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ACTIVUL OBȘTESC AL MIȘCĂRII SPORTIVE, 
EXPRESIE A LARGULUI DEMOCRATISM 

PROMOVAT DE PARTID ÎN VIATA TĂRII
Iată- cîteva date semnificative 

din statistica anului 1983 pri
vitoare la activitatea sportivă 
de masă : 8192 326 de partici
pant! la marea competiție na
țională „Daciada“ ; 5 059 457 la 
Complexul „Sport sl sănătate" î 
4 323 085 la crosuri 5 3 770 263
la acțiuni turistice ; 1108 092 la 
gimnastică la lo
cul de muncă. Sint. 
desigur, date e- 
locvente asupra 
răspîndirii practi
cării exercitillor 
fizice si sportului 
în rîndurile cetă
țenilor de toate 
vîrstele. si cu pre
cădere ale tinere
tului. dar nu la 
acest aspect, de 
altfel foarte im
portant. vrem să 
ne referim în ar
ticolul de fată. 
Dorim să relevăm 
un alt element, o 
trăsătură definito
rie a mișcării noas
tre sportive, im
primată de partid 
în cei 40 de ani 
care. au trecut de 
la istoricul act de 
la 23 August 1944 
si. mai ales. în 
ultimele două de
cenii : caracterul 
ei profund demo
cratic. izvorît din 
largul democratism 
muncitoresc revo
luționar. caracte
ristic întregii noas
tre vieți sociale. 
Aceasta înseamnă

iinit si el moral si asigurat 
material. La marea performantă 
al tinerelor talentat ci si parti
ciparea efectivă a maselor la 
conducerea si desfășurarea În
tregii activități a mișcării noas
tre sportive, domeniu social im
portant, cu locul ji rolul său bine 
definite in societatea noastră.

Fiecare competiție sportivă de masă, cum 
este și această finală a „Crosului Tineretu
lui", se bucură de sprijinul unui larg activ 
obștesc Foto : Aurel D. NEAGU

nu numai accesul liber — sti
mulat moralmente si sprijinit 
material — al maselor la prac
ticarea exercitiilor fizice, tu
rismului de masă si sporturi- 
lor preferate. în forme si cu 
mijloace tot mai variate si 
interesante, accesul larg, spri-

în spatele cifrelor citate mai 
sus si care, cum scriam, nu 
sint singurele, se află — știm 
cu totii. din viată — o vastă 
muncă organizatorică, de pers
pectivă si de fiecare zi. in care 
partidul a angrenat cele mai 
mari si mai cuprinzătoare or-

BILANȚ PROMIȚĂTOR 
ÎN GIMNASTICA TÎNĂRĂ 
® Oradea revine spectaculos în prim-planul competi- 
țional ® La Focșani și Bacău se muncește cu pricepere 
și pasiune £ Centrele de la Onești și Deva au rămas, 

in mod neașteptat, datoare
Bilanț pentru sportive si 

sportivi, dar deopotrivă pentru 
antrenorii si tehnicienii care 
lucrează în gimnastică, campio
natele naționale de iuniori —

Mariana Tudor, evoluînd la 
birnă Foto : Liviu AXENTE 
desfășurate timp de patru zile 
in Sala sporturilor din Arad 
— au oferit un prilej excelent

de apreciere a calității muncii 
desfășurate in această disciplină 
sportivă pe parcursul întregului 
an. Așa cum subliniam si in 
cronici. întrecerile — atit la 
juniori, cit sl la junioare — 
s-au ridicat deseori la un bun 
nivel tehnic, numeroși sportivi 
Sl sportive prezentind exerciții 
care ne dau speranța unor a- 
firmări mai viguroase în vii
toarele confruntări competitio
nale. A fost plăcut să consta
tăm că. de pe acum cîteva 
talente autentice promit o ca
rieră sportivă spectaculoasă si 
ne gindim. mai ales, la oră- 
denii Florin Purie st Călin 
Zaro, la siblanul Dan Burincă 
sau la orădeanul Cristian Lerie. 
cu totii remarcați la categoria 
a IV-a. Dorel Vorindan (C.S.S. 
Arad). Adrian Gall (C.S.S. Bis
trița) si brașovenii Cătălin Mir
ean si Daniel Țarcă au dominat 
cu autoritate categoria a IU-a, 
in timp ce la categoria a Il-a 
un grup masiv de gimnasti 
bucureșteni, de la C.S.S. 7 Di
namo (Petrică Pătălută. Adrian 
Cătănoiu, Marian Teodoreseu. 
Florin Gheorghe. Cosmin Lica- 
ciu). precum și Nicușor Pascu. 
de la C.S.Ș. Brașovia, s-au a- 
flat in fruntea luptei sportive

