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Participarea secretarului general al partidului

Ia deschiderea anului de invâțâmint, o adevărată
sărbâtoare a școlii românești

’ Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a continuat, joi, 15 
septembrie, vizita de lucru in 
municipiul CIuj-Napoca.

Șl în această zi, populația 
orașului a făcut tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă, plină de căldură.

Ca o expresie a prețuirii de 
care se bucură acest mare si 
frumos oraș, viguros centru 
economic, citadelă a științei, 
invățămîntului si culturii, ulti
ma parte a vizitei de lucru a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușesca 
a fost consacrată întâlnirii cu 
valoroase colective de cerceta
re, ce își aduc o însemnată 
contribuție la soluționarea unor 
probleme complexe pe care le 
ridică actuala etapă de dez
voltare a economiei naționale, 
a întregii țări.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Institutul de Chimie, 
prestigios centru științific, ■- 
nitate de cercetare $i produc
ția eu importante contribuții la 
permanenta ascensiune a chi
miei românești sl Institutul de 
tehnologie izotopică și molecu
lară.

Coloana oficială s-a îndrep
tat apoi spre piața Mihai Vi

lateazu pentru a participa 
marea adunare populară.

★
Grandioasa adunare populară 

prilejuită de vizita secretarului 
general al partidului in județul 
Cluj ș{ deschiderea noului an 
de învățămint a reunit peste 
100 000 de oameni ai muncii, 
femei si bărbați, tineri si virst- 
niei, care și-an manifestat și 
ca această ocazie încrederea 
nezdruncinată in politica parti
dului și statului nostru, senti
mentele de inaltă prețuire pe 
eare clujenii le nutresc, alături 
de toți fiii țării, fată de con
ducătorul partidului și statului, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre. Devenită tradițională, 
participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea anu
lui de Învățămint, adevărată 
sărbătoare a școlii românești 
pe care tânăra generație a tă
rii o trăiește cu emoție si ne- 
spusă bucurie, a pus cu preg
nantă in evidentă locul de ma
ximă Importanță pe care con
ducerea partidului 5i statului,

societatea noastră il acordă în
zestrări] tineretului cu temei
nice cunoștințe, cu o inaltă ți
nută morală si o Înaintată 
conștiință patriotică, revoluțio
nară.

Piața Slihai Viteaza, unde a 
avut loc adunarea, freamătă de 
entuziasmai zecilor de mii de 
locuitori ai municipiului CIuJ- 
Napoca șj al așezărilor înveci
nate — muncitori, țărani, coo
peratori, studenți, elevi, care 
aplaudă și ovaționează înde
lung.

Apariția la tribună a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu este 
salutată cu puternice și înde
lungi ovații, eu nesfirșite nrale.

In numele tuturor* celor pre- 
zenți, primul secretar al Co
mitetului județean 
Cluj a adresat 
Nicolae Ceaușescu 
de a lua euvîntul 
dunăre populară.

Primit cu vil ți 
plains a luat euvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu viu interes și deosebită 
atenție, fiind subliniată in re
petate rînduri cu urale și ova
ții, cel prezenți exprimindu-și 
astfel deplina lor aprobare față 
de politica internă și externă 
• Partidului Comunist Român, 
față de aprecierile și orientări
le formulate de tovarășul 
Nicolae

Marea 
încheiat 
vibrant

Părăsind piața Mihai Vitea
za, unde a avut loc marea a- 
dunare populară, coloana ofici
ală de mașini parcurge princi
palele artere ale orașului in- 
dreptindu-se spre aeroportul 
CluJ-Napoca

Pretutindeni domnește o at
mosferă însuflețită, care face 
din traseul străbătut un emo
ționant 
care o 
nd. In 
bite.

Aceeași atmosferă entuziastă 
se regăsește la aeroportul Cluj- 
Napoca, unde are loc ceremo
nia plecării.

La Înapoierea în Capitală, pe 
aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întâm
pinați da membri și membri 
supleanțl al Comitetului Poli
tie Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R.

de partid 
tovarășului 
rugămintea 

la marca a-

indelungi o-

de
Ceaușescu.
adunare populară s-a 
intr-o atmosferă de 
entuziasm patriotic.

traseu al bucuriei, pe 
trălese intens toți cluje- 
aceste momente deose-

La Școala generală nr. 49 din Capitală

REÎNTÎLNIRE EMOȚIONANTĂ CU COLEGII, 
CU PROFESORII, CU SPORTUL!• •e
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toare. Pe mulți dintre ele
va acestei școli l-am IntU- 
ntt, fa» vacanța mare, pe 
bloc-starturile bazinului de 
la „23 August*, pe culoarele 
pistei Marelui Stadion sau 
pe terenurile de „jocuri* 
tin incinta celei mai im
pozante construcții sportive 
din Capitali. Unii, pentru 
inițiere, alții — peste 150 — 
țintind mai departe, la con
sacrare. I-am revăzut acum, 
in frumoasele lor unifor
me albastre, pe Sorin Mi
hai. din a Vil-a, fotbalist 
la Dinamo, pe Florin Bar
bu, din a VlII-a, tot 
balist, la Steaua, pe 
cheiștii Florin Florescu 
Adrian Huse, din clasa 
Vl-a. ca și grupul 
de baschetbaliști care 
pregătesc la Olimpia 
Clubul sportiv

gimnaste de 
sportiv 

i atenție,

fot- 
ho- 

»i 
a 

masiv 
se 
Si 

școlar nr. 
„artistică*, 

școlar Viitorul... 
cuvintul prof. 

Georgeta Colț, directoarea școlii : „Copii, noi, 
cadrele didactice, părinții voștri, dorim din 
inimă să invățați bine, să creșteți sărătoși

2, pe micile
de la Clubul
Ascultau toți, cu

Primo ri din noul an școlar fa Uoo<4 nr. », acolo unde IrwațS 
midțl sportM de performanță. Foto t Dragoș NEAGU

Indiferent de virstă, trăim clipe de emo
ție ori de cite ori, la 15 septembrie, prin 
tradiție momentul de intilnire eu colegii și 
profesorii, ne aflăm față in față eu cei mai 
tineri cetățeni ai patriei, cu eopiH care pă
șesc pe porțile școlii. Unii — și nu puțini — 
pentru prima oară...

„Deschiderea* din acest an școlar am fă
cut-o la .generală 49“, din fostul cartier Va
tra Luminoasă. N-a fost o alegere intimpli- (Continuare tn pag 2-3)

Echipele românești in Cupele europene la fotbal

Tiberiu STAMA

U EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE A DINAMOVIȘTILOR

I

I

ÎN PERSPECTIVA VIITOARELOR EXAMENE INTERNAȚIONALE
binațiilor si chiar prin unele 
execuții tehnice de finețe, care 
dovedesc cel mai 
pașii înainte făcuti spre 
fotbal modem.

N-a fost. deci, de mirare 
..unsprezecele" finlandez 
domine în anumite

Așa cum se putea anticipa, 
Dinamo a avut un debut favo
rabil în noua ediție a Cupei 
campionilor europeni, obți- 
nlnd o victorie de natură — 
în mare măsură — să-i asigure 
calificarea în turul următor 
al competiției. Pe cit de meri
tată. această victorie este tot 
pe atât de prețioasă, nu numai 
pentru că a fost realizată în 
deplasare, ci și din motivul că 
echipa din Lahti a dat o re
plică ee a depășit substantial 
imaginea pe care o aveam pî
nă acum despre fotbalul din 
„țara celor 1000 de lacuri". In 
mare și vizibil progres — ca 
dealtfel majoritatea formațiilor 
scandinave — Kuusysi a im
presionat în primul rînd — 
cum era de așteptat — pe pla
nul pregătirii fizice, al anga-

jârii in joc, ceea ce i-a si 
permis să atace susținut pînă 
in finalul meciului, tind a în
cercat să forțeze egalarea. 
Foarte tânără. cu multi jucă
tori care par abia a fi depășit 
pragul adolescentei, echipa din 
Lahti i-a surprins pe dinamo- 
viști prin ritmul de joc im
pus, prin viteza acțiunilor lu
nete contraatacuri ale* gazdelor 
au găsit apărarea noastră cam 
descoperită). acuratețea, com-

convingător
un

ca 
să 

perioada.

Constantin FIRANESCU

(Continuare tn pag 2-3)

Campionatele feminine de gimnastică

ECATERINA SZABO SAU LAVINIA AGACHE?

Los Angeles ’84 din perspectiva C. E. de la București

SUCCESELE DE LA PISTOL STANDARD SPORESC
SANSELE DE MEDALII OLIMPICE ALE
• Necesitatea Întineririi Ioturilor • Responsabilități

TIRULUI NOSTRU
precise pentru antrenori

Cele 11 medalii cucerite in 
total de trăgătorii români la 
Campionatele europene de la 
București și cele 4 obținute de 
ei in probele olimpice indivi
duale au adus delegației noas
tre locul 9 și, respectiv, 3 in 
clasamentele neoficiale, pe na
țiuni, ale competiției. In spe
cial urcarea pe podiumul „așa- 
zis olimpic" a avut darul să 
bucure, medalia de aur reali
zată de Maria Macovei generind 
optimism si o oarecare schim
bare a opticii prin care trebuie 
privită participarea țintașilor 
români la Olimpiada de la Los 
Angeles, Intrucît, alături de a- 
ceastă foarte prețioasă medalie 
de aur europeană, sportivele de 
la pistol standard au mai obți
nut încă o medalie individuală,

de argint, la junioare, prin Do
rina Guler, si alte două, la 
echipe senioare (argint) si e_ 
chipe junioare (bronz), această 
probă s-a înscris pe o poziție 
fruntașă
Fiindcă specialistele in pistol 
standard au arătat
mai în acest sezon, ci și în 
precedentele — că sint compe
titive la nivel mondial, e de 
la sine Înțeles că ele au posi
bilitatea de a cuceri medalii șl 
in intrecerea olimpică din 1984, 
primul an in care proba de 
pistol standard va fi inclusă 
in programul Jocurilor.

