alături de consacrații Pa- 
paremborde, Rives, Blanco, 
Dintrans sau Joinel urmând să 
facă deplasarea la București o 
seri; de tineri de real talent, 
în frunte cu polivalentul îna
intaș Rodriguez.

Cine vor fi aceia care vor 
îmbrăca tricourile naționalei 
noastre, cu fruinza de stejar 
Pe piept ? Răspunsul la aceas
tă întrebare îl vom afla după 
cele două jocuri d" trial, pro
gramate mîine și simbătă, la 
stadionul Gîulești, de la ora 15. 
In vederile antrenorilor Vale
ria Irimescu și Theodor Radu
lescu se află 32 d; jucători, 
alături de aceștia fiind chemați 
și al ți rugbyști fruntași, car» 
vor completa loturile celor 
două echipe ce se intîlnesc în 
cadrul meciurilor de trial.

Lotul celor 32 (dintre jucă
torii anunțați inițial lipsesc, 
din diferite motive, PUojschi,

Bucos, Corneliu) îi cuprinde pe 
Florea I, Codoi (ambii Steaua), 
Hodorcă (Rulmentul Bîrlad) — 
fundași ; Fuicu, Vărzaru (Stea
ua), Aidea, I. Constantin (Di
namo), Hoiban, Lungu (Farul), 
Capmare (Rapid) — linia de 
treisferturi ; Alexandru (Stea
ua), Podărescu, Paraschiv (Di
namo), V. Ion, N. Dinu (Fa
rul) — mijlocași ; Stoica, Za- 
flescu II, Daraban, Caragea, 
C. Gheorghe (Dinamo), Mura- 
riu, L. Constantin, M. Ionescu, 
Munleanu, Moț (Steaua), Du
mitru, Opriș, Prisecaru (Farul), 
Șt. Constantin, Bucan (Știința 
Petroșani), FI. Nistor (Politeh
nica Iași), C. Dinu (R.C. Grivi- 
ța Roșie) — înaintași.

Carnpioana Angliei și deți
nătoarea Cupei campionilor eu
ropeni se află de ieri la 
București, 
special, Însoțiți de ziariști, 
radio și telereporteri, și de 
grup de suporteri, jucătorii i 
Birmingham se prezintă cu 
mai bun lot la partida 
mîine, de pe stadionul 
August“. Ei au deplasat 
fotbaliști : Rimer și Sping 
portari, Jones, Gibson, Evans, 
Mc Naught, Mortimer, Brem- 
ner, Shaw, Withe, Cowans, 
Morley, Heal'd, Walters, Wi
lliams, Hcacey, Hopkins — ju
cători de cimp. Delegația spor
tivilor englezi este condusă de 
Trevor Gill, vicepreședintele 
clubului, care ne-a declarat că 
încă din primele momente pe
trecute la București a 
impresionat de amabilitatea 
gentilețea gazdelor. „Ne 
strădui să Răspundem cit 
putea de bine admirabilei 
miri și deosebitei atenții 
tate de clubul Dinamo", 
spus el.

află de ieri
Sosiți cu un avion 
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Conducerea tehnică a Iul 
Aston Villa s-a scuzat că nu 
poate da formația definitivă 
pentru meci. O va face după 
antrenamentul de miercuri di
mineața (fotbaliștii englezi fac 
și astăzi, un antrenament). 
Tony Barton, directorul tehnic 
al clubului, a ținut totuși să 
sublinieze că „vom prezenta 
cel mai bun unsprezece, pro
babil cel care a învins sim
bătă, in campionat, pe Wart- 
ford. A fost cea mai bună 
partidă a echipei noastre din 
actualul sezon. Privim cu toa
tă atenția jocurile cu campioa
na României. Performanțele 
ei din Cupa campionilor ca ți 
cele din campionat ne-o im
pun. Morlej , autorul golului 
victoriei (singurul dealtfel) din 
finala C.C.E., cu Bayern Miin- 
chen, e foarte laconic : „Ne 
așteaptă două meciuri foarte, 
foarte grele 1“

Acestea sînt primele vești 
despre oaspeții Capitalei. Pe 
mîine, cu altele.



Danlnlci. ta ParciH tineretului to Capitală, a awl tac:

„ZIUA SPORTULUI DE MASĂ"
• întreceri de atletism, ciclocroi, patinaj pe rotile etc. • Lecții 
de educație fizică in aer liber • O frumoasă inițiativă in spri

jinul alergărilor de cros

Sub egida „Daciadei", dumi
nici a avut Joc In Parcul ti
neretului din Capitală „Ziua 
•portului de masă", amplă ma
nifestare sportivă inițiată de 
Consiliul pentru educație fizică 
ți sport al Sectorului 4 și la 
care au participat mii de bucu
reșteni de toate viratele. Ei 
•-au întrecut in concursuri de 
cros, ciclocros, patinaj pe ro- 
tlile, precum ți în competiții de 
handbal, tenis de masă ți tenis 
de dmp și volei. De asemenea,

FINALELE „CUPEI
(Urmare din pag. 1)

tru sporita sa eficiență trebuie 
*ă dispară formalismul, goana 
după rezultate a unora. Așa in
cit să putem consemna în final 
dt mai multe nume de tineri 
Cu calități pentru sport (nu 
neapărat pentru înot), așa cum 
al s-au părut, pe lîngă cei 
deja numiți, un Paul Gabor — 
la 14 ani, are 185 cm, 71 kg, 
S m anvergura brațelor — sau 
un Dragoș Cioacă. Și să piutem 
trage concluzia că elevii noștri 
■u cu adevărat un prieten în a- 
cest sport al tuturor viratelor, 
mai cu seamă al tinerilor!

Rezultate : fete : (100+200 m):
1. Beatrice TSrok (Cluj) 18 p, 
î. Mariana Zmău (Timiș) 14 p. 
3. Karin Spielhapter (Sibiu) 
11 p, 4. Carmen Tinteanu (Su- 

In etapa a V-a a Diviziei „A" de popice

hidromecanica brașov a obținut două noi recorduri

O NOUA TRAGERE A 
AUTOTURISMELOR

„LOTO

elevii din școlile ți licee!’ si
tuate in Împrejurimile Parcului 
tineretului au efectuat reușite 
lecții de educație fizică în aer 
liber.

In aceeași zi, în vecinătatea 
„Tjhnic-clubului" a avut loc 
un concura de cros rezervat 
reprezentativelor de sectoare, 
acțiune sportivă de masă or
ganizată de Consiliul pmtru 
educație fizică și sport al Sec
torului 4, prima dintr-un ciclu 
ce se va continua la fiecare 
sfîrșit de săptămînă.

U.T.C.“ LA iNOT
ceava) 10 p, 5. Aurelia Matei 
(Galați) 9 p, 6—7. Kinga Jakab 
(Satu Mare) și Mihaeia Xrimje 
(Vrancea) 4 p; băieți: (100+ 
200 m): 1. Dragoș Cioacă (Con
stanța) 18 p, 2. Paul Gabor 
(Brașov) 14 p, 3. Septimiu 
Stanciu (Timiș) 11 p, 4—5. 
Cristi Pinzaru (Suceava) și 
Laurențiu Popov (Galați) 9 p, 
6. Istvan Torpcrtamas (Satu 
Mare) 4 p. Clasament general : 
1. Timiș 25 p, 2. Suceava 19 p, 
3. Galați 18 p.

Pe lîngă premiile (frumoase) 
cuvenite fruntașilor clasamen
telor, s-au mai acordat două, 
lui Cristi Pinzaru — cel mai 
tehnic concurent și Laurei An- 
gelescu, din Vîlcea — cea mai 
tînără participantă. Iar noi ți
nem să mai remarcăm deose
bita tenacitate a unei fete din 
Ialomița: Filofteia Capiimulți.

Dintre învinse, s-a evidențiat 
Ana Gergely cu 383 p d. (I. 
Păuș-coresp.) • Voința Plo
iești — Laromet București 
2464—2390 (3—3). Meci antrac- 
tiv, cu rezultate mari din par
tea ambelor formații. Cele mai 
eficace concurente au punctat 
astfel : Minela Mihăilă 440, 
Doina Lixandru 423 de la Vo
ința, Stela Andrei — 431 și 
Silvia Maxim — 429 de la La
romet. (I. Cornea-coresp.). • 
C.S.M. Reșița — Voința Craio
va 2304—2254 (4—2) • Electro- 
mureș Tg. Mureș — Bradul 
Vama 2390—2318 (2—4).

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Voința București 5223— 
5192 (3—3). Cele două echipe 
fruntașe ale seriei Sud au o- 
ferit o partidă frumoasă, viu 
disputată, în cursul căreia per
formerul principal a fost, spre 
lauda lui, veteranul echipei 
Voința, Petre Purge — 926
p d. De la Olimpia, foarte bine 
a jucat Grigore Marin — 915
p d, singurul popicar din echi
pa sa cu punctaj peste 900. 
(N. Ștefan-coresp.). • Aurul 
Baia Mare — Voința Tg. Mu
reș 5254—4971 (5—1). Băimă- 
renii și-au surclasat adversarii, 
datorită preciziei de care au 
dat dovadă toți jucătorii, dar 
în special Al. Naszodi — 929
și I. Biciușcă — 925. Dintre 
mureșeni s-a impus numai B. 
Fazekas — 883 p d. (L. Chira 
coresp.). • Gloria București — 
Petrolul Băicoi-Cimpina 5024— 
4654 (6—0). • Rulmentul Bra
șov — Carpați Sinaia 5321— 
5087 (5—1) • Constructorul
Tg. Mureș — Progresul Oradea 
4918—4982 (3—3). Formația o-
rădeană a cîștigat pe merit,

La extragerea a 
lll-a, de 5 numere 
din 90, puteți cîștiga:

•.„DACIA 1300" cu 
3 din 4

• „TRABANT 601" 
cu 3 cfi>n 5, indiferent 
de ordinea extragerii 
numerelor I

REȚîNEȚI: 31 auto-
turisme au fost atri
buite la prima trage
re de acest fel din 
10 septembrie a.c. I

VARIANTELE SIM
PLE DE 25 LEI PAR
TICIPA LA TOATE EX
TRAGERILE.