Constantin MACOVEI

(Continuare la pag. 1-3)

Dc azi. handbal icminin In sala sporturilor din Oacâu

PRIMELE MECIURI
ÎN „TROFEUL CARP AȚI"

ganizatii de masă si instituții 
din tara noastră, ca si un larg 
activ obstesc. Oameni ai mun
cii — bărbați si femei — de la 
orașe si sate, de cele mai dife
rite virste si profesii, tineri 
muncitori, țărani, elevi sau stu
dent! dăruiesc o parte din 
timpul lor liber mișcării spor
tive. spriiinind ampla activi
tate de conducere si desfășu
rare a sportului de masă si de 
performanță. Ii aflăm, cu ze
cile de mii. in consiliile celor 
15 418 asociații sportive din în
treprinderi. instituții, scoli, u- 
niversităti si sate. în consiliile 
cluburilor sportive de tot feluL 
in consiliile locale comunale, 
municipale si județene. în co
legiile si comisiile oe ramură 
de sport si oe probleme ale 
acestora. în comitetele si cele
lalte organisme ale federațiilor, 
muncind cu competență, ală
turi de activul retribuit, pen
tru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid, a 
prețioaselor indicații date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportu
lui. Ii întîlnim cu zecile 
de mii. asigurînd buna orga
nizare si desfășurare a com-

Mircea COSTEA

(Continuare In pag 2-3)

Pentru 
oară, 
rilor 
piui 
gazdă 
ditii

a doua 
Sala sDortu- 
din munici- 
Bacău este 
a unei e- 

a „Trofeu
lui Canrati* — a 
XXIII-a — la hand
bal feminin. La 
startul întrecerii vor 
lua oarte reprezen
tativele 
Poloniei. 
României 
României ________
Este o competiție 
care trezește de 
fiecare dată Inte
res în rîndul celor 
mai bune echipe 
ale Europei. si. 
deopotrivă. în rîn
dul iubitorilor
handbalului. Me
ciurile încep azi. 
fiind programate 
cite două partide 
în fiecare zi.

Programul meciu
rilor :

Miercuri : RO
MANIA „A" —
ROMÂNIA JUNIOARE (ora 17).

Bulgariei, 
Ungariei. 
.A- gi 

junioare.

Mariana Oacă (nr. 7), una dintre handba-1 
listele valoroase ale echipei României, se 
pregătește să arunce la poartă

UNGARIA — BULGARIA 
(18,30). Joi : ROMÂNIA JU
NIOARE — BULGARIA (17), 
ROMÂNIA „A" — POLONIA 
(18,30). Vineri : ROMÂNIA JU
NIOARE — UNGARIA (17). 
POLONIA — BULGARIA 
(18,30). Simbătă : UNGARIA -

POLONIA (16 30). ROMÂNIA 
„A“ — BULGARIA (18). Du
minică : ROMÂNIA JUNIOARE 
— POLONIA (10). ROMÂNIA 
..A“ — UNGARIA (11.30).
Miercuri, de la ora 16.45 si 
duminică, de la 12.45. vor a- 
vea loc festivitățile de deschi
dere si. respectiv, de închidere 
a competiției.

Astăzi, pe stadionul „23 August'', la ora 18, in C. C. E.