Dacă așa stau lucrurile în 
momentul de fală, ne simțim 
datori să atragem atenția asu
pra titorva aspecte de fond ale 
probei de pistol standard. E

în tirul românesc.

nu nu-

bine de știut că bunele pres
tații de la Campionatele eu
ropene de la București NU 
VOR ADUCE DE LA SINE și 
medalii olimpice la Los Ange
les. E necesar, din acest punct 
de vedere, ca federația de spe
cialitate să clarifice in mod 
definitiv responsabilitățile an
trenorilor care se vor ocupa 
de pregătirea olimpică a fete
lor noastre. Cu aproximativ 
două luni înaintea ..europene
lor-, Maria Macovei a schim
bat antrenorul, treeînd. după 
9 luni de pregătire cu Virgil 
Atanasiu, sub îndrumarea lui 
Ștefan Petrescu, modificindu-și,

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Lucrează la birnă Ecaterina Szabo, dublă campioană europeană. 
Ea va incerca să ciștige titlul de campioană absolută a țării pe 

pentru prima oară...

între componentele lotului olim
pic și alte gimnaste fruntașe 
ale țării.

Așadar, timp de trei zile, de 
azi pînă duminică, un oun pri
lej pentru iubitorii sportului 
din Deva, unde se vor desfășu
ra campionatele naționale și 
ale „Daciadei", de a admira 
măiestria și virtuozitatea gim
nastelor noastre, competitivita
tea lor in perspectiva unui exa- 

. men internațional de maximă 
dificultate, campionatele mon
diale.

care l-ar obține

Programate cu puțin timp 
Înaintea campionatelor mondia
le de la Budapesta, întrecerile 
feminine de gimnastică care 
urmează să desemneze noile 
campioane naționale și ale „Da- 
tiadei" sint așteptate, fără în
doială, cu mult interes. Va fi in
teresantă lupta dintre cele două 
fruntașe ale gimnasticii noastre 
feminine, Ecaterina Szabo și La- 
vinia Agache, pentru titlul la in
dividual compus, după cum și 
disputa pe aparate va prilejui, 
sîntem siguri, atractive dueluri



SUPERBA BIRUINȚA ’ V. MITRACHE A
CIȘTIGAT ETAPA A ll-A

La Rm Vllcea, unde cu ani In urma nu se vorbea de tenis
I

I

I
Carol GRUIA-coresp.

DUPĂ CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

Geo RAETCHI

ANGHEL DONESCU (Steaua) DUBLU CAMPION LA DRESAJ

LBTO rSOHeSPORT MMUZ*

ca-

RUGBY

s
(Urmare din pag. 1)

prin

HANDBAL (etapa a lll-a)

Do-
598

al

In perspec- 
lul 1984, eel 
olimpic 1988. 
capitol aflat

■pre 
cicliști 
antre- 
râmai 
Mitra-

nu se afirmă eu 
o secție — nici 
— nu ■ crescut, 

mare trăgător de 
Ne vine in minte

pe Eva Olah, care do- 
concursurile interne, dar

CfȘ TI GURILE TRAGERII LOTO
DIN 5 SEPTEMBRIE

școală — primii campioni
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Anghel Donescu (Steaua) a cu
cerit, pină acum, două titluri 

la dresaj.
Foto : V. CIRDEI-Sibiu

3. Radu Marcod

Finalele campionatului național fi ala „Daciadei» la călărie

.Cupa CIBO" la ciclism

La Dinamo, zi de zi, un 
om aleargă de zor, căutind 
să prindă din urmă timpul 
pierdut fără voia lui.

...Era, netemător, mereu 
in inima luptei. De ani fi 
ani. Robust și dirz, inspirat 
și agil, era stinca de care 
se loveau Jean Pierre Rivet 
și Graham Mourie, Fergus 
Slattery și Allan Martin- 
Cădea, citeodată, și el. Dar 
doborit nu se lăsa niciodată, 
renăscînd mereu, mai proas
păt și mai indirjit de cram
poanele întipărite adesea pe 
trupu-i puternic. Se bucuta 
de respectul adversarilor, de 
stima coechipierilor, de ad
mirația specialiștilor ți spec
tatorilor de la noi fi de 
pretutindeni. Era un nume.

Un trăznet născut din se
nin a retezat, Insă, incre
dibil. dureros, ascensiunea 
acestui stejar numit Enciu 
Stoica. Era 17 noiembrie, zi 
In care rugbyul nostru trăia 
incă efervescența unei noi 
victorii asupra Franței, cind 
vestea de necrezut înmăr
murea pe oricine : Enciu 
luptă pentru viață pe un 
pat de spital! Nu se poate 
— și-au zis cei mai mulți. 
Și lotuși, era crudul ade
văr : o maladie stimiti pe 
neașteptate se năpustise a- 
supra bărbatului tinăr, frin- 
glndu-i mersul mindru, rl- 
lindu-l să stea cu ochH-n 
tavan, atunci cind privirea 
i-a redevenit limpede, pen
tru eă au fost fi momente 
cu moartea aproape, de fapt 
moarte clinică.

Începea, in acel noiem
brie, o luptă teribili, pe 
care el, Enciu Stoica, o da, 
alături de admirabila sa 
soție, de minunății oameni 
in alb de la Spitalul Prof. 
Dr. Gheorghe Marinescu, 
pentru viață. Suferința i-a 
fost de necuprins ta cu
vinte, clipele ăe îndoială 
și-au făcut loc, dar Emil 
(cum ii spun cei apropiați). 
a știut să creadă, cu o nici
odată stinsă sete de a trăi, 
in Viață.

Și a ieșit biruitor din cea 
mai erincenă luptăm.

A revenit, după săptimtni 
de spital, acasă. Ca un nou 
născut. A învățat din nou. 
la 30 de ani, si facă un 
pas, și ined unuL A învățat

să privească iarăși drept 
înainte. A redescoperit, o 
spune el însuși, cu o bucu
rie emoționantă, lumea. 
Frumoasa lume !

Din aprilie, a inceput să 
alerge, tă facă gimnastică. 
A mers fi pe terenul stră
juit de „hașuri", ca arbitru 
in competiția de copii „Pri
măvara rugbyului". Proble
ma revenirii ca jucător nu 
se punea insă. Pentru ni
meni, cu excepția lui— En- 
ciu Stoica ! Crezind nestră
mutat in refacerea lui de
plină, a primit încuviința
rea organelor in drept de 
a rătpunde unei invitații 
din partea Federației galeze 
ți a prestigioasei reviste 
„Rugby World", al căror 
oaspete a fost, in perioada 
13 iulie — 7 august, Intr-un 
admirabil gest de solidari
tate umană și sportivi. Spe
cialiști ta domeniu de la 
Spitalul universitar din Car
diff l-au supus unor minu
țioase investigații. Rezulta
tul : tînărul care intra in 
noiembrie fără cunoștință 
in spital, cu diagnostic’ll 
„Insuficiență circulatorie ce
rebrală predominenti siste
mul vertebro-baztlar, post- 
traumatică" (specificațiile in 
limbaj medical erau multe), 
este „o.k." din punct de ve
dere medical ! Poate trece, 
treptat-treptat, la efort fi
zic, poate intra, de la anul, 
contrar tuturor așteptărilor, 
in ritmul echipei sale de 
club, Dinamo.

Dacă Enciu Stoica va mai 
juca rugby de mare perfor
manță rămine de văzut. Tre
buie să-ți spună euvintul 
medicii noștri. Indiferent 
insă de aceasta — noi, ase
menea tuturor iubitorilor 
sportului cu balonul oval, 
i-o dorim din tot sufletul I 
— teribila luptă pentru viață 
a rugbistului fără teamă, 
pilda sa de voință fără de 
egal rămine o victorie su
perbă. „încrederea, dragos
tea de viață mi-au fost su
portul puterii de a lupta 1", 
mărturisește el însuși. După 
care iși ia sacul de echi
pament, Indreptlndu-se spre 
stadion, așa cum face de pe 
vremea pantalonilor scurți—

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Miercuri «-a desfășurat etapa a 
Il-a a cursei cicliste dotată cu 
„Cupa CIBO“. A fost o cursă fru
moasă pe traseul Brașov — Cod- 
lea — Vulcan — Rișnov —Pre
deal — Brașov (67 km), clștiga- 
tă de Vasile Mitrache (Dinamo 
București). In apropierea Rîșno- 
vulul, după sprintul de ia Vul
can, clștlgat de N. Aldulea 
(CIBO). din pluton se rup C. 
Nichiforeseu (Hidro Constantă), 
8, Oprescu (Met. Plopenl) si V. 
Mitrache dar. pe urcușul 
Pîriul Rece, primii doi 
au cedat, astfel că elevul 
norului Nicolae Volcu a 
să facă o cursă solitară:____
ehe a pedalat puternic. ■ rfstl- 
gat. pe rind, sprintul de la caba
na Cheia, apoi eătărarea de la 
Plrlul Rece, tndrentlndu-se «pr« 
sosire. Cu toate că a căzut Ia 
prima curbă spre Timiș, Mitra- 
che a trecut primul linia de so
sire In 1 h 40:55 (media orară 
39,800), plutonul sosind după 95 
de secunde sl avlndu-1 In frunte 
pe dlnâmovistul Valentin Con- 
stantinescu. Purtătorul tricou
lui galben este, in continuare, C. 
Fa ras chir (Dinamo).