Consultat! prospec
tul fi procurați bi
lete cu numerele pre
ferate pînâ joi 21 oc
tombrie 1902, inclusiv I

„cm nn«BĂ8i“
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ORGANIZATORILOR
în sala de sport „Dacia" din 

Baia Mare au luat sfîrșit în
trecerile de volei din cadrul 
celei de a 7-a ediții a „Cu
pei Explorări" — competiție 
care a reunit la start 4 forma
ții masculine : Explorări și 
Motorul, ambele din Baia 
Mare, Steaua București ți Sil
vania Șimleu Silvaniei. Un 
turneu disputat, cu întîlniri 
de bun nivel tehnic ți spec
tacular, cîștigat, pe merit, de 
către echipa locală Explorări 
care a dovedit că se află în- 
tr-o bună formă pentru cam
pionatul din acest an, ea ob- 
ținînd victorii la toate cele
lalte competitoare : 3—0 <13,
8, 7) cu Motorul, 3—1 (6, —7,
5, 15) eu Steaua, 3—2 (9, —7, 
—10, 8, 7) cu Silvania. A sur
prins evoluția inconstantă, si
nuoasă, uneori superficială a 
formației bucureștene Steaua, 
cîștigătoare a turneului de a- 
nul trecut. Joc blazat, atacuri 
lipsite de forță și de aici în- 
frîngere chiar la proaspăta 
promovată Motorul Baia Mare, 
fapt care a plasat-o pe locul 
4 al turneului I ?

în meciurile de la Baia 
Mare s-au remarcat : Tutelca, 
Ignișka și Arbuzov (Explorări), 
Tutovan, Mășcășan (Silvania), 
Mihalca, Ștreang (Motorul), 
Cazacu, Pcntelescu, Bădiță 
(Steaua). M. Tutovan a primit 
distincția acordată celui mai 
tehnic jucător al turneului. Au 
asigurat buna desfășurare a 
întrecerilor arbitrii C. Butoi, 
I. Pintea, A. Cristea, I. Benga 
(toți din Baia Mare), D. Baba 
(Tg. Mureș). '

Andrei CRIȘAN, coresp.

fiiid mai omogenă. Principalii 
realizatori : Lang (P) — 872 și 
Benko (C) 874. (C. Albu-co-
resp.). • Cbimpex Constanța
— Constructorul Galați 5112— 
4984 (4—2). • Metalul Roman
— Rafinorul Ploiești 5134—4978
(5—1). Partida dintre cele două 
echipe nou promovate în Di
vizia „A" a fost interesantă, 
echilibrată la început, ca apoi 
în fina! gazdele să se detașeze. 
Cei mai buni popicari ai în
tâlnirii fiind : Bilei — 881, Bă- 
iaș și Teslaru — cite 870 p d, 
respectiv Manea — 866 și
Scheftz — 865. (M. Chiriac-
coresp.).

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A" DE BASCHET FEMININ
• Cu prilejul turneului divi

zionar „A" de baschet feminin 
de la Cluj-Napoca, simbătă după- 
amiază a avut loc ceremonia de
cernării carnetelor de maestre 
ale sportului următoarelor jucă
toare: Floarea Anca, Magdalena 
Pall, Doina Prăzaru-Mathe, Ver- 
ginia Popa („U“ Cluj-Napoca), 
Maria Roșianu-Bărăgan, Mariana 
Bădinici, Maia Zidaru (Politeh
nica București), Ștefania Borș, 
Uliana Slăvei, Elena Fllip (Vo
ința București), Rodlca Armlon 
(Universitatea Timișoara), Con
stanța Grigoraș (C.S.U. Ploiești), 
Camelia Solovăstru (Voința Bra
șov), Alexandrina Bîră și Măndl- 
ca Ciubăncan (Olimpia Bucu
rești).
• Clasamentul „Trofeului efi

cacității" oferit de ziarul SPOR
TUL: 1. Camelia Solovăstru (Vo
ința Brașov) 158 p, 2. Magdalena 
Pall („U“ Cluj-Napoca) 157 p, S. 
Ștefania Borș (Voința Buc.) 129 
,p 4. Maria Roșianu-Bărăgan 
(Politehnica) 118 p, 5. Constanța

VIGAN A CÎȘTIGAT
Disputat pentru prima dată la 

Ploiești, în fața unei numeroase 
asistențe, Criteriul de Fond, pe 
distanța de 3200 m, a dat cîștig 
de cauză lui Vigan, care, puter
nic susținut în lupta finală, a 
obținut un infim avantaj în fața 
lui Copist și Trifoi. Alergarea a 
avut o desfășurare dramatică și 
un tempo susținut imprimat de 
Roditor, care la intrarea în linia 
dreaptă a avut un mic defect 
de harnașament, permițînd lui 
Vigan să se strecoare la coardă 
și să obțină victoria. A fost o 
alergare pasionantă, care nu se 
va uita ușor. Felicitări tuturor 
antrenorilor și organizatorilor 
pentru modul cum au organl- 
zat-o. In cealaltă cursă Impor
tantă a zilei, Florida, tot cu I. 
Oană în sulky, a cîștigat cu ușu
rință cele 2 hituri ale „Premiu
lui Agriculturii". în cursa re
zervată amatorilor, Vigu, cu H. 
Șerban, a obținut a doua victo
rie consecutivă, în aceeași ma
nieră, apropilndu-se acum pînă

CAMPIONII DE CULTURISM
Duminică, sala casei de cul

tură „Mihai Eminescu" din 
Capitală, a găzduit,. în organi
zarea Federației române de 
haltere ți culturism, faza fi
nală- a campionatului de cul
turism.

Desfășurat sub genericul com
petiției iportive naționale 
„Daciada", concursul • reunit 
peste 150 de participant! cali
ficați pentru faza republicană 
pe categorii de vîrstă ți de 
greutate.

Iată ciștigătorii la individual 
și pe echipe.

JUNIORI MICI. 52 kg : Flo
rentin Gheorghiu (Liceul „Spiru 
Haret") ; 58 kg : Silviu Cauc 
(Energia București) ; 65 kg :
Stelian Șchiopu (Enerva Ale
xandria) ; +65 kg : Daniel

MARIN DOBRE A CÎȘTIGAT PRIMA EDIJIE 
A „CUPEI METALUL'*  LA DIRT-TRACK

în etapa a V-a a campiona
tului Diviziei „A" de popice, 
disputată simbătă, s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

FEMININ • Petrolul Băicoi 
— Voința Galați 2535—2519 pd 
(scor individual 3—3). Un joc 
■pectaculos, cu rezultate valo
roase și un scor strîns. Cele 
mai eficace jucătoare au fost 
Elena Vasile — 449, Marieta 
Oprescu — 444, dintre gazde 
ți Aristița Dobre — 447 de la 
oaspete. (I. Brânzea-coresp.)
• Voința Timișoara — U. T. 
Arad 2355—2251 (4—2). Local
nicele au jucat foarte bine, 
cîștigînd la scor ți pe merit, 
ele avînd în Emilia Ebel (431) 
ți Maria Dragomir (392) prin
cipalele realizatoare. Dintre 
arădence s-a remarcat doar 
Melania Besenyei (393). (C.
Crețu-coresp) • Hidromecanica 
Brașov — Voința Oradea 2480— 
3315 (4—2). Brașovencele au 
jucat excepțional, obținlnd 
două noi recorduri ale arenei 
lor — pe echipe 2480 p (v.r. 
2429) și la individual prin Ma
riana Constantin, de regulă 
cea mai bună jucătoare din 
formața brașoveană, 461 p d 
(v.r. 451). Toate componentele 
sextetului brașovean au avut 
rezultate de peste 400 p d (me
dia 413,33). Dintre orădence, 
care au evoluat bine, s-a evi
dențiat Olga Psihas — 408. (C. 
Gruia-coresp.). • Voința Tg. 
Mureș — Voința Odorheiu Se- 
euiesc 2379—2235 (4—2). Cîști- 
gătoarele „Cupei campionilor 
europeni" au obținut victoria 
relativ ușor, datorită sportive
lor Maria Todea și Ildiko 
Szasz (419, respectiv 415 p d).

Duminică dimineața au avut 
loc p» stadionul Metalul din 
Capitală o frumoasă reuniune 
motocidistă — ediția inaugu
rală a „Cupei Metalul" ia dirt- 
track — la care au participa* *,  
cei mai buni alergători p» pis
ta de zgură de la Steaua, Vo
ința și I.P.A. Sibiu, C.S. Brăi
la și clubul organizator, Meta
lul București. A fost o între
cere mult aplaudată de nume
rosul public prezent In tribu
ne, sufragiile revenind celor 
doi p loți fruntași ai dirt-track- 
ului, maeștrii sportului Marin 
Dobre (Metalul) și Ionel Pavel 
(Voința Sibiu). Motoci cljstul

Întreceri de ciclocros non-stop
In ultima săptămînă, cicliștii 

bucureșteni au participat la r J 
mai puțin de trei alergări pe 
teren variat, întreceri organi
zate în ordine de clubul spor
tiv Dinamo, cluburile sportive 
școlare 1 și 2, iar recent (du
minică), de către clubul spor
tiv Olimpia. Ca o caracteristi
că generală a acestor con
cursuri, toate programate pe 
același traseu, de la baza 
sportivă Metalul, din Șos. 
Pantelimon, a fost organi
zarea bună, dispute frumoase, 
dinamice, mai rapide de la un 
concurs la altul.