DINAMO-HOTĂRÎTĂ SĂ TREACĂ DE BORDEAUX
• „Sper să jucăm acest meci așa cum l-am pregă
tit" - afirmă Cornel Dinu O „Va fi un joc specific de 
calificare. Asta este tot ceea ce îmi permit să declar** 
— conchidea, ieri, Aime Jacquet la sosirea echipei 

franceze in Capitală
Bucureștiul va fi gazda unui 

meci de fotbal care contează 
printre cele mai interesante 
din cite programează astăzi 
Cupa campionilor europeni :

Dinamo — Girondins Bordeaux, 
manșa a doua din turul al 
doilea al celebrei competiții a 
laureatilor de pe continentul 
nostru. Stadionul .23 August"

Ultimul antrenament al campionilor noștri înaintea dificilei 
partide de astăzi cu Bordeaux Foto : I. BĂNICĂ

UNIVERSITATEA CRAIOVA LUPTA 
PENTRU CALIFICARE CU OLYMPIAKOS

In această seară la ora 19 
(ora Bucureștiului). la Atena. 
Olympiakos Intilnește — în 
manșa a doua a turului II — 
pe reprezentanta noastră In 
Cupa U.E.F.A., Universitatea 
Craiova. în meciul tur, vă re
amintim. fotbaliștii noștri au 
întrecut echipa din Atena cu 
1—0 (1—0). Lotul Universității 
Craiova a plecat, așa cum am 
mai anunțat, luni dupâ-amiază, 
din Cetatea Băniei ajungînd, 
după o oră și jumătate de 
zbor, in capitala Greciei. Au 
făcut deplasarea, sub conduce
rea antrenorilor M. Rădulescu 
și S. Stăneseu, următorii jucă
tori : Lung, Boldici — Negrită,

Ad. Popescu, Tilihoi, - Ștefănes- 
cu, Ungureanu, Mănăilă — Ți- 
cleanu. Beldeanu, Irimeseu, Bî- 
cu. Cioroianu, M. Stăneseu, So- 
rohan — Geolgău, Cirțu, Că- 
mătaru, O. Popescu. La puțin 
timp după sosire, fotbaliștii 
craioveni au făcut un antrena
ment de acomodare chiar pe 
stadionul olimpic. In privința 
formației, date fiind unele 
incertitudini, antrenorii o vor 
definitiva înaintea fluierului 
arbitrului belgian A. Ponnet. 
Olympiakos. cara a învins in 
etapa de campionat pe O.F.I. 
cu 4—1, anunță alinierea celei 
mai bune formații a momentu
lui.

va fi scena acestei întreceri a 
cărei lovitură de începere este 
prevăzută pentru ora 18.

Dinamoviștii au de remontat 
o diferență minimă, acel 0—1 
din prima manșă, de la Bor
deaux. Nu-i o misiune ușoară 
deoarece surmontarea handica
pului trebuie efectuată în fața 
unei echipe care contează prin
tre primele, în acest moment, 
în Europa, de vreme ce repre
zintă osatura selecționatei 
Franței, actuala campioană a 
continentului. Tocmai de aceea, 
conducerea tehnică a clubului 
nostru campion, beneficiind de 
toate condițiile necesare, a 
pregătit cu meticulozitate par- 
tida-retur, efectuînd antrena
mente intense spre a aduce în
tregul lot la un nivel cores
punzător grelei partide de as
tăzi. Semnificativă, în această 
privință, ni se pare declara
ția antrenorului principal al 
formației noastre. Cornel Dinu : 
„Sper să jucăm acest meci așa 
cum l-am pregătit, cu ritm, 
cu precizie, cu acțiuni sim
ple și directe, după cum

(Continuare în pag 2-3)

SILVIU LUNQ
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După prima manșă DINAMO - PANATIIINAIKOS In C CI. la volei

3-0 „ACASĂ" DAR CALIFICAREA
„CUPA 

DE TINEI
(Urmare din pag O

Detitiilor de masă de la cam
pionatele asociației si oină la 
marile acțiuni de masă ale 
„Daciadei", în diferitele faze 
inclusiv finalele De tară. îi in- 
tîlnim cu zecile de mii. ca 
instructori obștești. învătîndu-i 
pe eonii si De tineri să de
prindă tainele sportului, ccnc’u- 
țînd proaramele zilnice ale 
gimnasticii la locul de muncă 
sau de înviorare in unitățile 
de invătâmint. in căminele fa
bricilor si școlilor. Ti intilnim 
de asemenea soriiinind orga
nizarea si desfășurarea compe
tițiilor din cuprinzătorul ca
lendar al activității de oerfer- 
mantâ. Pentru ei fiecare oră 