Joi o nouă etapă pe ruta Bra
șov — Făgăraș — Brașov (114 
km).

im plicit, gi planurile de antre
nament. Că pină la urmă a 
ieșit bine, grație acelei senza
ționale manșe de 300 de puncte 
(care, orice s-ar spune, conține 
In ea «i o doză de șansă !), e 
clar ; dar e la fel de clar că 
schimbările de antrenori si de 
modalități de pregătire eu timp 
scurt înaintea unei supreme 
competiții sint absolut dăună
toare. Tot în sarcina federației 
trebuie' să stea, în viitorul cel 
mai apropiat, restructurarea lo
tului de pistol standard, în 
sensul întineririi lui. Opinăm 
ca Dorina Guler, pină acum 
doar „candidată olimpică", poate 
deveni componentă de bază a 
lotului olimpic, beneficiind, in 
consecință’, de condiții de pre
gătire superioare, de un calen
dar internațional adecvat, cu 
concursuri dure, solicitante, eu 
adevărat folositoare in vederea 
bunei sale pregătiri olimpice. 
Cazul Elenei BIaeovei este, da

SIBIU, 15 (prin telefon). — 
Finalele campionatului natio
nal și ale „Daciadei" Ia călă
rie au inclus in program În
trecerile de dresaj, la catego
riile ușoară si „Sf. Gheorghe". 
Ambele probe au fost domi
nate de maestrul Internațional

Categoria 1 : 1 vartantă «X>% 
— autoturism Docta 1BOO ; cate
goria 2 : 9 variante 25% a 1.336 
tei ; categoria > : 17,50 variante 
■ 4.396 lei ; categoria 4 : 43,25
variante a 1.667 lei ; categoria 1: 
175,75 variante a 458 Iei ; cate
goria 6 : 232,50 variance a
lei ; categoria X : 1.5012 variante 
a 100 lei.

Report La categoria 1 : 361.957 
tel.

Autoturismul „Dacia 1300" 6« 
la categoria 1, obținut pe un bi
let j.ucat 100%, a revenit partici
pantului Milialeea F. Ion din 
Pitești.

Tragerea 
astăzi, 16 
desfășoară 
16, în sa’a 
grosul din 
Staieoivici 
riști gât oare 
televiziune ____ _
dâo în cursul serii.

excursiilor la Loto de 
septembrie 1683, se 
Inceptnd de la ora 
Clubului sțwrtiv Pro- 

București, str. dr. 
nr. 42 ; numerele 
vor fi transmise le 

la ora 17,25 șl la ra-

ai sportului 
(Steaua), care a 
rile celor două 
multă acuratetă. 
rlul l-a punctat 
ceea ce a făcut __ ____
să aibă un avantaj destul de 
substanțial față de principalii 
săi adversari, Iosif Molnar 
(Olimpia) si Gheorghe Nlcoiae 
(Steaua).

La categoria ușoară, Anghel 
Donescu cu Gritano a reușit 
să-și păstreze titlul, cel de al 
V-lea cucerit la această 
tegorie.

REZULTATE : 1. Anghel 
nescu (Steaua) cu Gritano 
p — campion național șl _
„Daciadei". 2. Gheorghe Nlco- 
lae (Steaua) cu Licăret 579 p, 
3. Mihai Strolci (Dumbrava 
Neamț) cu Sultan 537 p, 4
Grigore Cristian (Dinamo) cu
Bellami 532 p. 5. Viorel Bubău 
(Agricola Tg. Mureș) cu Nădlag 
525 p. 6. Aurel Lăpăduș (CLS.M. 
Sibiu) cu Hazard 517 p.

La categoria „Sf. Gheorghe", 
Anghel Donescu cu Dragon a 
reușit victoria in fața campio
nul vi de anul trecut Ioaif Mol
nar cu Bufon.

REZULTATE : 1. Anghel Do-

Anghel Donescu 
executat flgu- 
progresll ca 
astfel că ju
ca note mari, 
ca In final

nesen cu Dragon 889 p — 
campion național șl al »Dacia
dei", 2. Iosif Molnar cu Bu
fon 668 p,
(Steaua) cu Jimblar 646 p. 

întrecerile continuă'.
Die IONESCU-coresp.

na j area 
acum nucleu) 
țn-scw ne spunea : 
să învețe tenis sin 
A coasts m-s ș! d 
mine de dimineață 
can ța din această

Cere sini rezulta 
Maria S că un aș (La

„SPORTUL ALB" ARE DOUĂ TINERE CAMPIOANE...
Fotbal, handbal feminin, tenis de masă volei, 

tată câteva discipline care au căpătat conțin 
și care au lansat munirtpiul Rm. Vîleea in 
arena performanței sportive românești. De la 
• vreme, mal exact de ctrad un îndrăgostii 
Oe tenta, pensionarul Eugen Vâtâșescu, e-a ho- 
tărtt să pună din nou mina pe rachetă (e: 
jucase alături de Zocopceanu, Chivaru, Ange- 
lescu, Costlcă Năstase), „aportul alb“ vilcean 
are acum reprezentanți, și chiar cUștlgăitori, 
ta diverse turnee. Desigur, tensimanii vîlcenl 
afcnt tineri, unii chiar foarte tineri. Mai în tăi 
k-am văzut numele cu ani ta urmă, înscrise 
printre ctștigătoril „Cupei SCtateli Tfaienetuiui" 
(campioana primei ediții, Marineia Țelcu, a 
fost eleva Iul Eugen Vătășeseu), apoi juniorii 
din acest oraș, eare nu cunoștea tenisul, au 
taceput să uree ta ierarhia unor turnee din 
prima categorie valorică.

Asociația sportivă oare și-* asumat respon
sabilitatea afilierii tenisului este cea a Com
binatului de prelucrare a lemnului din Rm. 
VRcea. Aproape 30 de copil — oare, mal tatii, 
tapr'eună cu antrenorul lor, au lucrat ta ame-

filBBPEW Dl HR
asemenea, semnificativ, și ea 
puțind efectua, pe baza locu
lui 7 de la „europene",’ saltul 
spre lotul olimpic, din care nu 
tăcea parte pînă acum. Aceste 
fete tinere au probat ealități 
de luptă in condiții de stress, 
• evidentă prospețime care, cel 
puțin pentru moment, lipsesc 
din arsenalul consacratelor Ana 
Ciobanu si Anișoara Matei.

Iii cazul probei de pistol vi
teză, cealaltă probă-fanion a 
tirului nostru, lucrurile stau 
cam... altfel. Aveam doar doi 
trăgători de elită, Corneliu Ion 
și Marin Stan. De foarte mulți 
ani, în special pe umerii pri
mului cade toată responsabili
tatea reprezentării la cel mai 
Înalt nivel a tirului nostru.
Corneliu Ion trebuie să intre 
In formă maximă de mai multe 
ori pe an : pentru a apăra 
culorile clubului său, pentru a 
cuceri titluri balcanice, pentru 
a apăra prestigiul țării la cam
pionate europene sau mondiale. 
Nu se poate realiza mereu a- 
cest lucru. Daca Insă, în ceea 
ce-1 privește pe Corneliu Ion, 
pentru Jocurile Olimpice «in
tern siguri ca antrenorii «ăi vor 
ști să pregătească totul pină 
In cele mai mid amănunte (așa 
cum s-a petrecut la Olimpiada 
de la Moscova). In schimb eeea 
ee nu este admisibil este fap
tul eă In urma celor doi țin- 
tași nlel an alt specialist In 
pistol viteză 
putere. Nici 
chiar Steaua 
de ani, un 
pistol viteză. _  _____
faptul că din cei 4 medaliați 
în probele olimpice, la cam
pionatele europene, trei — Do
rina Guler, Sorin Babii si Ion 
Joldea — au fost depistați, 
crescuți si formați Intr-un sin
gur club, la U.T. Arad 1 Dar 
celelalte secții așa-zis „frun
tașe”, din țară si din Capitală 7 
C.S.U. Brașov o prezintă de 
ani de zile, in toate competl-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 SEPTEM
BRIE. I. Kuusysi Lahtl — Di
namo București 2 ; II. AJS. Roma
— I.F.K. Goteborg 1 ; HI. Rapid
Viena — F.C -- - —-
na.mo Zagreb 
V. Manchester 
Prag a X : VI. 
uj pești Dozsa 
studențesc — 
Viu. Sparta Praga 
dr'd 1. ț IX. Univ. Craiova — F.C. 
Hajdiik split 1 ; X. Verona — 
Steaua roșie Belgrad 1 ; XL Fe- 
nc“bailee — Bohemians Praga 2 ; 
XII. B K. Odense — FjC. Liver
pool 2 ; XIII. S.S.W. inrusbruck
— F.C. K61n 1. FOND TOTAL 
DE CIȘT1GURI : S28.MȘ ld.