Dintre cicliști merită eviden- 
țiați Valentin Buduroi (Stirom) 
și Vasile Mitrache (C.S.Ș. 1), 
câștigători ai cupelor „Șco
larul" și „Olimpia" — la ju
niori mici și respectiv juniori 
mari, Valentin Constantinescu 
(Dinamo), învingător fără drept

Grigoraș .(C.S.U. Ploiești) 116 p, 
6. Georgeta Slmloană (Progresul) 
114 p, 7. Elena Opriciu (Comer
țul) 110 p, 8—9. Ilona Chvatal 
(Politehnica) și Luminița Mărin- 
guț (I.E.F.S.) 103 p, 10. Floren
tina Nicolae (I.E.F.S.) 99 p. 11.
Elena Pușcașu (Progresul) 07 p, 
12. Lucia Grecu (Voința Buc.) 95 
p, 13. Lavinia Bllndu (I.E.F.S.) 

93 p, 14—15. Alexandrina Blră 
(Olimpia) șl Verginia Popa (,,U“ 
Cluj-Napoca) 92 p.
• Clasamentul la zi in Divizia 

feminină ,,A“:
1. „U“ CJ.-Nap. 7 7 0 553:406 14
2. Voința BUC. 7 6 1 462:374 13
3. Comerțul Tg.M. 7 5 2 402:377 12
4. Prog. Buc. 7 5 2 423:433 12
5. Olimpia Buc. 7 4 3 423:377 11
6. Polit. Buc. 7 4 3 473 .*440 11
7. Crișul Oradea 7 4 3 495:473 11
8. Voința Brașov 7 3 4 392:445 10
9. Univ. Tlm. 7 3 4 392:373 10

10. C.S.U. Ploiești 7 16 457:512 8
11. I.E.F.S 7 0 7 425:544 7
12. Rapid Buc. 7 0 7 327:470 7

CRITERIUL DE FOND
la o victorie de liderul conducă
torilor amatori, M. Leontopol. 
Formația T. Marinescu a obți
nut două victorii, cu Fidello și 
Florentina, ambii prezentați In 
bună formă. Negostlna a cîștigat 
prima cursă a zilei cu dezin
voltură, arătînd că mal are re
zerve. Aida a reușit să obțină 
prima victorie In carieră, iar 
Sudor, In formă, a obținut a 
doua victorje consecutivă. Klrov, 
minat așa cum ii convine, a 
cîștigat ultima alergare a zilei. 
A fost o reuniune reușită, la 
care credem, că au contribuit 
și ultimele măsuri luate de con
ducerea hipodromului in mod 
disciplinar.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Negostlna (Simlon) 1:38,7,
2. Humor, 3. Repetiția. Cota: 
dșt. 5, ord. 32, ord. triplă 657. 
Cursa a n-a: 1. Fidello (Mari
nescu) 1:37,2, 1. Simbria. Cota: 
cîșt. 1,60, ord. 20, ev. 64. Cursa 
a IIT-a: 1. Florentina (lorga M) 
1:30,1, 2. Toporaș. Cota: cîșt. 6, 

Sirbuleseu (Dinamo Buc ești). 
Pe echipe, titlul a fost cîș
tigat de Liceul „Spiru II» el".

JUNIORI MARI. 65 kg: Ion 
Roșiu (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) ; 
72 kg: Alcco Dinevschi (Ra 
pid Oradea) ; 77 kg: Florian 
Dumitru (Liceul „Spiru Ha
ret") ; +77 kg : Florin Ueeanu 
(Liceul „Spiru Haret"). Pe e- 
chipe a cîștigat Liceul „Spiru 
Haret".

SENIORI. 72 kg : Alexandru 
Costache (Rapid București); 
77 kg : George Crăciunescu 
(Rapid București) ; 85 kg: Ni- 
colae Giurgi (Metalotehnica Tg. 
Mureș); +85 kg: M.fin Tuțu 
(Rapid București). Ti’lj d- 
campioană a revenit forma
ției bucureștene Rapid.

bucureștean a cîștigat cursa, 
iar cel sibian a reușit, înitr-o 
manșă, un nou record al pistei 
1:19.8. După disputarea celor 13 
manșe, clasamentul arăta ast
fel: 1. M. Dobre (Metalul) 12 p,
2. S. Halagian (Steaua) 10 p,
3. E. Botezatu (C.S. Brăila) 9 p,
4. M. Șoaită (I.P.A. Sibiu) 9 p,
5. I Pavel (Voința Sibiu) 8 p,
6. D. Gașpar (Metalul Bucu
rești) 7 p.

In finalul cursei, primii 8 
clasați au parcurs trei manșe 
pentru trofeul „Cauciucul de 
argint", care i-a revenit sibia- 
nului Ionel Pavel.
Octavian GUȚU — coresp.
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de apel în cupele „Dinamo" și 
„Olimpia" — la categoria seniori. 
La ultima cursă disputată du
minică, o impresie deosebită 
a făcut și Mihai Cleonic (Di
namo) în alergarea juniorilor 
mici. In compania a 26 de 
concurenți, tînărul și talenta
tul ciclist dinamovist a reușit 
să ocupe un merituos loc IIL 

Iată, dealtfel, ciștigătorii 
„Cupei Olimpia" : Gh. Matei 
(Olimpia) — începători ; V. 
Buduroi — juniori mici ; V. 
Mitrache — juniori mari ; V. 
Constantinescu — seniori.

Joi după -amiază, de la ora 
16, pe același traseu, cicliștii 
bucureșteni se vor reîntîlni la 
startul unui nou ciclocros, com
petiția fiind organizată de clu
bul sportiv Steaua. Duminică, 
tot în Șos. Pantelimon, vor a- 
vea loc alergări în cadrul cam
pionatului municipal.

(
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• Cinci greșeli tehnice au fost 
dictate in turneul de la Cluj- 
Napoca, față de 18 consemnate 
in primul turneu, desfășurat la 
Brașov. Iată, firește neoficial, 
clasamentul la zi al indisciplinei:
1. C.S.U. Ploiești 4 greșeli teh
nice (Gabriela Ciocan, Liliana 
Clobotaru, Olimpia Blasuttl și 
antrenorul Ion Scorpan), 2—3.
I.E.F.S.  (toate dictate Împotriva 
antrenorului Gheorghe Lăzăres- 
cu) și Voința București (Ștefa
nia Borș 2 șl antrenorul Marian 
Strugaru) cite 3 g.t., 4—5. Voința 
Brașov (ambele Camelia Solovăs
tru) și Politehnica București (I- 
lona Chvatal șl Suzana Pirșu) 
cite 2 g.t., 6—9. Rapid București 
(Rodlca Bartha), Progresul Bucu
rești (Georgeta Slmloană), Uni
versitatea Timișoara (Marcela 
Bodea) șl Olimpia București (Le- 
nuța Trică) cite 1 g.t.

• H T P I S M
ord. 25, ev. 21. Cursa a IV-a: 1. 
Vigu (H. Șerban) 1:27,3, 2. Dia
fan, 3. Trandafir. Cota: cîșt. 4, 
ord. 27, ord. triplă 368, ev. 150. 
Cursa a V-a: 1. Sudor (Nacu) 
1:29,1, 2. Siliciu. Cota: cîșt. 3, 
Ord. 20, triplu 3—4—5 închis la 
5205 lei. Cursa a Vl-a: 1. Florida 
(Oană) 1:29,5, 2. Catren, 3. So
mon. Cota: cîșt. 2,40, ord. 5, ev. 
37, ord. triplă 96. Cursa a Vil-a:
1. Aida (Bănică) 1:33,6, 2. Rea
lista. Cota: cîșt. 8, ord. 104, ev. 
39, triplu 5—6—7 1.464 lei. Cursa 
a VIII-a: 1. Vigan (Oană) 1:28,1,
2. Copist, 3. Trifoi. Cota: cîșt. 12, 
ord. 108, ev. 150, ord. triplă 407 
lei. Cursa a IX-a: 1. Florida (Oa
nă) 1:28,7, 2. Catren, 3. Somon. 
Cota: cîșt. 1,40, ord. 6, ord. tri
plă 19, triplu 7—8—9 1663 lei. 
Cursa a X-a: 1. Kirov (Solcan) 
1:30,3, 2. Istria. Cota: cîșt. 5, 
ord. 21, ev. 6. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 14.649 lei și 
s-a închis.
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TIVE PE AGENDA GIMNASTICII
ubului Savu, învingătoare pe țoală 
ipitală lini*.  Ea a obținut cele mai
inter- mari note la fiecare aparat ți 
djntre cea mai mare »umă la totalul
inamo punctelor — 37,05, cu care s-a
lerlin. situat pe primul loc. „Cupa
atrac- Carpați", rezervată sportivilor

tic, cu de categoria maestre, s-a bucu-
pe e- rat de o participare selectă, In

e, iar frunte cu componentele lotului
lirice reprezentativ. Doina Stăicules-
echi- cu. Dorina Cordos, Mihnela

clasa- Tănase, Alice Ștefănescu, A-
Bucu- driana Rednic și Ioana Tatu
Berlin au făcut o veritabilă dernon-
mpus: strație de măiestrie, înoîntind

57,65 publicul spectator. Dealtfel,
.irești) primele trei gimnaste s-au si-
lerlin) hiat pi locuri fruntașe Ia toa-
— Al. te aparatele, victoria revenind
3,85 p, de fiecare dată Doinei Stăicu-
mulus lescu. A fost, cum ne declarau
- Le- specialistei» noastre, o bună
iriturj repetiție înaintea campionatelor
para- naționale de la Ploiești. (Carol

; bară GRUIA — coresp.).
Eikel-
'.25 p. de JOI PINA SIMBATA 

Sala sporturilor din Ploiești va 
înașov primi pe participantele la fina-

două Iele Campionatelor naționale
receri de gimnastică ritmică-moder-
ă-mo- nă. Ziua de joi este rezervată
ia" și sportivelor de categoria I, vi
te de neri vor evolua ansamblurile
borare și maestrdle, iar sîmbăită dimi-
locale. neață sînt programat» finalele
spor- pe obiecte. în perspectiva par-

>Iiteh- ticipării la campionatele euro-
Brăila, pene ți a „rodării" maestrelor 

«ea» noastre în marile competiții,
. ate- întrecerea de la Plo'ești este 

armen așteptară cu justificat interes.