în cadrul acțiunii „Tot înainte4*

0 FRUMOASĂ IMIHIIU SPORIRĂ DI MISĂ i\ JUDI]Ul CÂLĂUAȘI
G Campioana olimpică Maricica Puică,

în mijlocul pionierilor din comuna Lupșanu
Organizată anual, de către 

Consiliul National al Organiza
ției Pionierilor, acțiunea -Tot 
înainte" cuprinde ample acti
vități politico-educative. de 
muncă. învățătură, de creație 
tebnico-stiintifică. eultural-ar- 
|istică. de manifestări sportive 
Si de pregătire pentru apărarea 
patriei, prin care exponent» 
tinerei generații dau expresie 
sentimentelor de patriotism 
fierbinte, de profund atașament 
la politica partidului nostru, de
dragoste si recu
noștință fată de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu. secre
tarul general al 
partidului. pre
ședintele Republi
cii. nentru minu
natele condiții de 
viată. muncă si 
Învățătură create 
In acești ani lu
minoși ai socialis
mului.

în anul școlar 
1984/1985, acțiunea 
„Tot înainte", lan
sată chiar în a- 
ceste zile, in în
treaga tară. în 
toate organizațiile 
de pionieri, este 
dedicată marilor 
evenimente din 
Viața partidului
Si a poporului nostru, inscrise 
cu litere de aur, în cea mai 
luminoasă perioadă a istoriei 
contemporane a patriei. „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Am fost, recent, martorii 
primelor întreceri sportive ini
tiate in cadrul acțiunii „Tot 
înainte". în iudetul Călărași, 
în comuna Lupsanu. de pildă, 
la această frumoasă acțiune 
pionierească a fost prezentă, 
în calitate de invitată, sl cam
pioana olimpică Ia atletism. 
Maricica Puică. într-un fel. fi
resc. pentru că pionierii din 
Lupsanu — îndrumați de prof. 
Fetrică Puran, președintele or
ganizației pionierilor de la școa
la generală din localitate — slnt 
mari amatori de alergări, sări
turi si aruncări, fruntași oe

bilanț promițător
(Urmare din pag. I)

atît la individual compus, cit 
gl pc a narate. Marius Tobă si 

crin Sălceanu (CJS.S. Reșița) 
ei Sorin Bora (C.S.S. Arad). Ia 
categoria I. sînt deja gimnasti 
formați, cu certe calități, oe 
ei putîndu-se conta cu încre
dere pentru viitoarele confrun
tări internaționale. Din păcate, 
la categoria maestri, doar Ma
rina Gherman (C.S.S. Sibiu) a 
tăcut un concurs bun. fără ra
tări. fn timp ee ceilalți opt 
concurent!. Intre care si Ma
rian Rizan. component al lotu
lui republican, au evoluat mai 
puțin convingător.

Canfirmlnd. parcă, revirimen
tul gimnasticii orădene. la ca
tegoria a IV-a tunfoare. intre- 
terea a fost marcată de afir
marea spectaculoasă a două 
talentate sportive din orașul de 
M Crls. Ileana 8tefănesea M 
Cconora Oarbă. Prezent! cm 

din tiranul liber, fiecare sfirsit 
de săDtâmină înseamnă pre
zentă activă, muncă pasionată 
închinată unor țeluri nobile ^j» 
această vastă activitate de in
teres social.

îi numim activiști obștești, 
centru că prestează o muncă 
socială in afara obligațiilor 
profesionale si fără să pri
mească o retribuție, dar ei se 
consideri p sint angajați ple
nar ia banal mers al trebori- 
lor «iscării sportive, de care 
se simt răspunzători.

Part e:oarea entuziastă, anea- 
îantă. competentă si resnon- 
sabtîă. a activului obstesc con
stituie azi o condiție sine <iua 
mu a existentei si a bunului 
mers La toate eșaloanele, a 

iudet si. de asemenea, cu re
prezentanți in finalele republi
cane ale competițiilor atletice 
rezervate copiilor. O dovadă 
convingătoare a pasiunii si vo
cației lor Dentru atletism au 
făcut-o si la această acțiune 
prin alergări de cros si sări
turi in care, alături de ei. 
copiii Lupsanilor. au mai par
ticipat pionieri de la școlile 
generale din așezările înveci
nate. Lehliu. Radu Vodă Valea 
Argovei si Vlad Tcpes.