Nantes 1 ; IV. Dt- 
— F.C. Porto I ;
United — Dukla 
A.E.K. Atena —
1 ; VII. Spartul 
Sturm Graz : ;

Real Ma-
IX. Univ. Craiova

pern 
de frații Monies ș 
Stoica, Dau Șerbi 
(aht de muM îi 
incit vine zilnic M 
pentru a participai 

întreaga grupă 
vticea putea fl văz 
antrenlndu-se pe 
ți unea CosBneșU. 
șl Începătorii. Ei 
Dlnescu, Alina 
Erl Olenic. Cil 
schimbat ctteva 
mult tenisul. Atit 
la... rotbal. Slnt 
— ne spunea. P; 
tenismanil din Rjn 
Costineștl. Unii er 
ta comerț echipam 
nici de alte culori 
eă cineva cane lu 
de aceasta.

oricum, la Rm. 
muncește serios.
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continental obținut la Bucur 
pentru o medalie și la Jocuril

țiile, 
mină

. nu mai are forța necesară de 
a se impune și in cele inter
naționale. I.E.F.S. a avut o 
campioană europeană, Jn per
soana Niculinei Iosif, care, ac
tualmente. e umbra celei care 
a fost. Mult prea nesemnifica
tivă este și producția secției 
de la Olimpia București, unde 
activează Roxana Lămășanu 
care, senioară, nu-și mal re
petă rezultatele pe care le ob
ținuse ca junioară ! La fel, Clu
jul, Bacăul, lașul Pină etnd 7 
Iată cea de a doua problemă 
de rezolvat aflată In fața fe
derației de specialitate.

Stabilirea priorității probelor 
care au șanse de a deveni com
petitive, dacă nu 
tiva apropiată a 
puțin pentru anul 
constituie un alt 
la ordinea zilei. Recentele eam- 
pionate europene au demonstrat 
că pistolul liber si skeet-ul (A- 
tila Ciorba, pe locul 8, la două 
talere de medalia de aur și la 
unul de cele de argint si bronz 
și clasarea în primii 15 a ce-

Divizia B ® Divizia B © Divizia

S-a dat startul lntr-o nouă 
ediție a campionatului Diviziei 

la rugby. Iată clteva din 
rezultatele etapei Inaugurale 
(omologate de forul de resort). 
Seria I : I.O.R. București — R.C. 
Sportul studențesc n 4—51, Aero
nautica București — S.N. Olte
nița 29—0, Gloria București — 
Steaua H 35—29, R.C. Grtvița 
Roșie n — Știința București

REiNTlLNIRE EMOȚIONANTĂ CU COLEGII, CU PROFESORII, CU... SPORTUL!

56—4. Seria a na: TatoUerul 
Pitești — Petrochimistul Pitești 
«—36, Textila Pucioasa — IXi-B. 
Balș 0—46. Seria a III-a t C.i’Jt. 
Constanța — Portul Constanța 
»—3, CaHatls Mangalia — Ra
pid C.F.R. Fetești 4—0, Cons
tructorul Constanța— Auto Con
stanța 4—0, I.T.C. Constanța — 
Dacia Constanța 16—4, Pescărușul 
Tulcea — Auto Măcta 84—3. 
Seria a iv-a : CJS.U, Brașov — 
Unirea Săcele 0—4 țnedteputat 
din lipsă de asistență medloaM), 
C.F.R. Brașov — Carpațl Mtrșa 
17—7, Universitatea H Timișoara 
— Știința CEMIN H Bata Mare 
42—i. Seria a v-a : Progresul 
Brăila — Rulmentul H BSrlad 
20—9, Pol i tehnica n Iași — Chi
mia C.S.A. Brăila 8—12 (la pauză 
Ieșeni au condus cu 8—0...), Ra
pid Suceava — i.n.C. Milcov 
Focșani 0—26.

tice, primele campionate pe elate la baschet, 
volei fi handbal, să stabilească — tacd in •- 
cert trimestru de 
ai _Dacladel“_

Unal dintre cei
▼an Dumitrescu,

și puternici, să cinstiți prin rezultate, 
muncă șl strădanie, școala...”.

Era un indemn rostit eu călduri, eu con
vingere, cu pasiunea dascălului care fi-a în
chinat viața modelării copiilor. „Să creșteți 
sănătoși și puternici !* Această urare ne-a 
dut cu gindul la primele lecții de sport, la 
condițiile minunate ee le tint create copiilor 
de a practica exercițiile fizice. Cadre didac
tice tinere, însuflețite de dragoste pentru co
pii, le stau la dispoziție. Unul dintre pro
fesorii de educație fizici, Paul Vișan,. res
ponsabilul colectivului catedrei de speciali
tate, ne mărturisea (fi el eu emoția reintil-

mai miei de la „49“, Răz- 
_______________, din clasa 1 A, asculta eu 
nesaț cuvintele dascălului de sport, eu gin
dul mărturisit dealtfel de a fi fi el, dt de 
curind, printre fruntașii întrecerilor : „Știu 
să alerg, să sar, să mă joc cu mingea. Cind 
mă încercați și pa mine Deocamdată a- 
eeasti.^ operație o va face învățătoarea lui, 
tovarășa Ioana Dragne, prin mina căreia au 
trecut generații fi generații de copii. Viitori 
muncitori, tufftneri, medici dar șt- sportivi. 
Cum se dortfte de către toată lumea din___________ J

elevii, sd organizeze primele concursuri atle- nieri a performantei !

Rezultatele innegi&trate în etapa 
a Ill-a a Diviziei „B“ de hand
bal :

MASCULIN. Seria I : Arctic 
Găiești — Comerțul Constanța 
20—19, Petrolul Teleajen — A.S.A. 
Buzău 23—19, Universitatea Bucu
rești — Dacia Pitești 18—18, Ști
ința Bacău — Moldosin Vaslui 
25—16. C.S.U. Galați — Calculato
rul nRUC București 56—XL, mtra>- 
monia Făgăraș — C.S.M. Borzești 
29—27, Seria a Il-a : Șulorul Baia 
Sprie — Unio Satu Mare 23—19
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ARGUMENTE PENTRU SPLITCraiovaDupt. victoria de la
I
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Universitatea Craiova a Intil
nit pe ce! mai puternic adver
sar din grupul celor* repartiza
te de sorți formațiilor noastre. 
Hajduk Split a ciștigat de nouă 
ori titlul iugoslav, a intrat de. 
șapte ori in posesia cupei, face 
parte din „cvartetul de eur* al 
fotbalului din țara vecină (ală
turi de Steaua roșie, Partizan 
și Dinamo Zagreb), are in pal
mares performanțe deosebite 
ca aceea că a devenit campioa
nă, In 1952, fără să piardă 
vreun meci sau ca aceea din 
1959 cind a dat, intr-un meci 
cu Italia, 10 titulari echipei na
ționale. Și acum Hajduk Split 
are un lot de jucători de prima 
mină ai fotbalului iugoslav : 
frații Vujovici, Cukrov, Rozici, 
Șalov, I'udar, Cop sint interna
ționali „A” (ca să ne referim 
la fotbaliștii trecu ti pe foaia 
partidei de la Craiova); apoi in 
lot mai sint doi componenți ai 
primei reprezentative : Șlisko- 
vici și Pesiei (ei n-au jucat fi
ind accidentați, așa cum am
mal anun(at). O grupare de
forțe remarcabile, dublată de e 
mare experiență a competițiilor 
internaționale, pusă sub Condu
cerea unui tehnician, Pero Na-

dovrza, execelnt cotat sj legat 
de clubul din Split incj din 
anii cind juca in echipele de 
pitici ale HajdukuluL La acest 
capitol recapitulativ al perfor
manțelor oaspeților, să adău
găm reușitele recente, seria de 
partide fără înfrângere din 
nctualul campionat.

O asemenea echipă, făcinl 
parte din elita fotbalului euro
pean, a intilnit miercuri Uni
versitatea Craiova, iar victo
ria ei repurtată după un ad
mirabil efort de voință și de 
concentrare, ni se pare eu atit 
mai merituoasă eu cit formația 
din Bănie s-a aliniat in jocul 
tur eu Hajduk Split grevată de 
• serie de împrejurări care au 
influențai negativ • comportare 
la un nivel și mal Înalt Pri
ma o reprezintă absența a trei 
jucători de bază, fiecare cu un 
rol prețios In angrenajul 
craiovean : Ștefănescu, Bălăci 
și Crișan. Absențele au obligat 
la utilizarea lui Donose pe pos
tul de «libero* (și el s-a achi
tat onorabil de Ineditul " 
dar și la alte schimbări 
profilului tactic, In primul 
la accentuarea prudenței 
care s-a acționat.

in urmă a stadiu- 
de pregătire a U- 

determinată de 
terminare a sezo-

roD, 
ale 

rtnd 
eu 

în aceste

condiții, meritul antrenorilor și 
jucătorilor craioveni rămîne a- 
cela de a fi angajat întrecerea, 
in ciuda acestor handicapuri 
notabile, cu toată convingerea, 
cu responsabilitate și cu o ma
re dăruire. Nu trebuie să tre
cem cu vederea nici o oareca
re răminere 
lui general 
niversității, 
foarte tirzia
oului și de reluarea pregătirilor 
— in consecință — cu 10—15 
zile după data obișnuită. Clas» 
internațională a Universității 
s-a văzut tocmai in asemenea 
împrejurări. Ea a știut și a 
putut să depășească atit difi
cultățile de dinaintea jocului 
ca și cele, nu puține, ivite In 
meci și să forțeze victoria tn- 
tr-un final de mare spectacol. 
Sigur, acest 1—0 reprezintă un 
avantaj minim, dar Universi
tatea Craiova, care a depășit 
atitea situații grele, In frumo
sul ei precedent sezon inter
național, poate să-și valorifice, 
în partida-retur, avantajul luat 
la Craiova.