ÎT ATLETIC
irii. a marș la categoria tineret : ma?
a sec- raion (B) : Dumitru Sapoval
ubului (I.E.F.S.) 2.29:02, Vasile Uzu-
cordat neanu (Oțelul Galați) 2.30':08,
ională Gheorghe Dragomir (Steagul
mon- roșu Brașov) 2.30:11 ; maraton
opene (F) : Dana Miclăuș (Rapid O-
VALI radea) 3.02:16, Elena Avram
ecord- (C.S. Arad) 3.30:46, Mariana

a Mangra (A.S. Blănuri Oradea)
antre- 3.53:42 ; 50 km marș : Iulică

noi Aiexe (Steaua) 4.34:15, Paul
Popovici (Steaua) 4.41:01, Mi
hai Dărăbană (C.S.U. Iași) 

a în 4.46:48, 10 km marș : Liliana
care Drăgan (Unirea Alba Iulia)

ierfor- 53:29,1, Paraschiva Barna (Uni-
onului rea Alba Iulia) 53:44,8, Lucia
inescu Cioancă (Unirea Alba Iulia)
• c15- 55:51.2Vanait
Doina • Cîștigătorii „Crosului ve- 
ibriela teranilor" desfășurat la Poiana 
Maria Brașov (5,5 km) : 75—80 ani : 

1 Co- Iosif Kacso (București); 70—74
i Ma- ani : Beniamin Surd (Brașov);
Cocu- 65—69 ani : Ion Baboie (Bra-

1,24 m țov) ; 60—64 ani : Dumilru
Pen- Tîlmaciu (București) ; 55—59

1 pro- ani: Constantin Murețan (Bra- 
zultate șov), 50—54 ani : A. Mocanu
zon ! (București) ; 45—49 ani : Ion
ate la Urse (București) ; 40—44 ani : 
n și I. Stanciu (București).
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ETAPA S-A IN<
.COMENTARIILE CONTI

........ . . :

I Înaintea partidelor din cupele europene BĂCĂUANII, SPtk.irtL«}d IN... COLOCVIILE
STUDENȚEȘTI

C.C.E.: QiNAMO S-J

PROMIȚĂTOARE PENTRU
(Urmare din pag. 1)

•-a lăsat uneori depășită des
tui de ușor. Dealtfel, a și pri
mit două goluri In urma unor 
acțiuni simple ale timișoreni
lor, care puteau fi lesne con
tracarate.

în pofida celor șapte goluri 
marcate slmbătă, nici despre 
compartimentul ofensiv nu se 
poate spune că a satisfăcut 
chiar integral, sub toate aspec
tele. Să nu uităm că cel pu
țin 2—3 goluri s-au datorat u- 
nor greșeli flagrante, copilă
rești, comise de apărătorii ti
mișoreni. în schimb, in alte 
situații, deosebit de favorabile, 
create de mijlocașii șl Înainta
șii dinamovlștl ca urmare a u- 
nor acțiuni bine concepute și 
construite de ei, s-a ratat mult 
prea ușor, Îndeosebi din cauza 
insuficientei concentrări sau 
precizii in șut.

Este bine că, ața cum a re
zultat din discuțiile purtate 
după meci, conducătorii, an
trenorii și jucătorii echipei dl- 
namoviste apreciază cu luci
ditate, Ia adevărata el semni- 

CUPA U.E.F.A.: CORVINUL HUNEDOARA AȘTEAPTĂ
CU ÎNCREDERE PRIMUL JOC CU F. C. SARAJEVO

(Urmare din pag. 1)

fruntare cu echipa F.C. Sara
jevo. Formația iugoslavă este 
de bună valoare, are in rin
gurile sale eițiva jucători de 
marcă, cum sînt Sușici ți Pa
stei. De aceea, pregătirile echi
pei noastre s-au intensificat in 
ultima perioadă și sperăm că 
roadele se vor vedea".

F.C. Sarajevo a plecat luni 
dimineață cu avionul la Bel
grad, de unde a continuat că
lătoria eu autocarul la Hune
doara.

în ultima partidă, din e- 
tapa a Xl-a a campionatului 
Iugoslaviei, F. C. Sarajevo a 
terminat, acasă la egalitate 
(X—1) cu O.F.K. Belgrad ți 
ocupă locul 4, cu 12 puncte 
(pe primul loc se află Dinamo 
Zagreb cu 18 puncte).

Partida Corvinul Hunedoara

DOVEDIT lNTR-0 FORMĂ 
MECIUL CU ASTON VILLA 

ficație, facila victorie de sîm- 
bătă, neignorînd părțile ceva 
mal sabe, cîte au fost ți s-au 
văzut, din jocul prestat.

în aceste ultime ore care au 
rămas pînă la partida cu As
ton Villa, pregătirile au în 
vedere tocmai retușurile nece
sare, precum și punerea la 
punct a unor tactici și mijloa
ce de contracarare a jocului 
formației engleze.

în programul de ieri al di- 
namoviștilor au figurat, de pil
dă, o vizionare a unor sec
vențe din jocurile susținute de 
Aston Villa, precum și efectu
area unui nou antrenament 
pe stadionul „23 August".

Dovedind aceeași vervă ca 
in meciul de campionat de 
stmbătă. jucind în același spi
rit ofensiv (dar cu mai multă 
concentrare și precizie) și ma- 
nifestînd siguranță sporită in 
apărare, Dinamo poate obține 
o victorie prestigioasă asupra 
deținătoarei trofeului european, 
care să-l deschidă calea spre 
calificarea in turul următor al 
competiției celor mai bune e- 
chipe de club de pe continent.

— F.C. Sarajevo, care se va 
disputa mi recuri, va începe la 
ora 15.

Pentru SC. Bacău, meciul cu 
liderul Sportul studențesc repre
zenta, In primul rind, o proble
mă de moral. Nu atât forma sla
ba a băcăuanilor, din ultima 
partidă de acasă, 0—0 cu C.S. 
Tîrgoviște, șl acel ultim o—4 la 
Hunedoara, reprezentau obstaco
lele de depășit, cit, mal ales, 
absența unității de acțiune a 
echipei, care devenise o proble
mă majoră la zi. O echipă de
reglată în două compartimente, 
tn apărare, prin absența „sfflpu- 
lui" defensivei Cârpuci, aliat în 
spital, șl In linia de mijloc, unde 
accidentarea talentatului Movilă 
lăsase un mare loc gol. Cu de
fensiva se mal rezolvase, cit de 
cit, prin retragerea lui C. Solo
mon, dar mecanismul se dere
glase in special sub aspectul În
crederii in capacitatea de refa
cere din mers a lorțel echipei. 
Spre lauda ei, formația antrena
tă de Nlcolae Vătafu șl Dumitru 
Chiri ta a reușit in aceste condi
ții de „efectiv incomplet" să se 
mobilizeze exemplar șl să Ise 
dăruiască total unui joc simplu

CRAIOVENII POT EVIDENT MAI MULT DECIT 
AU ARĂTAT SIMBATA

Universitatea Craiova — echipă 
de „talie continentală" — a ma*  
cîștigat un meci, acasă, cu un 
scor confortabil : 3—0. Rezultat 
bun pentru campionat, pentru 
golaveraj, obținut insă fără stră
lucire, după un joc modest in 
care de foarte puține ori craio- 
venli și-au arătat clasa. Echipa 
a fost, evident, handicapată de 
lipsa a două piese grele — Bă
lăci (accidentat) șl Ungureanu 
(fără drept de joc in meciul 
din Irlanda) —dar aceasta nu 
trebuia să se simtă atlt de mult 
in partida cu F.C.M. Brașov. 
Doar 4 jucători au evoluat la ni
velul lor : Negrită și Irlmescu, 
ambii fundași, cu... chef de joo 
și un aport substanțial in acțiu
nile de atac (Irlmescu, dealtfel 
a și marcat); Donose — același 
„tractor" care ară terenul „zi

Prlntr-o frumoa
să lovitură cu ca
pul (la centrarea 
lui Țălnar), Văetuș 
înscrie cel de-al 
6-lea gol al echi
pei Dinamo in 
meciul de sîmbătă, 
cu Politehnica Ti- 
mșioara.