Cuprinse in cadrul acțiunii „Tot înainte", ansamblurile de gimnastică se în
scriu curent in sfera activității sportive de masă a pionierilor noștri

întreceri sportive asemănă
toare. in cadrul acțiunii „Tot 
înainte” au fost initiate (sau 
sint în curs de desfășurare) 
si in alte unităti de pionieri 
din orașul de reședință al ju
dețului (școlile generale nr. 2 
Si nr. 8 Călărași), din Oltenița 
(școlile generale nr. 2 si nr. 6) 
sî din localitățile Dor Mărunt. 
Roșeti. Dragos Vodă, Lehliu, 
Modelu si Spantov. așezări în 
care sportul pionieresc cunoaște 
o bogată si complexă activitate, 
bucurîndu-se de snriiinul con
ducerilor unităților de învătă- 
mînt. al consiliilor populare si 
al organizațiilor U.T.C. în le
gătură cu actuala ediție a ac
țiunii „Tot înainte”, prof. Ionel 
Marin, șeful comisiei sport- 
turism si de pregătire pentru 

numai două fete In concurs, 
antrenorii Mihai Agoston. Erica 
Seierov si Octavian Porutiu au 
repurtat un bilanț remarcabil 
(două titluri de campioane, un 
Ioc 2 si un loc 3). concludent 
pentru preocuparea si efortu
rile care se depun la secția de 
performantă de la Spartac- 
CJ5.Ș. 1 Oradea. Pe de altă 
Darte. subliniem prezenta de 
6 ori pe podium a gimnastelor 
de Ia C.S.Ș. 1 Dinamo (între 
care două titluri, ale Eugeniei 
Popa), antrenorii Rodica si Li- 
viu Mazilu confirmîndu-si încă 
o dată pasiunea si competenta 
profesională. Fără îndoială, sur
prinde totala absentă de pe 
podiumul de premiere a repre
zentantelor celor două puter
nice centre ale gimnasticii 
noastre feminine, de la Onești 
si Deva.

De altfel, vorbind despre a- 
firmarea unor centre, de data 
aceasta parcă mai mult decît 

mișcării noastre SDortive. a 
dezvoltării ei. Prețuind cum se 
cuvine ne acești oameni mi- 
nupati. anxrenîndu-i eu încre
dere in activitatea sportiva, 
sporindu-le neîncetat rindurile. 
pe măsura sarcinilor mereu 
mai mari si mai imDOrtante ee 
le revin, organele si organiza
țiile sportive si eu atribuții răs
pund unui imperativ major 
al zilelor noastre, adîncirea ne
contenită a democrației socia
liste si in domeniul nostru de 
activitate. împlinim astfel una 
din oretioasele idei izvorîte din 
strălucita gindire social-Doli- 
tică a tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, care ne învață 
că totul trebuie făcut pentru 
popor si prin popor.

apărarea patriei a Consiliului 
județean Călărași al Organiza
ției Pionierilor a tinut să ne 
precizeze : -Pe planul activi
tății sportive, acțiunea «Tot 
înainte- se desfășoară sub două 
generice. Primul. -Pionierii în 
anii de lumină- reprezintă un 
binevenit prilej Dentru purtă
torii cravatei roșii eu tricolor 
de a aduce un fierbinte oma
giu partidului, acum, in pra
gul celui de al XTII-Iea Con
gres. de a intensifica activitatea 
sportivă de masă din cadrul 
-Daeiadei-, de a spori numă
rul cercurilor tebnico-aplicative 
si de a lărgi activitatea turis
tică. Cel de-al doilea. -Ștafeta 
generațiilor-, urmărește amena

jarea unor baze sportive. * 
unor trasee turistice, precum și 
a unor sale de vacanță. «Ordi
nul de acțiune- pentru fiecare 
detașament si unitate de pio
nieri cuprinde sarcini concrete 
ce urmează a fi indeplinite, 
stabilite in mod diferențiat 
pentru pionierii din ciclul pri
mar si gimnazial, pe baza con
sultării largi a pionierilor".

Așadar, acțiunea „Tot îna
inte" a si demarat, sub cele 
mal frumoase auspicii.