Care sint, după opinia noas
tră. argumentele Universității 
tn meciul de la Split? L A-

vantajul de un gol si multele 
variante califieabile permise de 
acesta (amintim doar de 0—0, 
1—1 1—2). 2. Reintrarea sigură 
a lui Ștefănescu și posibilă a 
Iui Bălăci si Crișan (de luni ei 
vor trece la antrenamentele cu 
mingea). 3. Atitea demânstra(ii 
anterioare ale puterii de lup
tă $i ambiției cu care jucăto
rii craioveni s-au angajat in 
partidele de mare dificultate. 
.Avem încă două săptămîni de 
antrenamente și jocuri in fata 
noastră Cu siguranță. vom 
crește cu eel puțin 20% randa
mentul general al echipei. For
mația se va întări $i prin re
intrările pe care le sperăm. 
Și-apoi, vom juca la Split • va
riantă tactică pe care • ftim 
bine. Avem toată încrederea In
tr-a comportare demnă de U- 
niversitatea, echipa tip U.E.F.A., 

la 28 septem- 
cu toții, jucă- 
cu toată răs- 
pregăti 
la Split, spre 

ne spu- 
antrenorul

tn jocnl retur de 
brie. Vom munci 
tort și antrenori, 
ponderea spre a 
cusur meciul de 
a obține calificarea' 
nea, după meci. 
Constantin Oțet.

firi

Eftimie IONESCU

| Reflecții la meciul Sportul studențesc — Sturm Graz: MARCAJUL, LA NOI Șl LA OASPEȚI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Colegul nostru Wilfried Silii, 
trimis ol lui „Neue 
Zeitung" la meciul 
studențesc — Sturm Graz, ma
nifesta — după încheierea par
tidei — o bucurie reținută. 
„Mai sini iacă 90 de minute de 
joc", spunea ziaristul austriac...

Sigur, completăm noi, mai 
sint 90 de minute de joc, la 
capătul cărora se va decide 
calificarea, dar șansele echipei 
noastre sint acum 
de acest eșec — 
deea cronicii de teri 
piei 
am 
tru 
vea
n-a . ... __ ____________ _____
valoarea reală a noii garnituri 
a .,alb-negrilor“ cea arătată 
miercuri ? Sîntem convinși că 
NU ; că echipa cu atîția noi 
și vechi internaționali poate 
mult mai mult ; că se poate 
reabilita in partida retur de 
la 28 septembrie ; că — așa cum.au — - ■ -
București 
pentru 
du-se cu 
cheiate* ; _____ .__ ____
rie este posibilă pentru ci nu 
puține sint cazurile in cele 3 
cupe europene (tabelele de re
zultate publicate iert și azi o 
confirmă din nou), tn care »-

Kronen 
Sportul

diminuate 
subliniem 1- 

com- 
neașteptat. Neașteptat și, 

adăuga, decepționant, pen- 
că Sportul studențesc a- 
destule „atu-uri“, pe care 
știut să le fructifice. Este

tia Sportului studențesc de e- 
chipă care știe să joace în de
plasare.

Pînă la reabilitarea dorită, 
să încercăm să desprindem ci- 
teva „lecții* ale acestui 1—2.

In primul rtnd. am avut sen
zația că — deși avertizați, pe 
diverse căi. asupra valorii ad
versarului — jucătorii noștri 
au luat, totuși, meciul cam 
ușor, pornind (greșit !) de la 
ideea că Sturm Graz 
echipă cu nume 
fotbalul european. Ei 
concentrat îndeajuns, 
atac, nici in apărare.

In al doilea rând, 
formației din Regie, 
mind posibilitățile
austriac (cu internaționalul 
Jurtin și internaționalul ungur 
Szokolay !) a făcut un marcaj 
„poetic* si... tocmai acești doi 
jucători (la fel de periculoși 
ca si cel de-al treilea vîrt, iu
goslavul Bakota) au marcat 
cele două goluri 1 Se lmpunț, 
deci, un plus de ordine fa or
ganizarea apărării și poate a- 
supra acestui aspect ar trebui

nu e o 
mare tn
nu 
ni ci

s-*u 
tn

apărarea 
cubes ti- 
atacuiul

ppo-
Line-

18.

18
17
16
15
14
13
11

9
9 

31 t 
40 7 
50 7

12
13 
•8
15

făcut-o austriecii •fi 
— va juca la Graz 

victorie. netmpăein- 
ideea „oomturilar In
și că această victo-

să reflecteze In primul rând 
Iorgulescu de la care, ca ti
tular de națională, se așteaptă 
mai mult, mai ales ca... răs
pundere personală. Recunoscu ti 
pentru capacitățile lor 
sive. Marian Mihail și 
teanu II trebuie totuși 
tempereze, să fie mai 
nali. Pentru că miercuri, 
de nutine ori. elanul lor si al 
lui Iorgulescu l-a pus în difi
cultate mai mult pe... Cazan !

Să mai facem 
care înseamnă o 
bună măsură, a 
Sturm : marcajul 
de apărătorii austrieci. Au fost 
momente In joc In care, pri
vind terenul în ansamblu, ve
dea clar — ca pe niște soldați 
de plumb pe cartonul Închi
puind un teatru de ostilități 
— perechile de jucători. fie
care atacant sau mijlocaș al 
nostru eu ..jandarmul* său a- 
eerb. Jucătorii noștri n-au știut 
si răspundă acestui plan de 
joc al lui FraydL Mai mult 
chiar, «un remarcat e& antre
norul austriac (avizat de perâ-

ofen- 
Mun- 

să se 
ratio- 

nu

o mențiune, 
explicație. în 

succesului lui 
sever făcut

colul ofensiv care putea veni 
din partea lui Munteanu II) a 
renunțat la titularul Grossin- 
ger si a introdus în echipă o 
rezervă (Marko, nr. 10) care a 
avut ca misiune principală 
marcajul la fundașul nostru 
stingă. Că. totuși, Munteanu II 
a reușit o <Jată să înscrie este 
altceva. Ceea ce rămîne _ de 
reținut este prețul deosebit pe 
care austriecii 
marcajul Ia 
bun pe care 
fel.

Cele două 
diat reciproc 
cum. desigur, 
bine. Sperăm 
mal atentă a 
matiei care va fi trimisă 
teren (probabil, de contraatac,

l-au pus pe 
om și rezultatul 
l-au obfinut ast

echipe s-au stu- 
inainte. dar a- 
se cunosc și mai 
că o pregătire 
returului, a for- 

ta 
’» 

eventual cu Florin Grigore și. 
de la început cu Bucureșcu ; 
dar aceasta este treaba antre
norilor. noi facem simple su
poziții), va putea aduce Spor
tului reabilitarea dorită, ma
terializată intr-un rezultat bun 
Ia Graz.

Radu URZIC EANU

0 EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE A DINAMOVIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

Iconiirmă din nou), ta care a- 
vantajul terenului nu .ține piept* 
dăruirii fa joc șl inteligenței

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

tactice. Tot mai pregnant a- 
pare In fotbalul international 
de competiție ideea că azi e 
mai ușor de scos un rezultat 
bun în deplasare decit pe te
ren propriu, idee pe care, 
fără a o absolutiza, trebuie s-o 
considerăm ca apărută din su
ficiente temeiuri. După cum, 
pentru a rămîne la cazul In 
speță, vom reaminti șj reputa-

Îndeosebi la Începutul partidei 
M tn finalurile de repriză. fl 
■A puni In mal multe rânduri 
In real pericol poarta echipei 
noastre. Dealtfel numai inter
vențiile excelente din minutele 
9 il 82 ale lui Moraru la lu
turile bine plasate de Kaivo- 
nurml șl. respectiv. TornwaH. 
deposedările in clteva momente . 
critice efectuate de fundașii 
noștri au făcut ea gazdele să 
nu reușească golul dorit.

Rezultă, astfel, din cele a-

PORNIND DE LA ZARIKOS. STANOSEK Șl SAVICEVICi
Sigur că cele trei nume din 

titlu nu spun mare lucru ce
lor mal mulțl dintre Iubitorii 
fotbalului. Cu siguranță, insă, 
ele n-au fost uitate de spec
tatorii prezențl tn tribunele 
stadioanelor din Galați (27 a- 
prilte). Medgidia <8 iunie) sl 
Alba Iulla (31 august), Zarl- 
kos. Stanosek sl Savicevlci 
s-au remarcat In mod deose
bit în jocul selecționatelor de 
iuniori n ale Greciei, 
slovaciei sl Iugoslaviei, tired impeslonflnd 
tehnică. fonță, 
tentă, ----
s-au ____
lățimea . Tron butoi 
atac 
lor, 
un 
si-au 
oină 
bltrulul. Au Impresionat 
adevărat. Si deși aveau 
tricou nr. 9. flecare 
practic JUCĂTORUL 
al echipei lor...

De ce aducem tn 
acum comportarea ______
foarte tineri jucătorii Răs
punsul nu-1 deloc greu de 
dat. deoarece se află tatr-o 
corelație strinsă cu slaba efi
cacitate a echipelor noastre 
in. primele etape ale campio
natelor divizionare ,A* și „B*. 
Este vorba, de fapt, de canti
tatea de muncă depusă de 
tehnicienii fotbalului (fa pri
mul rând de cel cere se ocu
pă cu Jucătorii ttoert) toc
mai tn acest domeniu atit de 
Important al măririi randa
mentului atacurilor. Eforturi
le făcute, pe Întreaga filieră 
sint Încă extrem de miei in

Ceho-

REUNIREA
LOTULUI

REPREZENTATIV
După cum am mai anunțat, 

marți 20 septembrie, echipa 
noastră națională va susține, Ia 
Vigo, o întîlnire amicală in 
compania selecționatei jucători
lor profesioniști din Spania, cu 
Maradona în capul listei. In ve
derea acestei acțiuni, antreno
rii Mircea Lucescu și Mircca 
Rădulcscu au convocat urmă
torii jucători : -Lung, Moraru, 
Negrită, Rednie, Ștelăncscu, 
Iorgulescu, Andone, Ungurcanu, 
Iovan, Țieleanu, Movilă, Au
gustin, BoJoni, Irimescu, Klein, 
Coraș, Gabor, Hagi, Geolgău, 
Cămălaru.