Foto: 
Dragoș NEAGU 

și pragmatic, care avea sa-i a- 
dueă o prețioasă victorie, avind 
In vedere valoarea adversarului. 
Pentru că, deși Învinsă, Sportul 
studențesc a dovedit aceeași ști
ință a jocului, numai momente 
de superficialitate in faze decisive. 
In dmensivă (cele cele două go
luri reprezintă un argument !) 
și în ofensivă, privind „ll“-le 
din Regie de un nou punct in 
„clasamentul adevărului", care 
punct l-ar fi menținut in loja 
de lider. Sportul studențesc s-a 
văzut mai mult in joc, dar S.C. 
Bacău s-a văzut pe... tabela de 
marcat. și aceasta pentru că a 
avut față de adversara sa o mare 
forță morală. După ce a inge- 
nunchiat Universitatea Craiova, 
care nu mai pierduse la Bacău 
de 5 ani, echipa de pc Bistrița 
învinge acum șl pe Sportul stu
dențesc, care obținuse trei punc
te din patru In ultimele două 
jocuri la Bacău. Intr-un cuvînt, 
două succese de preț ale băcă
uanilor In fața unor adversari 
superiori valoric.

Mirceo M. IONESCU

lumină"; Cămătaru — muncitor, 
eficace, cu citeva execuții splen
dide, care confirmă revirimen
tul acestui tînăr și dotat virf de 
atac. In rest, prestații sub nivel 
ale lui Țicleanu, Geolgău, Cri- 
șan (care muncește pentru a 
reveni la forma sa cea bună), 
precum și Clrțu, sîmbătă confuz 
In ceea ce a făcut. Au presat 
craluvenli (19 suturi la poartă; 
11—1 Ia cornere ; 3 goluri), dar 
fără spor... Opinăm că, „liber 
consimțit", s-a acționat cu mo
toarele reduse cu gindul la 
meciul de joi. Unde, fără dis
cuție, cralovenii se vor bate din 
nou așa cum știu ei s-o facă. 
Pentru asta, ținînd seamă de 
faptul că sînt puține șanse de 
a se reface Bălăci (așa ne-a 
spus doctorul V. Frînculescu), 
cineva va trebui să-și asume 
rolul de conducător de joc, iar 
toți să fie... cit mai calmi și a- 
tenți In jocul cu adversarii. Nu 
ca sîmbătă, cînd Irimescu, ște- 
fânescu șl Donose au primit 
cartonașe galbene, cînd Ștefă
nescu (după o altercație cu Ți- 
eleanu, care l-a jignit) a aruncat 
pe jos banderola de căpitan, 
vrlnd să iasă din teren ! N-a 
făcut-o fiindcă l-a oprit vice
președintele clubului C. Stroe, 
gestul său Insă dovedește că nu 
prea Înțelege cit este de ono
rant să porți banderola de că
pitan în teren.

Așteptăm de la Universitatea 
o evoluție pe măsura cărții sale 
de vizită In meciul de la Dublin, 
in Cupa U.E.F.A. (meciul se va 
disputa joi), unde după cum ne 
spunea Cămătaru : „Vom obține, 
așa dorim cel puțin, un meci 
egal...". Succes !

Modesto FERRARINI
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SERIA I

Șiretul Pașcani — Metalul Ră
dăuți 3—1 (2—1), Cetatea Tg. 
Neamț — Cristalul Dorohoi 4—0 
(3—0), Avlntul Frasin — Con
structorul Iași 2—1 (1—1), Lami
norul Roman — Metalul Boto
șani 2—1 (0—1), Chimia Fălticeni 
— Minerul Vatra Dorn el 5—0 
(3—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Zimbrul Șiret 3—3 (2—2), Șiretul 
Bucecea — C.F.R. Pașcani 2—0 
(2—0), A.S.A. dmpulung Moldo
venesc — TEPRO Iași 1—1 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa * IX-a: 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 12 p (18—5), 2. zim
brul Șiret 11 p (20—10), 3. Con
structorul Iași 10 p (15—12)... pe 
ultimele locuri: 15. Cetatea Tg. 
Neamț 6 p (10—11), 18. Metalul 
Botoșani 1 p (6—12).

SERIA A Il-a

Metalul Sf. Gheorghe — Mine
rul Comănești 0—0, Viticultorul 
Panclu — Gloria Focșani 1—0 
(0—0), Relonul Săvlnești — Ari
pile Bacău 1—0 (0—0), Letea Ba
cău — Luceafărul Adjud 5—1 
(4—1), Petrolul Molneștl — Azot 
T.C.M. Săvinești 4—3 (1—1), Mi
nerul Baraolt — DEMAR Mără- 
șeștl 2—0 (0—0), Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej — Partizanul Ba
cău 2—3 (1—1), Victoria Gu- 
gești — Constructorul Sf. Gheor
ghe 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PARTI
ZANUL BACAU 14 p (19—7), 2. 
Petrolul Molnești 12 p (22—9), 3. 
Gloria Focșani 12 p (11—6)... pe 
ultimele locuri: 15. Relonul Să- 
vlneștl 2 p (12—5) — penalizată 
cu —10 p, 16. Azot Săvinești 2 p 
(13—30).,

SERIA A IlI-a

Progresul Isaccea — Arrublum 
Măcln 2—1 (1—1), Chimia A.S.A. 
Buzău — Victoria Tecuci 4—2 
(2—0), Olimpia Rm. Sărat — Me
talul Buzău 3—0 (2—0), Carpați 
Nehoiu — Ș.N. Tulcea 5—0 (2—0), 
Petrolul Brăila-Ianca — Ancora 
Galați 1—1 (1—0), D.V.A. Portul 
Galați — Chimia Brăila 1—0 
(1—0), Laminorul Brăila — Rul
menți)! Btrlad 2—0 (1—0), FEPA

REZULTATELE ETAPEI A IX-a
74 Bîrlad — Avlntul Matca 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
BBAILA 11 p (16—7), 2—3. Arru
blum Măcln 11 p (18—10), Car
pați Nehoiu 11 p (19—11)... pe 
ultimele locuri: 14. Chimia Bu
zău 7 p (14—14), 15. Ancora Ga
lați 7 p (12—13), 16. Rulmentul 
Bîrlad 7 p (10—15).

SERIA A IV-a

Granitul Babadag — Rapid Fe
tești 2—2 (1—2), Constructorul
Călărași — Șoimii Cernavodă 2—0 
(1—0), Unirea Slobozia — Fla
căra — FEROM Urzlcenl 2—0 
(1—0), Portul Constanța — ș.N. 
Oltenița 3—0 (1—0), Viitorul Chlr- 
nogi — Cimentul Medgidia 1—0 
(1—0), Canal Basarabl — Chlm- 
pex Constanța 1—1 (0—0),
I.S.C.I.P. Ulmenl — Victoria Țăn- 
dărel 1—1 (1—0), Voința Con
stanța — Metalul Mangalia 4—1 
(3-0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 15 p (18—3), 2. Por
tul Constanța 13 p (22—4), 3. Vic
toria Țăndărei 13 p (19—4), 4. Ci
mentul Medgidia 13 p (14—7)... pe 
ultimele locuri: 15. Șoimii Cer
navodă 5 p (9—17), 16. Canal
Basarabl 3 p (5—17).

SERIA A V-a

Viscofil București — Aversa 
București 1—1 (1—0), Chimia
Brazi-Ploieștl — Caralmanul Buș
teni 2—0 (2—0), T.M. București
— I.C.S.I.M. București 1—1 (0—0), 
Carpați Sinaia — Metalul PIo- 
penl 0—0, Flacăra roșie Bucu
rești — Tehnometal București 
2—0 (1—0), Abatorul București — 
Danubiana București 0—1 (0—0), 
A.S.A. Mlzll — Minerul Fllipeștii 
de Pădure 1—0 (1—0), Poiana 
Cîmplna nu a jucat.

Pe primele locuri: 1. VISCOFIL 
BUCUREȘTI 14 p (12—5), 2. Po
iana Cimpina 12 p (14—10) — din 
I joourl, 3. A.S.A. Mlzil 12 p 
(14—17), 4. Flacăra roșie Bucu
rești 11 p (14—7)... pe ultimele 
locuri; 14. Abatorul București 6 

p (6—10), 15. Caralmanul Bușteni 
S p (5—24), 16. Minerul Flllpeștl 
< p (5-11).

SERIA A VI-a

Metalul Mija — Cimentul Fieni 
4—1 (0—0), Electronistul Curtea
de Argeș — Chimia Găești 2—1 
(1—0) — s-a jucat la Rm. Vil- 
cea, Petrolul Videle — Dacia Pi
tești 3—0 (1—0), Petrolul Bolin-
tln — Dunărea-Venus Zlmnlcea 
8—0, Progresul Topoloveni — E- 
lectrica Tltu 2—1 (0—0), Con
structorul Pitești — Chimia Tr. 
Măgurele 0—1 (0—0), Flacăra Mo- 
reni — F.C.M. Chimia Giurgiu 
2—1 (2—1), Cetatea Tr. Măgurele
— Muscelul CImpulung 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 13 p (15—10), 2. 
Dunărea Zlmnlcea 11 p (13—7), 
J. Dacia Pitești 11 p (18—13)... pe 
ultimele locuri: 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 7 p (13—16), 15. Pro
gresul Topoloveni 7 p (10—15), 
16. Constructorul Pitești 6 p 
(8-14).

SERIA A Vil-a

Recolta Stolcănești — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—1 (1—0),
Minerul Horezu — C.F.R. Craio
va 1—0 (1—0), Dunărea Calafat
— Constructorul Craiova 2—2
(1—1), Lotru Brezoi — Metalur
gistul sadu 1—1 (0—1), Viitorul
Drăgășanl — I.P.C. Slatina 1—0 
(0—0), Electroputere Craiova — 
Armătura Strehala 3—0 (0—0),
Jiul Rovinarl — Petrolul Țicleni 
1—0 (0—0), Mecanizatorul Simian
— Progresul Corabia 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 12 p (18—8),
2. Constructorul Craiova 11 p 
(14—9), 3. Armătura Strehala 11 
p (14—16)... pe ultimele jocuri: 
15. Mecanizatorul Simian 7 p 
(6—12), 16. Dunărea Calafat 6 p 
(6-15).