Pionierii din iudetul Călărași 
se află printre cei care s-au 
arătat a fi — ca si in alte 
ocazii — printre primii. Aș
teptăm. acum, replica colegilor 
lor din celelalte iudete ale 
tării 1

Tiberiu STAMA

in alte competiții. în frunte 
s-au situat nu „marile centre 
de gimnastică", ci unitățile de 
performantă de mai mică an
vergură. ca de pildă C.S.S. 
Focșani sau Sport Club Bacău. 
Prin Mariana Tudor, cîstigă- 
toarea detașată a categoriei I. 
si Diana Bostan, premiantă la 
categoria a IV-a. antrenorii 
Tatiana si Sergiu Popa au fă
cut incă o dată dovada bunei 
lor pregătiri profesionale, a 
priceperii lor în depistarea a- 
tentă si buna instruire a spor
tivelor. Soții Marina și Mircea 
Bibire. Ia rîndu-Ie. lansează, 
lată, o nouă gimnastă de real 
talent : Gabriela Potorac. cu 
trei titluri de campioană la ca
tegoria a IlI-a si cu mari pers
pective de a„ deveni. în curînd. 
O gimnastă de ..prima linie”, 
în schimb, față de fondul de 
cadre sl de condițiile materiale 
de care dispun, de capacitatea 
profesională ridicată a tehni
cienilor. C.S.Ș. Deva si C.S.Ș. 
Onești aveau datoria să joace 
un rol mai important si să 
„couirolcze" această finală de

SE JOACĂ
Dinamo a pășit cu dreptul în 

nuua ediție a Cupei campionilor 
europeni la volei. Un 3—0 (45:31) 
In prima manșă, desfășurată, 
luni, in Capitală, in fața lui Fa- 
nathinaikos Atena, îi acordă pri
ma șansă la obținerea calificării 
in etapa următoare a competi
ției. Dar acest 3—0 nu trebuie 
să fie liniștitor pentru campionii 
noștri. Cite echipe nu au răstur
nat scoruri asemănătoare, califi- 
clndu-se la p-metaveraj ! Deși 
învinsă, Panathinaikos a jucat 
bine — modern, combinativ. în 
viteză — la București. Și dacă 
ținem seama încă de ceea*ce ne 
mărturisea antrenorul emerit Gh. 
Constantinescu (care a pregătit 
echipa elenă în sezoanele 1981/ 
1982 și 1982/1983, și a pregătit-o 
foarte bine, după cum i s-a a- 
preciat munca la Atena și după 
cum am văzut în jocul de luni), 
aceea că pe teren propriu Pa- 
nathinaikos joacă infinit mai 
bine, atunci trebuie să înțelegem 
că Dinamo trebuie să se pre
zinte duminică, în sala adver
sarei ei, mult mai bine pusă la 
punct decît a fost luni, mai omo
genă în sextet, mai decisă...

Cînd spunem mai bine pusă ia 
punct, ne gîndim în primul rînd 
la execuțiile inițiale ale fazelor : 
SERVICIUL și PRELUAREA. Pe 
teren propriu Dinamo a greșit 
mai multe servicii (13) decît ad
versara (12) și, de asemenea, le-a 
orientat în genera] direct pe o- 
mul cu cea mai bună primire, 
Galakos, care, deși cu execuții 
neestetice (dar corecte față de 
noile reguli), a trimis mingea 
destul de precis la ridicătorul 
AndreopouJos. îngăduindu-1 a- 
cestuia să realizeze combinații 
rapide în atac. Iar preduarea, cu 
mai puține greșeli decît la ate- 
nieni, nu a avut suficientă pre
cizie. Ne referim, totodată, la 
mișcarea lentă a blocajului 
(tardiv și parcă mai plin de 
brește ca oricînd). la ineficacita
tea intervențiilor in linia a doua 
(ce plasament defectuos în primele 
două seturi, la ,.umbră-, in zone 
acoperite, așa cum au fost aco
perite, de blocaj ?). Șt. în fine, 
ne gîndim șl la predilecția pen
tru jocul lent. In faza ofensivă, 
ușor de anticipat de blocajul ad
vers. Doar doi jucători dinamo-