Reunirea „tricolorilor* va a- 
vea loc duminică, la ora 12, la 
hotelul sportivilor de la com
plexul „23 August*, urmînd ca 
jucătorii tricolori care vor evo
lua fa cuplajul interbucureștean 
să se alăture lotului duminică 
seara.

CELE PATRU 
BUCUREȘTENE 

ÎN AȘTEPTAREA 
CUPLAJULUI

RAPID. Printre problemele 
antrenorilor Valentin Stănescu 
și Viorel Kraus se află si Co- 
■jocaru, în continuare acciden
tat. Se preconizează formația 
de sîmbăta trecută, cind Rapid 
a obținut prima victorie.

DINAMO. Campionii, sosiți 
ieri dupâ-amlază din Finlanda, 
îi au sub semnul întrebării pe 
Movilă si Andone. accidentați 
la Lahti.

STEAUA. Eduard va sta în 
tribună pentru cele două car
tonașe galbene acumulate. Stoi
ca și Anghelini sint in conti
nuare accidentați.

SPORTUL STUDENȚESC. Ma
rian Mihail rămîne și el în a- 
fara arenei, tot datorită carto
nașelor galbene. Hagi se re
simte după loviturile primite 
In meciul cu Sturm Graz și 
așteaptă avizul medicului.

Biletdle de Intrare pentru cu
plajul Interbucureștean (Rapid 
Dinamo si Steaua — Sportul 
studențesc). programat pe Sta
dionul .23 August*. In ziua de du
minică 18 septembrie a.c.. s-au 
pus ta vtazare la casele de bi
lete de la stadioanele -23 Au
gust", „Republicii*, .Dinamo*. 
.Sportul studențesc". Gluleștl sl 
la C.C.A.

Casele sint deschise între orele 
9,00—18.00.

firmate că in meciul de 
miercuri greul in echipa noas
tră l-a dus îndeosebi apărarea. 
Nu tațimplător. seara, la ma
ia oferită după meci de pri
măria orașului Lahtl. gazdele 
au apreciat că eel mai bun ju
cător dinamovist a fost porta
rul Moraru, oferindu-i o fru
moasă statuetă. Noi însă sub
scriem in această privință si 
pentru fundașul central An
done. care a avut o evoluție 
cu adevărat de excepție. Rănit 
serios la arcadă, Andone a ră
mas în teren și a continuat să 
lupte admirabil, jurând 
fără greșeală. Alături 
s-a distins și celălalt 
central. L Marin, care 
venit deseori salvator in situa
ții dificile, dar care a mai și 
greșit în cîteva rânduri. In no
ta obișnuită, adică foarte bine, 
s-a comportat șl Rednie, în 
vreme oe Stănescu s-a reabi
litat după evoluția ștearsă din 
meciul de campionat eu Pe
trolul. Consistent a fost a- 
portul mijlocașilor In momen
tele de auărare, dar mai pu
țin eficient — din păcate — 
sprijinul dat de ei celor din 
prima linie (cu unele excepții, 
desigur, printre care si perse
verenta lui Dragnea la înscrie
rea golului victoriei).

Din cele spuse nu trebuie 
insă înțeles că Dinamo s-a 
limitat in meciul de miercuri 
la un loc defensiv. Dimpotri
vă. au fost perioade rând cam

aproape 
de el 

fundaș 
a inter-

pioana noastră — demonsțrlnd 
că nu este mai prejos decit 
adversara sa sub aspectul pre
gătirii fizice — a avut clar ini
țiativa si a pus in vădită difi
cultate apărarea gazdelor. Teh
nica lor evident mal bună, 
orientarea si experiența de joc 
superioară i-au ajutat pe di- 
namovigti să depășească1 de
fensiva adversă și să-și creeze 
excelente ocazii de gol, mai 
multe la număr și incompa
rabil mai limpezi decit cele ale 
finlandezilor. Păcat însă că 
finalizarea nu s-a ridicat la 
aceeași înălțime, ratîndu-se 
astfel posibilitatea unei victorii 
mal nete, care i-ar fi scutit 
pe bucureșteni de orice emo
ție în partida retur. Un mic 
campion al ratărilor în acest 
meci a fost Nemfeanu, care a 
scăpat în două1 rânduri singur 
spre buturile finlandezilor, dar 
n-a găsit apoi soluțiile simple 
Si prompte ce se impuneau 
pentru a-I învinge pe portarul 
Korhonen.

In ansamblu, putem spune că 
Dinamo a făcut un joc bun la 
Lghtl, peste cele din etapele 
de campionat de pină acum si 
promițător in perspectiva vii
toarelor examene Internaționale 
care o așteaptă. Sperăm ca ea 
să confirme această apreciere și 
să-gi continue cu același a- 
plomb drumul său — pe care 
11 dorim rât mai de durată — 
ta competiția campioanelor de 
club.

REZULTATE DIN
„CUPA ROMÂNIEI"

Ieri, In cadrul popularei com
petiții fotbalistice, „CUPA RO
MÂNIEI", care se dispută sub 
egida „DACIADEI" a avut loc o 
nouă etapă, competitoare fiind 
divizionare „C“ și echipe din 
campionatele județene. Iată o 
parte din rezultate :

Minerul Ghelar — .Minerul Pa- 
noșeni 1—0 (1—0),. Petrolul Videle
— Flacăra roșie București 1—0 
(0—0), Minerul Filipesștii de Pă
dure — Chimia Brazi Ploiești
2— 1 (0—0). Metalul Mija — Chi
mia Găiești 4—0 (2—0), Foresta 
Bistrița — Textila Năsăud 4—0 
(3—0). Petrolul Ticlenl — Jiul 
Rovinari 1—0 (1—0). Textila Bu- 
huși — Celuloza P. Neamț 2—1 
(1—1), Rapid Jibou — Silvania 
Ceha Silviantei 2—1 (1—0), Mine
rul Bălța — Oașul Negrești 2—1 
(2—1), Voința Iaslovăt — Meta
lul Rădăuți 0—3 (0—1). Caral-
manul Bușteni — Poiana Cimpi- 
M o—i (0—0). Minerul Attfa Tepe
— Ș.N. Tulcea 0—1 (0—0), Petro
lul Moiner-iti — Letea Bacău 4—t 
(2—0), C.F.R. Simeria — Mineral 
Certej 5—2 (2—1) Automecanica 
București — Ș.N. Oltenița 2-0 
(1—0), Metalul Botoșani — Cris
talul Doroho-i 2—3 (1—1, 2—2), Lo
tru Brezoi — Viitorul Drăgăsani
3— 1 (2—0), Constructorul Pitești —
Deola Pitești 0—1 (0—1). Cama ți
Brașov — I.CJ.M. Brașov l*-0 
(1—O), Utilajul Făgăraș — Chimia 
Oraș Victoria 0—2 (0—2). Cons
trucții Sibiu — Inter Sibiu 6—5 
(0—0. 1—1, 1—1). Cimentul Fiem — 
Muscelul Cîmpulung 3—o d—0). 
Soda Ocna Mureș — C.E.M. Clu.1- 
Na.poca 3—4 (0—0, 0—0. I1—1), Di- 
ema Orșova — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 4—3 (2-2. 3—3), Elec
tro Sf. Gheorghe — Precizia Să- 
cele o—i (o—O). Progresul Odor- 
helu Secuiesc — Unirea Cristuru 
Secuiesc S—2 (1—1). Tractorul
Mlenc'urca Ciuc — Min-eruil Ba-

comparație eu cerința tot 
mat mare de înaintași de va
loare. Cămătaru, cel atit de 
lăudat in ultima vreme. a 
crescut mal mult tn... um
bra marelui golgeter care a 
fost Ion Oblemenco sl pe care 
a vrut să-l copieze Întocmai. 
Foarte bine, numai că la Su
ceava, Bistrița. Reșița sau 
Tg. Jiu. de exemplu n-au 
existat golgeterl absoluțl. Șl 
tocmai pentru că n-au exis
tat In centrele de juniori din 

aceste orașe — tn 
toate pepinierele fot
balului — toaireagi În
zestrați trebuie aă fie 
căutațl, găsiți N FOR
MAȚI CU RĂB- 

ȘI CU MIGiALA. 
In centrele de copil 

sl Iuniori cea mal puțin predată a fost și răndna lecția 
pbivindu-i p« înaintași, 
pentru eă este mult mai grea, 
pentru că solicită un nud 
mare volum de munci.

In alte părți. lucrurile se 
prezintă cu totul altfel- Au 
demonstrat-o atit de convin
gător Zarlkoa, Stanosek sl 

care Încă n-au 
ani. dar care se 

pe acum verlta- 
de atac. Formarea 

«a 
pentru

DAKE 
Or,

tenacitate.
bătut pe toată 

i_LJ de 
ectiipeSor 
încetinit 

tempo ol, 
clipe de răgaz 

’ ar- 
eu 
pe 

fost 
NR. 1

ei
n-au

moment
permis __ ____ __

la fluierul final al

dteeutle 
acsstor

Savtcevid. 
Împlinit 17 
anunță de 
bile vlrfuri 
unor astfel de jucători 
devenit foarte clar 
toată lumea) trebuia să stea 
permanent In preocupările 
antrenorilor. Sl in primul 
rtnd ale celor din centrele de 
pregătire.