SERIA A VUI-a

Dierna Orșova — Minerul Mol
dova Nouă 3—1 (1—0), Metalul
Bocșa — C.F.R. Victoria Caran- 

A DIVIZIEI „C“ 
sebeș 2—2 (1—0), Constructorul 
Timișoara — Unirea Sînnicolau
2— 0 (0—0), Minerul Ora vița — 
Victoria Ineu 2—0 (1—0), Șoimii 
Llpova — Unirea Tomnatic 4—0 
(2—0), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Frontiera Curtlcl 3—0 
(0—0), Minerul Anina — Vulturii 
IURT Lugoj 5—0 (4—0), Minerul 
Certej — C.F.R. Arad 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
CARANSEBEȘ 13 P <20—8), 2.
Minerul Anina 11 p (21—12), 3. 
Șoimii Llpova 11 p (13—11)... pe 
ultimele locuri: 13—14. Minerul 
Moldova Nouă 7 p (11—18), Vul
turii Lugoj 7 p (8—15). 15. Ce
luloza Drobeta Tr. Sev. 7 p 
(7—18), 16. Frontiera Curtici 4 p 
(7-16).

SERIA A IX-a

Mecanica Alba Iulia — Minerul 
Lupeni 1—0 (1—0), Metalul Alud 
— Inter Sibiu 4—0 (2—0), Mine- 
rul-Știința Vulcan — Minerul 
Aninoasa 0—1 (0—0), Minerul Pa- 
roșenl — Șurlanul Sebeș 2—0 
(2—0), C.F.R. Simeria — Unirea 
Alba Iulia 1—0 (1—0), Dacia O- 
răștie — Soda Ocna Mureș 5—0 
(1—0), Victoria Călan — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0), Explorări
Deva — Textila Cisnădie 6—1 
(5-1).

Pe primele locuri: 1. EXPLO
RĂRI DEVA 12 p (16—9), 2. U- 
nirea Alba Iulia 12 p (16—11), 3. 
Minerul Ghelar 11 p (12—8)... pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Ani
noasa 6 p (6—10), 16. Textila r'-- 
nădie 4 p (14—24).

SERIA A X-a

C.F.R. Cluj-Napoca — Sticla-A- 
rleșul Turda 1—0 (0—0), Victoria 
Cărei — Bihorul Beiuș 6—0 (4—0), 
Oașul Negrești — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 2—0 (0—0), Vo
ința Oradea — Sllvania Cehu Sil- 
vaniel 4—1 (2—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Unirea Valea lui 
Mihal 2—1 (1—1), Minerul Săr- 
mășag — C.E.M. Cluj-Napoca
3— 0 (0—0), Rapid Jibou — Chi
mia Tftșnad 3—0 (1—0), Biho
reana Marghita — Olimpia Gher
la 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. VICTO
RIA CĂREI 13 p (20—5), 2. C.F.R. 
Cluj-Napoca 11 p (22—11), 3. O- 
țelul Or. dr. P. Groza 11 p 
(7—7)... pe ultimele locuri: 14- 
Chimla Tășnad 1 p (7—15), 15. 
Sllvania Cehu Silvaniei 7 p 
(11—21), 16. Rapid Jibou 6 p 
(7-19).

SERIA A Xl-a

Metalotehnica Tg. Mureș — Mi
nerul Rodna 2—0 (0—0), Minerul 
Bala Borșa — Sticla Bistrița 
1—0 (0—0), Textila Năsăud — Lâ- 
pușul Tg. Lăpuș 2—0 (1—0), Mi
nerul Băluț — Minerul Bala Sprie 
1—0 (0—0), Avîntul Reghin — 
Mureșul Luduș 1—0 (1—0), Uni
rea Seini — Foresta Bistrița 1—2 
(0—1), Minerul Bălța — CUPROM 
Bala Mare 2—1 (1—1), Bradul Vi- 
șeu — Oțelul Reghin 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. AV1NTUL 
REGHIN 13 p (17—10), 2. Mine
rul Băița 11 p (13—9), 3. Foresta 
Bistrița 11 p (12—9). 4. Textila 
Năsăud 11 p (9—7)... pe ultimele 
locuri: 14. CUPROM Baia Mare 
6 p (10—13), 15. Unirea Seini 6 p 
(7—17), 16. Sticla Bistrița 5 p
(9-14).

SERIA A XII-a

I.C.I.M. Brașov — Nitramonia 
Făgăraș 0—1 (0—1), Tractorul
Miercurea due — Torpedo Zăr- 
nești 3—0 (1—0), Minerul Bălan 
— Tractorul Brașov 0—1 (0—0),
Măgura-Mobila Codlea — Metrom 
Brașov 2—0 (1—0), Textila Prej- 
mer — Mureșul Toplița l—0 
(1—0), IMIX Agnita — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (0—0), U- 
tilajul Făgăraș — Metalul Sighi
șoara 1—0 (0—0), Progresul Odor- 
heiu Secuiesc — Chimia Or. Vic
toria 0—0.

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 14 p (19—3), 2. Ni
tramonia Făgăraș 13 p (15—4), 3. 
Mureșul Toplița 11 p (11—4), 4. 
Măgura Codlea 11 p (12—9)... pe 
ultimele locuri: 15. I.C.I.M. Bra
șov 4 p (5—7) — penalizată cu 
—2 puncte, 16. Tractorul M. Ciuc 
4 p (10—16).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



Ieri, in Divizia „A“ de hochei

S.C. MIERCUREA CIUC - DINAMO 8-5
GHEORGHENI, 18 (prin tele

fon). — Noul patinoar arlif cial 
din localitate a găzdui*.  luni 
partidele din etapa a II-a a 
celui de-al IlI-lea turneu alcelui de-al IlI-lea turneu 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A“ la ho
chei.

în primul meci, victoria a 
revenit echipei Steaua, care a 
învins pe Dunărea Galați cu 
12—4 (5—1, 4—0, 3—3). Bucu- 
reștenii au începui*,  jocul într-o 
vervă deosebită și — spre de
osebire de celelalte jocuri cu 
Dunărea Galați — au ajuns 
să conducă cu 4—0 in min. 8! 
Apoi, în finalul acestei prime 
reprize, meciul s-a mai echili
brat (scor în ultimele 10 mi
nute ale reprizei: 1—1!). Par
tea a doua a întâlnirii a apar
ținut total echipei Steaua, cars 
în ultima repriză a mai Înceti
nit ritmul, partida fiind în fi
nal mai echilibrată și, prin 
aceasta, mai plăcută. Au mar
cat : Cazacu 3, Gerczuly 2, Bă
lăucă 2, V. Huțanu 2, Olinlci, 
Jumătate, Ungureanu — Steaua, 
Bujoreanu 2, Marcu șl Bran- 
dabur — Dunărea. A condus 
FI. Gubernu, ajutat la cele 
două linii de M. Presneanu și 
A. Balint.

In cel de al doilea meci, 
S. C. Miercurea Ciuc — Dina-

ho-

mo București, 8—5 (2—0, 3—0, 
3—5), prin golurile marcate de 
E. Antal 2, Demeter, P. Antal, 
Bartalis, Gali, Baricz, Gereb, 
pentru învingători. respectiv 
Pisăru, Moroșan, Solyom, Toke, 
Tureanu. A condus Gh. Mure- 
seanu, ajutat la cele două li
nii de N. Enache și T. Szabo.

Astăzi este zi de pauză, tur
neul urmind să continue mier
curi, cu partidele S.C. Miercu
rea Ciuc — Dunărea Galați și 
Dinamo — Steaua.

Cs. MALNASSI — coresp.
Astăzi se reiau la patinoarul 

„23 August" din Capitală jocu
rile din cadruil primului tur
neu al seriei secunde din cam
pionatul Diviziei „A“ la hochei. 
Pînă acum s-au disputa*,  trei 
etape din acest prim turneu și 
lidere ale clasamentului sînt — 
așa cum era de așteptat — trei 
puternice formații : Progresul 
Miercurea Ciuc, Metalul IMASA 
Sf. Gheorghe și Avîntul Gheor- 
gheni — toate totalizînd cite 
5 puncte. Astăzi, sînt progra
mate jocurile : Sp. studențesc 
ASE — Metalul IMASA Sf. 
Gheorghe (ora 10,30), Progresul 
Miercurea Ciuc — Metalul Ră
dăuți (ora 13), Avîntul Gheor- 
gheni — Tîrnava Odorhei (ora 
17).

După 60 de turnee disputate. 
In clasamentul „Marelui Premiu 
— FILT“ la masculin conduce te- 
nismanul american Jimmy Con
nors, cu 3 35S p, urmat de Ivan

Lendl (Cehoslovacia) — 2 313 
Guillermo Vilas (Argentina) 
2 285 p, John McEnroe (S.U.A.)

— 1 805 p, Mats Wilander (Sue
dia) — 1 520 p. etc.

P.

TREI GIMNASTE 
LA „CUPA MONDIALĂ"

La finele săptămînii se va 
desfășura la Zagreb, în Iugo
slavia, o nouă ediție a tradi
ționalei competiții internaționa
le de gimnastică „Cupa 
mondială", la care iau parte, 
Pe bază de invitații nominale, 
cei mai buni și cele mai bune 
gimnaste din întreaga lume.