Ds mline, un nou turneu divizionar „A" de baschet masculin.
Continuă să s 

dele din cadrul 
late cu „Cupa 
rugby, întrecere 
deosebi tineri

STUDENJII CLUJEM AU
Activitatea competițională la 

baschet continuă non-stop. Săp- 
tămina aceasta se dispută două 
meciuri in cadrul cupelor euro
pene lntercluburi (azi. la Bucu
rești : Olimpia — M.T.K. Buda
pesta. In cadrul „Cupei Liliana 
Ronchetti” ; joi, la Paris : Stade 
Franțais — Universitatea Cluj- 
Napoca. in cadrul C.C.E.), pre
cum și al treilea turneu al Cam
pionatului republican masculin. 
Acest turneu se desfășoară, de joi 
pină duminică, in Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca șl prezintă un 
interes deosebit prin faptul că 
programează multe partide intre 
echipe care candidează la grupa 
valorică 1—4, precum și Intre 
formații amenințate de pe acum 
cu retrogradarea. Una dintre a- 
ceste echipe este reprezentanta 
orașului gazdă, Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul, care are acum 
prilejui să se reabiliteze In fața 
numeroșilor ei slmpatlzanțl.

Programul Întâlnirilor de joi, 
de la ora S : Dinamo Oradea — 
C.S.U; Balanța Sibiu, Politehnica 
Sportul studențesc București — 
I.M.U.A.S. Bala Mare ; de la ora 
15 ; I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București — 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța, Acade
mia Militară Mecanica Fină Bu
curești — Politehnica C.S.Ș. Uni
rea lași Universitatea Cluj-Na
poca — Dinamo București, Steaua 
— Rapid București. Clasamentul 
înaintea acestor jocuri: 1. Steaua 
14 p, 2. Dinamo Buc. 13 p, 3. 
Dinamo Oradea Hl p, 4. Farul 11 
p, 5. I.C.E.D. 11 p, «. C.S.U. 81- 

eampionat. Or. atît Deva cit 
si Oneștiul au trebuit 6ă se 
mulțumească numai cu titluri 
De aparate, necistlgînd nici un 
loc I Ia individual compus !

Să mai reținem încă două 
aspecte legate de evoluțiile 
gimnastelor junioare în con
cursul de la Arad. Primul este 
acela că. mai ales la categoriile 
superioare, s-a ratat prea mult, 
ca urmare a slabei pregătiri a 
unora dintre concurente si a 
introducerii in exerciții a unui 
bagaj tehnic prea greu fată de 
posibilitățile reale ale sporti
velor. Si al doilea fapt : com
petiția a relevat cu mai multă 
acuitate necesitatea ca federa
ția să facă precizări mai elare 
in privința dreptului gimnaste
lor de a evolua Ia o categorie 
sau alta. Scriem aceasta, de
oarece. din dorința de a ob
ține succese, unii antrenori 
mențin sportive valoroase la 
categorii inferioare de clasifi
care. Ceea ce. să recunoaștem, 
nu contribuie nicidecum Ia pro
gresul in continuare al gimnas
ticii noastre.

LA ATENA...
viști s-au remarcat în atac : 
Păușescu (de altfel, cel mai bun 
în general) și Pop. Primul, prin 
eficiența la pasele în urcare pe 
centru (avînd și execuție bună) 
și al doilea prin forța șl viteza 
de execuție din pase „normale". 
Lor 11 6-ar putea adăuga Enescu 
(reținut datorită accidentului la 
deget) prin reușitele la atacu
rile pe „timpul doi*, în urma 
combinațiilor pe centru. în toa
te aceste cazuri este vorba de 
componenta viteză, care trebuie 
să devină aspect definitoriu în 
jocul lui Dinamo...

Cînd opinăm că se impune mai 
mare omogenitate a sextetului, ne 
gîndim la faptul că nu toți cei 
6 jucători au randament constant, 
iar cînd spunem că trebuie să 
fie mai deciși în joc, ne bazăm 
pe acele lungi perioade cînd 
lăsau impresia că ei se află în 
deplasare.

Firește, nu minimalizăm vic
toria campionilor noștri, ci, scri
ind toate acestea, ne- gîndim la 
calificare, care nu este pe deplin 
asigurată. Ea se va juca dumi
nică, la Atena unde lui Dinamo 
nu-i va fi ușor. Meciul retur tre
buie pregătit cu toată seriozita
tea și răspunderea, cerință de 
care — credem — sînt convinși 
antrenorul W. Schreiber și spor
tivii săi.