Lourențiu DUMITRESCU

RESTANȚĂ IN DIVIZIA
politehnica timișoara — 

STEAUA C.FR. CLUJ-NAPOCA 
3—1 (1—0). Partidă restantă din 
etapa a H-a a oazn pion acului Di
viziei ,R", seria a m-a. Au

DE LA F
■ începînd cu etapa din 13 

septembrie a.c. »1 plnă la 31 oc
tombrie a c. jocurile 
divizionare .B“ si .C” 
disputa la orele 16 (luna septem
brie) și orele 15 (luna octom
brie).
• Jocurile din campionatul re-

echipelor
Be vor

R“
marcat : Bozeșan (mln. 341. Glu- 
elilcl ftnta. 57). Vlătănescu Cmin. 
S3), respectiv Fur nea (mim 48). 
(Șt. MARTON, coresp.l.

R. FOTBAL
publlcan de juniori I sl ® se 
vor disputa la orele 14 (septem
brie) șl orele 13 (octombrie). Da
că pe același teren Blnt programate 
trei jocuri Divizia ,C“ juniori 11 
șl juniori I). jocul de juniori I 
se va disputa !a ora 12 (septem- 
brk) șl ora 11 (octombrie).

raoflit 1—2 (1—1).(Kt tn meci res-tantâ din etaipa 
a m-a a txlvizlei ..C* (serta a 
XT-a) : METALUL SIGHI$OARA_— 
MINERUL RODNA 2—1 (!—!)•

C.FR


Campionatul european de baschet (f)
CAMPIONATELE EUROPENE OE

ROMANIA - POLONIA 86-97 CICLîST
UJ
IĂ-

Echipa noastră joaca pentru locurile 9-12
MISKOLC, 15 (prin telefon). — 

Jocul rezultatelor mai acorda 
echipei României șansa cali
ficării în grupa pentru locu
rile 5—8, dar numai In ipo
teza victoriei din ultima parti
dă, în serii, cu reprezentativa 
Poloniei — câștigătoare a me
daliilor de argint la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
europene. Formația noastră a 
luptat cu energie, a oferit un 
spectacol agreabil. aplaudat de 
numeroasa asistență. Mai mult 
chiar, cu. Pali, Bădinici, du- 
băncan, Grigoraș și Popa, ju
cătoare de bază, echipa noastră 
a condus multă vreme, 
moment dat chiar cu 8 
min. 27 : 56—48 1 

‘ în continuare. însă, 
rele s-au dovedit mai _
ce și sesizind că sportivele 
noastre sînt incomodate dea- 
părarea „om la om*, au spe
culat căderea fizică a acestor*, 
au refăcut handicapul * pe 
fondul unui finiș mai bun, re
prezentativa Poloniei a învins eu 
97—86 (42—43). după o între
cere spectaculoasă, aplaudată, 
așa cum spuneam. centru Jo
cul frumos practicat de ambele 
formații. Cu acest rezultai, e- 
chipa noastră va continua cursa 
în grupă pentru unul dintre to
curile 9—12, unde intră cu vic
toria obținută în fața Spaniei. 
Au marcat : Sedzika 32. Seve
rin 22, Pawlak 15, Konzart *> 
Kozera 13, Iwaniek 7 pentru în
vingătoare. respectiv Pall Z3. Bă- 
dlnlei 24, Grigoraș 17. Clibi»- 
eaa 14, Borș 1. Hoszu 1 și Gre-

. la un 
puncte:

polone- 
eivergl-

„RALIUL TATRA“
^Raliul Titra- — etapă in 

CJE. fi in «Cupa Păcii fi Prie
teniei” — pe distanța de 93t 
tan, a revenit echipajului ita
lian Ceccato—Falcon pe 
131 Abarth”. Dintre cele T4 ma
șini înscrise ia start (din Italia,

cu 1 (au mai jucat Popa, Hin- 
da și Kiss) pentru România.

Au arbitrat bine H. Topuzo- 
Klu (Turcia) și U. Uhrman (Sue
dia). CLASAMENTUL SERIEI 
A" : 1—2. Ungaria și Iugosla
vi» (ordinea va fi stabilită de 
rezultatul meciului dintre ele, 
în curs de desfășurare la ora 
convorbirii telefonice), 3. Polo
nia 8 p, 4. Olanda 7 p, 5. Ro
mânia 6 p, 6. Spania 5 p.

în seria „B“ este cunoscută 
da ora convorbirii telefonice), 
doar câștigătoarea, echipa Uni
unii Sovietice,

Vineri, este zi de odihnă pen
tru toate formațiile participan
te, iar simbătă și duminică ul
timele meciuri.

Dumitru STANCULESCU

SOI1 A, 15 (Agerpres). — Pri
ma etapă a Turului ciclist al 
Bulgariei, desfășurată pe tra
seul Sofia — Mihailovgrad (125 
km), a fost cîștigată de rutie
rul belgian Jean Laterouver 
3 h 17:49,0. Cicliștii români 
sosit cu plutonul, înregistrat 
același timp cu învingătorul.

în clasamentul general indi
vidual, după „prologul* contra- 
cronometru individual și prima 
etapă, 
(R. D. 
Ciujda 
dimir 
la 13 
cicliștii români este Ionel Gan- 
cea, situat pe locul 40, la un 
minut de lider.

La cursă participă 66 de spor
tivi din opt țări.

în 
au
în

conduce Dan Radtke 
Germană), urmat de Oleg 
(U.R.S.S.) Ia 4 s și Vla- 

Baranovski (U.R.S.S.) — 
s. Primul clasat dintre

Editia a 13-a a campionate
lor europene de volei începe 
mîlne în 5 orașe din R. D. 
Germană. De fapt este vorba 
de faza finală a competiției, 
deoarece, după cum se știe, 
începînd cu ediția a 9-a (Iu
goslavia. 1975) sistemul de 
desfășurare s-a modificat, nu
mărul echipelor participante 
limitîndu-șe la 12; adică pri
mele 5 de la ediția preceden
tă si tara organizatoare fiind 
direct calificate, iar pentru 
celelalte 6 locuri organizîndu- 
se în prealabil turnee de cali
ficare. Sistemul de desfășura
re a fazei finale (atît la mas
culin. cît si la feminin) este 
următorul : echipele sînt îm
părțite in trei grupe prelimi
nare. în care se joacă sis- 
tem-tumeu (flecare cu fieca
re), primele două clasate ca- 
lificîndu-se pentru turneul fi
nal al locurilor 1—6. 
lelalte două pentru 
7-1L

Reamintim grupele 
ediții, a 13-a C.E.
Polonia. R.F. Germania, Fran-

MASCUUN. ediția I
3. r ~ ~ ■
1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Ungafta... 5. România ; 
lll-a : (Franța, 1951) : 1. U.R.S.S.. 2. Bulgaria, 3. f
România j ediția a IV-a : (Românie, .
ROMAhRA, 3. Bulgaria ; ediția a V-a 
Cehoslovacia, 2. ROMÂNIA, 3. U-R.S-S. ;
1963) : 1. ROMÂNIA, 2. Ungaria, X U.R.S.S: ; t_ ,
(Turcta, 1967) : 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovaca, 3. Polonia... 5. 
nla j ediția a Vni-a (foita, 1971) : 1. U.R.S.S. 2. Z.._____
ROMÂNIA ; ediția a IX-a (Iugoslavia. 1975) : 1. U.R.S.S . 2 
oio, X Iugoslavia, 4. România j ediția a X-a (Finlanda, 
t. U.R.S.5^ X Polon a 3. ROMÂNIA î 
t. UJt.S3., L Polonia, 3. lugoetavta, 
(Bulgaria, 1981) : 1. U.R.S.S., 2. Po on ha,

iar ce- 
turneul
acestei 

feminin:

La. Bulgaria (gr. I, Ia Schwe
rin) ; U.R.S.S., România, O-
landa. Cehoslovacia (gr. a 
Il-a, U Cottbus); R.D. Ger
mană, Italia, Suedia, Unga
ria (gr. a iu-a, la Roslock) ; 
C.E. masculin : U.R.S.S., O- 
landa. Finlanda. Cehoslovacia 
(gr. I, la Erfurt); România, 
Polonia. Italia. Franța (gr. a 
H-a. La Suhl) ; R.D. Germană, 
Bulgaria, Ungaria, Grecia (gr. 
a Hl-a. La Berlin).

Echipele României înlilnese 
în ordine pe cele ale U.R.S.S., 
Cehoslovaciei si Olandei (La 
fiete). Italiei, Franței și Polo
niei (la băieți). Zilele de con
cura în grupe sint 17. 18 si 
19 septembrie. Turneele pen
tru locurile 1—6 au loc în 
zilele de 22. 23. 24 si 25 sep
tembrie la Rostock (f)șl Ber
lin (m), iar cele pentru locu
rile 7—12 la Cottbus (f) si 
Suhl (m). în zilele de 20 si 
21 septembrie se desfășoară 
Congresul C.E.V.
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JOCURILE MEDITERANEENE

LA AUTOMOBILISM
•

Norvegia, R.F.G.. Suedia, Ceho
slovacia, U.R-S.S. etc.), au ter
minat cursa 36. Cela 3 echipaje 
românești a-au clasat pa locu
rile : 24. Casttneaa — Barba, 
ÎS. Urdea — Banca. --T7. Mate 
eseu — Panalte.