La întrecerea din acesit an, 
țara noastră este reprezentată 
de trei sportive, care au ple
cat luni dimineață spre locul 
de desfășurare a concursului: 
Lavinia Agache, Mihaela Stă- 
nuleț și Rodica Dunca. Se va 
concura numai cu exerciții li
ber alese.

trecerile Balcaniadei d? halte
re la care vor lua parte spor
tivi din Albania, Bulgaria, Gre- 

'cia, Iugoslavia, Româna și 
Turcia. Din lotul țării noastre 
fac parte, intre alții: Gh. 
tei (cat. 56 kg), Vasile 
(cat. 60 kg) și St. Vasile 
82,5 kg).

5 SCRIMERI
LA
DE

HALTEROFILII NOȘTRI
PE LOCURI FRUNTAȘE
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). 

Ia localitatea poloneză Cetnle- 
mo s-a desfășurat concursul 
armatelor prietene la haltere. 
Printre invingătorii competiției 
s-au aflat 0 sportivii români 
Dragomir Cioroslan (oat. 75 kg) 
cu 337,500 kg și Vasile Groapă 
(cat. 90 kg) cu 360 kg. Dintre 
ceilalți halterofili români s-au 
mai evidenția*.  Petre Dumitru 
(cat. 82,5 kg) clasat al 
cu 337,500 kg și Gelu 
(cat. 
locul

doilea 
Radu 

ocupat67,5 kg) care a 
trei cu 265 kg.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni 

se vor desfășura la Ankara în-

VICTORIA FETELOR LA BALCANIADA,
ÎNTUNECATA de eșecul băieților

Bunul renume al tenisului românesc nu poate fi tratat cu ușurință !
Balcaniada de tenis este una 

din competițiile internaționale 
zonale care-și merită faima, 
susținută nu doar de cele 23 
de ediții disputate pînă acum. 
Importanța unei asemenea în
treceri este dată de valoarea 

fel in
se 

Și 
pe

participanților, în așa 
cit la încheierea ei să 
tă conta pe un real 
schimb de experiență, 
surarea forțelor cu bătaie 
lungă în perspectivă. ,

Aceste cerințe erau întrunite 
Ia ediția încheiată sîmbătă la 
Timișoara. In orașul de pe Be- 
ga, chiar și atunci cînd con
dițiile atmosferice au fost une
ori vitrege (vint, ploaie, ume
zeală) s-a simțit, datorită aten
tei griji a organizatorilor, o 
adevărată ambianță tenisistică, 
întreținută la arenele cluburilor 
Electrica și A.E.M., 
rează tot mai mult 
sportiv modern. Aici 
zentat, de astă-dată, 
buni jucători și cele 
jucătoare de tenis din Peninsu
la Balcanică. (Absența unor ju
cători de talie mondială, pre
cum Ilie Năstase, Virginia Ru- 
zici sau Mima Jausovec, era 
previzibilă). Erau, deci, create, 
la Timișoara condițiile pentru 
stabilirea unor ierarhii foarte 
apropiate de adevăr în tenisul 
balcanic.

Cum au răspuns sportivii 
noștri la acest test zonal destul 
de important și edificator (după 
cum s-a văzut) ? Fetele au cîș- 
tigat competiția, manifestând o 
superioritate de ansamblu in-

poa- 
util 
mi
mai

care ono- 
un centru 
s-au pre- 
cei mai 
mai bune

contestabilă (ele nu au pierdut, 
de-a lungul întrecerilor, decit o 
singură partidă). Meritul revi
ne surorilor Lucia și Maria Ro
manov, talonate cu succes de 
Daniela Moise. Seriozitatea in 
pregătire a gemenelor Romanov 
dă roade, la nivelul posibilită
ților lor și chiar dincolo, a- 
tunci cînd intră în joc, cu fo
los, cunoscuta lor ambiție, care 
le întrece capacitatea fizică. Da
niela Moise a dovedit excep
ționale calități de jucătoare de 
dublu, care ar putea fi sporite 
prin antrenamente de specia
litate ; îmbunătățirea lovituri
lor și mai multă grijă pentru 
siluetă i-ar putea aduce suc
cese importante și la simplu.

Rezultatul băieților — locul 2 
în clasamentul pe echipe — 
este, pe drept, considerai NE- 
SATISFACATOR, în condițiile 
jocului pe teren propriu, dar și 
luînd in considerație valoarea 
intrinsecă a oponenților, com
parație care în „calculul hir- 
tiei“ indica o superioritate a 
tenismanilor români. Cu toate 
acestea, ei au învins abia cu 
2—1 Bulgaria (cu un Liviu 
Mancaș neinspirat la simplu, 
handicapat de o răceală pe care 
a declarat-o... după înfrînge- 
re!) și au pierdut cu 1—2 par
tida decisivă cu Iugoslavia, ra
tând obținerea titlului balcanic 
care 
Florin Segărceanu a pierdut cu 
atîta UȘURINȚA meciul cu 
Slobodan Jivoinovici (1—6, 3—6) 
încit nu se poate pune proble
ma unei presupuse diferențe

ne stătea Ia îndemină.

de valoare. (La 16 septembrie, 
în clasamentul mondial compu
terizat, Segărceanu ocupă lo
cui 72, iar Jivoinovici 326!). 
Liderul echipei noastre a ju
cat fără vlagă, fără ambiție, 
cu o nonșalanță care nu-i stă
tea bine ți care, oricum, nu 
era... eficace! Andrei Dirzu — 
după ce părea a fi dat totul 
în meciul cîștigat la Goran 
Prpici — nu a mai putut stă
vili nici el dezastrul din par
tida de dublu, pe care un cu
plu atît de omogen și exersat 
(Segărceanu — Dîrzu) nu avea 
voie s-o cedeze cu atîta lipsă 
de dîrzenie.

Dacă ar trebui să căutăm 
cauzele unor slăbiciuni ale ju
cătorilor noștri, acceptând chiar 
dificultatea readaptării după 
călătoria în Mexic și c anume 
oboseală psihică, ne vine greu 
să trecem cu vederea dimi
nuarea perioadelor de antrena
ment, pauzele asumate fără 
opoziția factorilor de răspun
dere, călătorii obositoare cu — 
de ce? — mașinile personale 
(sute de kilometri la volan), 
punerea vieții personale mai 
presus de cerințele vieții spor
tive în perioadă competițională 
și tot ce decurge din aceasta 
— iată cîteva explicații ale 
unui eșec pe care nu vrem 
să-l dramatizăm, dar care tre- 
bue să d?a de gindit celor che
mați să ?Jbă în grijă bunul re
nume al mișcării sportive ro
mânești !

Victor BÂNCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa de "*)  km 

disputată la Paris a fost cîști- 
gată de francezul Jackie Box- 
berger In 57:47. L-au urmat Pier
re Levlsse (Franța) 57:56 șl 
Bernie Ford (Anglia) 58:03. La 
femei prima s-a clasat Paula 
Fudge (Anglia) în lh06:19.

AUTOMOBILISM • Cursa de 1080 
km de la Brands Hatch a reve
nit echipajului Jacky Ickx (Bel
gia) — Dereck Beli (Anglia) pe 
.Porsche 959“ cu o medie orară 
de 158,261 km. După 5 secunde 
au sosit Italienii Patrese-Fabl 
(„Landa 5/75 s“). în urma aces
tui succes, Ickx cîștlgă campio
natul mondial de rezlstențâ.

BASCHET • La Zagreb. în 
meci retur pentru C.C.E., echipa 
locală Clbona a învins cu 89—52 
(51—25) pe Union Alexandria (E- 
gipt) șl s-a calificat în turul doi.

BOX • La Lodz, ta med a- 
mlcal : Polonia — Ungaria 14—10.

• Ray „Sugar" Leonard, campionul 
mondial la categoria mijlocie- 
mlcă, lșl va anunța oliclal la 9 
noiembrie hotărirea în privința 
viitorului carierei sale. Leonard 
a fost operat în mal la 
(dezlipire de retină).

ochi

CANOTAJ * Cursa de
(60,650 km) desfășurată pe .__
•ella ■ fost clștlgată de echipa
jul vest-german Wolber-Behr in 
4h53:53.

fond 
Mo-

HANDBAL • La Praga, ta 
med retur, pentru C.C.E. (mas
culin), Dukla a Întrecut pe Ral- 
ka Koeflach (Austria' " " 
(11—6). • La Vantaa 
ta Cupa Cupelor, 
(Suedia) a întrecut 
(13—7) pe Atrlas șl _ _ ____
cat ta turul doi. La Helsinki, ta 
C.C.E. (feminin), IF Stockholm
pollsens (Suedia) a întrecut cu

) cu 28—10 de
(Finlanda), pe

H.K. Drott Tn
cu 33—19 la
s-a califi- —

30—11 (11—6) pe IK Drumsoe,
callficîndu-se In turul doi.

HOCHEI PE IARBA • In tur
neu in India, echipa feminină a 
U.R.S.S. a învins, la Delhi, cu 
2—1 reprezentativa țării gazdă.

ȘAH • In runda a 8-a a tur
neului de la Novisad, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Deze 
(Iugoslavia). Popovld a cîștigat 
la Quinteros, van der Wiel la 
Blelajao, restul partidelor s-au 
întrerupt. Popovlci a cîștigat în
trerupta cu Romanișln șl condu
ce cu 5,5 p, urmat de van der 
Wlel 5 p și Gheorghiu 4,5 p.

TENIS • In finala turneului 
la Napoli, Lendl l-a Întrecut 
Fibak ....................................*
finala

Tampa 
Jaeger 

nala feminină la Tokio : 
Bonder (S.U.A.) — 
lomon (S.U.A.) 2—6,

CU 6—4, 6—2, 8-1. • 
turneului feminin de 
(Florida); Evert-Lloyd 
3—8. 6—4, 6—1. • Fi- 
■ - - ~ ■ Lisa

Sherry So- 
6—8, 6—3.

Maf- 
Roșu 
(cat.

„EUROPENELE"
LA MOELDING

ediția a doua a campio-La
natelor europene de scrimă (28 
octombrie — 1 noiembrie,
Modding, Austria) scrima ro
mânească va fi reprezentată 
de 5 sportivi : floretistul Pe
tru Kuki, sabrerii 
șl Marin Mustață, 
Elisabeta Guzganu și 
Ruparcsics, sub conducerea an
trenorului Ștefan Haukler.

Competiție individuală, „eu
ropenele" programează în pri
ma zi de concurs, proba femi
nină de floretă, apoi 
floreta masculină 
sabia.

IULIU BICE A
„CUPA SOFIA"

Ioan Pop 
floretistele 

Csila

spada, 
și, în final,

CIȘTIGAT
LA POPICE
care au par-Sportivii români____  r__

ticipat la cea de-a IV-a ediție

GZQ

a „Cupei Sofia" la pop cs, 
competiție găzduită de capitala 
bulgară și la care au fost pre- 
zenți popicari din șase țări, au 
avut o comportare remarcabilă: 
Iuliu Bice — component al e- 
chipei Electromureș Tg Murtș, 
clasată, recent, pe locul doi în 
C.C.E. — a ocupat locul I, iar 
Elena Andreescu, cîștigătoarea 
trofeului anul trecut, s-a clasat 
Pe locul secund. Dar iată re
zultatele turneului — bărbați: 
1. Iuliu Bice 1855 pd (din două 
jocuri), 2. P. Peczel (Austria) 
1786, 3. K. Westerhoff (R.D.G.) 
1720. Femei: 1. ” ' “
Nikolova (Bulgaria) 809 pd, 
Elena Andreescu 806.

Kostadinca
2.

BOXERI
In turnee

Zilele următoare, mai mulțt 
boxeri români vor fi prezenți la 
turnee care vor avea loc peste 
hotare. Astfel, între 21 și 21 oc
tombrie, la Schwedt în R. D. 
Germană, vor concura, alături 
de sportivi din mai multe țări, 
șl pugiliștii V. Voicilă (semlmus- 
că), N. Nicoale (cocoș), I. Stan 
(semiușoară), M. Grucscu (ușoa
ră) și N. Ciobanu (mijlocie mi
că). Antrenor : I. Mihalik, arbi
tru R. Iorgulescu. între 22 și 25 
octombrie se vor afla în capi
tala Iugoslaviei, pentru a par
ticipa la turneul „Eliberarea Bel
gradului*,  boxerii R. Geolfan 
(semimuscă), Cr. Gheorghișor 
(cocoș) și E. Preda (semiușoară), 
însoțiți de antrenorul I. Stoia- 
novici.

MIERCURI IN CUPELE 
EUROPENE...

...au loc meciurile tur din e- 
tapa a doua, dintre care unele 
suscită un deosebit interes. In 
afară de prezența echipelor noas
tre Dinamo București și Corvl- 
nul Hunedoara, precum șl Uni
versitatea Craiova (cu Shamrock 
Rovers — singurul joo progra
mat joi), cîteva partide merită 
a fi remarcate. în C.C.E.: Stan
dard Ltege — Juventus, Ț.S.K.A. 
Sofia — Sporting Lisabona, Real 
Sociedad San Sebastian — Cel
tic Glasgow. In CUPA CUPELOR: 
Steaua roșie Belgrad — C.F. Bar
celona, Tottenham — Bayern 
Miinchen, Real Madrid — Ujpestl 
Dozsa. în CUPA U.E.F.A.: Glas
gow Rangers — F.C. Kdln, St. 
Etienne — Bohemians Praga, Na
poli — Kaiserslautern,
— Banlk Ostrava,
— Bordeaux.

i, Valencia 
Hajduk Split

CAMPIONATE ft CUPE
SPANIA (et. 7): 

Betis 2—0, Gljon - 
1—1, ----- 
2—1, 
Malaga 
Espanol 
In clasament: Real Madrid 11 p. 
Real Sociedad, Bilbao, Zaragoza, 
C.F. Barcelona, Gijon, Sevilla și 
Atletico cite 10 p.

OLANDA (et. 10). Cîteva rezul
tate: Feyenoord — Utrecht 4—1, 
Excelsior — P.S.V. Eindhoven 
1—0 !, Sittard — Alkmaar 2—1 !, 
Deventer — Kerkrade 1—4, Ajax
— Zwolle 3—0. In clasament: 
Eindhoven și Feyenord cîte 16 
Ajax șl Kerkrade cîte 15 p.

SUEDIA. Campionatul se 
propie de sfîrșit. In turneul 
nai I.F.K. GSteborg a dispus 
3—0 de Malmd șl are toate șan
sele să întllnească, în partida 
decisivă, pe învingătoarea dintre 
Elfsborg — Hammărby (în tur 
3—1). Au retrogradat Kalmar F.F., 
Atvidaberg și Norrkâping, acesta 
din urmă a eliminat anul trecut 
pe Southampton din Cupa 
U.E.F.A. și a jucat fără întreru
pere timp de 42 de ani în prima 
divizie ! !

FRANȚA (et. 11): Lille — Nan
tes 0—2, Strasbourg — Lens 2—1. 
Sochaux — Monaco 1—1, Auxerre
— Mulhouse 2—1, Tours — St. E- 
tlenne 0—2, Brest — Paris St. 
Germaine 3—1, Lyon — Bastia 
3—1, Laval — Rouen 3—1, Tou
louse — Nancy 2—1, Metz — Bor
deaux 2—1. In clasament: Nantes 
17 p, Bordeaux, Lens cite 15 p 
etc.

Salamanca — 
Real Madrid 

Real Socledad — Valladolid 
Sevilla — Valencia 3—1, 

C.F. Barcelona 1—1 I, 
Atheltlc Bilbao 3—i.

p.

a- 
fl- 
cu

18

19

20

21

22

23

CEHOSLOVACIA (el. 8); Dukla 
Praga — Spartak Trnava 1—1, 
Tatran Preșov — Zbrojovka Brno 
0—0, Lokomotiv Kosice — Sparta 
Praga 1—1, Cheb — Slavia Pra
ga 2—2, Slovan Bratislava — 
Plastika Nitra 2—1, Zlllna — O- 
lomouo 2—0, Vitkovlce — Inter 
Bratislava 1—0, Bohemians Praga
— Banlk Ostrava 4—1. In clasa
ment: Bohemians 13 p, Vltkovica 
11 p. Cheb, Slavia, Dukla Praga, 
Kosice cite 10 p.

AUSTRIA (et. 9) : 
Union Weis 4—2, .______ ____
burg — Vlena 1—0, Voest Llnz — 
Austria Klagenfurt 3—1, 
Graz — Grazer Ă.K. 1 ____
sledl — LASK 2—2, Innsbruck — 
Rapid Vlena 2—2, Austria Viena
— Simmering 2—2. In clasament, 
Austria Vlena 15 p, Rapid 14 p, 
Sturm Graz 13 p, Eisenstadt 12 
p etc.

IN „CUPA LIBERT ADORES", 
într-una din grupele semifinale, 
Tolima (Columbia) a dispus cu 
1—0 de formația Chilians Cobrcola 
șl s-a calificat în finala acestei 
serii.

ECHIPA COSMOS din New Yorf 
șl-a Început turneul în Austra
lia jucînd la Melbourne cu e- 
chipa Victoria. Oaspeții au în
vins cu 3—2 prin golurile mar
cate de Neeskens, Chlnaglia șl 
Cannel, respectiv Murphy șl 
Brown.

IN SUEDIA SE VA JUCA FOT
BAL Șl IARNA...

IN SALA I

: Admira —
Austria Slaz-

Sturm
1—0, Neu

Federația suedeză de fotbal 
a luat inițiativa construirii 
unei săli de sport dotate cu 
un teren de fotbal cu supra
față de joc sintetică, idee de
terminată 
noiembrie 
aer liber, 
zăpezii) 
ceastă țară.

Cheltuielile necesare vor fi 
acoperite din cîștigul rezultat 
de pe urma concursului de 
pronosticuri cu meciuri de fot
bal, federația suedeză obținînd 
acordul din partea organelor 
respective pentru cedarea în
tregului beneficiu al unei săp
tămîni. Suedia intenționează 
să construiască în cîțiva ani 3 
săli cu terenuri de fotbal am
plasate în diferite regiuni.

de faptul că intre 
și martie arenele in 
devin (din cauza 

impracticabile in a-

AGENDA SAPTAMINII
octombrie

octombrie

octombrie

octombrie

octombrie

octombrie

TENIS: Turneu Internațional la Amsterdam. 
Turneu Internațional - • ■ ■ -
(ambele ptnă la 24 
FOTBAL: ' ■
turul II.
FOTBAL: 
turul II.
CĂLĂRIE 
den, Olanda.
HANDBAL: „Turneul celor 4 țări", 
feminină, ta Iugoslavia (se încheie la 23 oct.). 
GIMNASTICA: „Cupa mondială" (bărbați șl 
femei) la Zagreb; HANDBAL: Turneul celor 
4 țări (bărbați), la Frankfurt pe Main.
KARATE: campionatele europene, la ZUrich; 
BADMINTON: turneul maeștrilor, la Londra; 
CĂLĂRIE: Concurs hipic Internațional, la 
Washington; CICLISM: „Trofeul Baracch!" la 
Bergamo, Italia.

meciuri

meciuri

feminin la 
oct.).
în competițiile

în competițiile

concurs internațional la

Stuttgart

europene,

europene.

Leeuwar-

competiție