Joaquin Blanco (Spania) 13J) p, 
2_ Joae van der Ploeg (Spania) 
2M p, 1 Paolo Semeraro (Italia) 
23.7 p ; BASCHET : Maroc — Tu
nisia w—6L semifinale : Italia — 
Grecia 83—75. Iugoslavia — Tur
da 88 71 ; HANDBAL : Tunisia
— Maroc 23—21. Franța — Libia 
38—34. Spania — Italia 17—13, Iu- 
roaiavia — Turcia 32—15. In fina
la se vor totllnl : locurile 1—S : 
Iuroalavia — Algeria. locurile 
3—4 î Spania — Tunisia, Locuri
le 3—5 Franța — Italia ; POLO: 
Spar.la — Franța 11—4, Iugoslavia
— Italia 12—7, Grecia — Turela
13—«, Egipt — Malta 8—7; JUDO ; 
cat. ușoară : i. Enzlo Gamba 
(Italia). X Richard Melltio (Fran
ța). 3—4: Vojo Vujevid (log.) ai 
Juaa Idarreta (Spania); eat 
•emi-mljloda : L Jean Berth«
(Franța). X Laie Naști (Italia), 
3—4: F:Lp Lescak Jugoslavia) £ 
Valid Hossetn ("Egipt).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Fabian de Vooght
1. Olaf Ludwig (RDG)

>.

CALEIDOSCOP
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• La prima ediție a Jocurilor Otimțzce 
modeme, in 1396. la Atena, Întrecerile de 
canotaj trebuiau sl ae desfășoare na k>- 
tr-un bazin creat anume, ca-a zSele noas- 
tnet ori in vreun iac. et chiar pa mare, 
tn golful Ptialeron. Competiția an »-a mai 
putut desfășura deoarece' intr-o zi s fur
tună teribilă, care a stîmlt ratat uriage. 
a zdrobit, pur șl simplu, bârrila mtc, 
vorbă de schituri !) așezate pa mat_.
• tn Antichitate învingătorul alerglrU pe 

un stadiu era considerat ea aa adevărat 
erou al cetății pe care • reprezenta la 
Jocurile de la Olimpia. Dar și mal tkzlu, 
mult mal ttrzrj, victorioșii olimpici au fost 
priviți și .tratați ca adevărațl eroi. Unul 
dintre aceștia a fost grecul Spiridon Louis, 
dștlgătorul primului maraton. Victoria lui 
a produs o extraordinară bucurie, care n-a 
fost uitată niciodată de semenii săi, Louis 
fiind tratat toată viața cu un profund 
respect. In timpul cursei din 1890, Louis 
s-a oprit În satul Plkermt, s-a așezat la 
o masă, a degustat un pahar de via, după 
care șl-a continuat alergarea, Însoțit de 
o adevărată gardă de onoare, alcătuită 
din consătenii săi din Marusal. Sosirea i-a 
fost anunțată printr-o lovituri de tun...
• Anul acesta ta turul cictlat ai Angkei, 

competiție open, rutierul englez Malcolm 
Elliot s-a dovedit un adevărat as. El a 
clștlgat șase etape adică jumătate din to
talul ediției din 1983 a acestei tradițio
nale competiții de lung kilometraj. Șl cu 
toate aceste victorii Elliot n-a avut bucu
ria să-șl fi văzut recompensate eforturile 
șl de primul loc ta clasamentul general... 
In luna mal, la Fraga, marea competiție 
clcllstă „Cursa Păcii*, pomitâ de la Var
șovia, via Berlin, a consacrat drept ctștl-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

clasateIată acum primele 
tn edițiile precedente :

v, ediția I (HaHa, 1948) s 1. Cehoslovacia, 2. rran^a,
foha (România nu a participat) ; ediția a li-a (Bulgaria, 1950) : 
1 * " *• * “ ‘ “ j ediția a

_ Franța,
1955) : 1. Cehoslovacia,

(Cehoslovacia, 1958) : 1.
ediția^ a Vl-a (România, 
* “ “ ediția a VH-a

Româ- 
Cehoslovacia, 3.

Po o- 
-- _________ 1977) Î

ediția a Xi-a (Franța. 1979) :
7. România ; ediția a Xll-a 

Ceho-

1. 2. Franța,

4.
2.

ș

3.

România ; ediția
3. Bulgaria, 4.

FEMININ, ediția I (Cehoslovacia, 1949) : 
fkwoda, 3. Potenta, 4. România ; ediția a 
t. U.JLS3., X Potenta 3. Cehoslovocta. 4. 
ediția ■ ID-a (Franța, 1951) s 1. U.R-S.S.,
riavifl (România ne o oarticipot) ; ediția a 
1. Cabosfovocfo, 2. U.R.S.S., 3. Poioata 4. România ; ediția a V-a 
(Cehoatevacta. 1958) : 1. U.R5.S, X Cehoslovacia. 3. Polonia 4.
Inmftnio ; ediția a Vl-a (România, 1963) : 1. U.R.S S., 2. Polonia. 
1 ROMÂNIA ; ediția a YU-a (Tiucta, 1967) : 1. U.R.S.S., 2. Polo- 
■U. X CehoMOcta... 9. România j ediția a Vlli-a (folia. 1971) .- 
1. U 1 S 1. X Cebodovocta. 1 Potenta— 7. România ; ediția a 

’975) : 1. U.R.S.S-, 2. Ungaria, 3. R.D. Germană...
a X-a (Ftatando. W77) : 1. U.R.S.S., 2 R D. 
- X România ; ediția a X!-a (Franța, 1979) : 
Germonâ, X Bulgaria, 4. Ungaria, 5. România ;

198>ț : t. Buigarta, 2. U.R.S.S„ 3. Un-
ț

Ceho- 
1950) :

1. U.R.S.S.. 2.
H-a (Bulgaria, 
Bulgaria, 5. România ;

2. Polonia, 3. lugo- 
IV-a (România, 1955)

R.D.

LA ORDINEA ZILEI

CUPA CAMPIONILOR EUROPEM

— Aber
— F£- 1— FjC.
— Dukla Pmga
— Avenir

CUPA CUPH.OR

ș
V»

ce 
UJ

F Ș ER

CUPELE EUROPENE
Hammarby (Suedia) — 17 Neri tori Tirana
Gteawrvn (Irt. âe NJ — Paris S.G. 1—3

CUPA U.E.FJU
F.C. za.-acfc — Antwerp 1—5Sporea Bc t -er dara — Coleraine (Irlanda) 4—8
Ana Bonnevole (Lux.)— Austria Viena 0—3
PJC. Se&lte — Sporting Lisabona 1—1PJ.V. EajcJ-.ovea — Ferencvaros B-pesta 4—J
FXX Ka_se rata-;erai — Watfond 3—1Atiefcxo MsdrLl — F.C. Groaiugen (O1J 2—1
La Gactoise (Belgj — R.C. Lens (Franța) 1—1Nottingham Forest — Vortvărts Frankfurt/O 2—8
Celtie Glasgow — A.G.F. Aarhus (Dan.) 1—8Werder Rremer. — Xta^r.oe F F. l—l
St. Mtaren Oeoțla) ~~ Feyer-oord Rotterdam 0—1
Bordeaux — Lokomotive Leipzig 2—1
Radntakl Miș — Saint Gan (Elv.) 3-41VfB Stougar-. — Levski Spartak Sofia L—l

R«a...-r.tini oft netunM prime! manșe a acestorcompetiții se va dead^um la 28 septembrie. Cd«nd exeepțM programate la 27 septembrie.

• Campionate • Campionate

$

TUDOR ARGHEZ1

Romeo VILARA
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erschot 1—L Beveren — Liersa 
1—4, Beringen — F.C. L^geois 
1—1, SiaLnes — Waterschel 2—1. 
Antwerpen — Cercle Bruges 0—1, 
Standard Liege — Lokeren 1—1. 
Clasanaentul : L Beveren 11 n. 
«. Lokeren I p. 1. Seraing 8 p. 
4. Club Brugeois 8 p. 5. Ander- 
lecht I p.

*J>. GERMANA (et 5) : 
Jena — Lok, Leipzig 1—4, 
— Erfurt 1—2. F.C. Karl 
Stadt — Aue 2-0, Chemie 
zig — Rostock 1—1, Union 
Un — Dynamo Dresda 0—1. „ 
detxirg — Halle 6—1, Vorwaerta 
Frankfurt Oder — Dynamo Ber
lin 4—4. Clasamentul : 1. Loko
motive Leipzig 9 p. 2. F.C Mag
deburg 8 p. 2. Dynamo Rerun
• P. 4. Dynamo Dresda 8 p, ete.

OLANDA (et. 6) : Dordrecht — 
Sparta Rotterdam 1—8, Utrecht — 
Excelsior Rotterdam 7—t. Til
burg — Kerkrade 1—2. Zwolle — 
Kkidboven 1—0. Volendam — Alk- 
maar 4—4, Belmond Sport — 
Deventer 4—1, Sittard — Ajax 
1—1, Feyenoord — Croningen 2—O. 
Dea Bosch — Haarlem 0—2. Cta- 
samentul t 1. Ajax Amsterdam 11 
■ (11—<1. 1 Feyenoord Rotterdam 
U ■ (18—61. 3. Roda Kerkrada 
> b ate.

E.F. GERMANIA (et. 4) : me- 
elul aminat din etapa a 4-a. din
tre Bayer Leverkusen si Ham
burg S.V. s-s încheiat cu rezul-' 
tatul de 1—01

BRAZILIA : în competiția do
tară cu „Cupa Guanabana", Fliu- 
nuneoa a luat un start lansat 
cBagranfiul de America, ou 2—0, tn 
turneul pentru desemnarea cam
pioanei statului Rd o de Janeiro, 
□olurile au fost Înscrise de mijlo
cașul Assta, transferat de la Cu
ritiba, ua jucător de mare talent.
• Ia Rio de Janeiro, pe stadionul 
„Manacana* (54 000 spectatori) 
Brazilia șl Argentina au terminat 
nedecta : 0—0, după un joc me
diocru. în urma acestui rezultat 
Brazilia s-a calificat pentru faza 
finală a „Clipei Americii”.

c. z. 
Riesa 
Marx 
Ledp- 
Ber^ 

Mag-