Aurelion BREEEANU

Scoruri

La sfirșitul 1 
cute în sala FI 
pitală. in orga! 
municipale de 
putat competiții 
de scrimă dotat 
pitalelor". dedi 
la care au luai 
din Budapesta, 
si București. Cq 
nit ne planșe fi 
sini si sabreri. 
rat în proba in 
cea pe echipe. I 

întrecerea floij 
cheiat cu victod 
tei clubului Stei 
tea (antrenoard 
care. în finală. I 
E. Copuzeanu I 
locurile 3—4. R. I 
vingînd-o pe I 
(8—5). Prima fld 
hotare, clasată I 
a fost B. Salami 
în întrecerea dJ 
listele din echid 
(G. Beca. C. ChJ 
A. Georgescu) J

REZULTATE DIN DIVIZIA „B
In Divizia B de volei s-au dis

putat partidele etapei a IV-a. 
Iată rezultatele: feminin, seria I: 
Penicilina Iași — Ceahlăul P. Neamț 
3—0, C.P.B. — I.T.B. 0—3 Braiconf 
Brăila — C.S.Ș. Unirea Focșani 
3—1 ; seria a Il-a: C.S.U. I.E.F.S.
— A.S.S.U. Craiova 3—2, Confec
ția Buc. — C.S.Ș. Oțelul Tîrgo- 
viște 3—2. Chimia Tr. Măgurele
— Voința Buc. 3—2. C.S.S.U. Da
cia Pitești — CIHMPEX II Con
stanța 3—0 ; seria a ill-a : Poli
tehnica Timișoara — Armătura 
Zalău 3—0, GIGCL Brașov — Ma- 
ratex Baia Mare 3—1, Metaloteh- 
nica Tg. Mureș — Steaua roșie

Sib’.u 3—0, W 
Napoca — Olimp 
3—2.

Masculin : Ser. 
Prahova I.P.G. 
C.S.U. Oțelul Gal 
nil n Buc. 3—0, 
— A.S.A. Buzău : 
netica Buc. — I 
0—3 ; seria a 1 
Vîlcea — Electra

„CUPA

PRILEJUL REABILITĂRII
biu 11 p. 7. Academia Militară 10 
p, 8. Politehnica Iași 10 p, 9. 
I.M.U.A.S. 9 p. 10. Rapid 9 p, 11. 
Politehnica București 9 p, 12. 
„U“ 8 p.
• „TROFEUL EFICACTTATn-

oferit de ziarul „SPORTUL" are 
un nou lider : Marin Chirilă 
(C.S.U. Sibiu), care a înscris 186 
p. îl urmează : 2. Adrian Con
stantinescu (Politehnica Buc.) 163 
p 3. FI. Ermurache (Steaua) 160 
p, 4. H. Bretz (C.S.U. Sibiu) 149 
p, 5. D. Niculescu (Dinamo Buc.) 
143 p, 6. M. Braboveanu (Dinamo 
Buc.) 136 p, 7. P. Grădișteanu 
(I.C.E.D.) 125 p, 8—9. D. Dumi
tru (I.M.U.A.S.) și P. Măgurean 
(Politehnica Iași) 123 p, 10. M. 
Caraion (Rapid) 119 d.
• STEAUA ȘI C.S.U. BALAN

ȚA SIBIU au rămas — spre 
cinstea lor — singurele echipe 
care nu au fost sancționate cu 
greșeli tehnice. Ele conduc *!n 
clasamentul „TROFEUL FAIR
PLAY CONSTANTIN HEROLD*, 
fiind urmate de : 3—7. Academia 
Militară, Dinamo Buc. (la ulti
mul turneu : Al. Vinereanu), Fa
rul, Politehnica Iași (R. Boiștea- 
nu), Rapid cîte 1 g.t.. 8—9. Dina
mo Oradea (D. Crlstea), Politeh
nica București (M. Bărbulescu — 
antrenor șl D. Popescu, cîte 2 g.t.). 
10—12. I.C.E.D. (C. Voicu), 
I.M.U.A.S. șl Universitatea Cluj- 
Napoca (H. Nicoară) cîte 3 g.t.

evoluînd fără
tului reprezenta 
patra, a
RC. Grivif^Rd
cîstigat de dinai 
(9-12).

CiȘTIGÎND W
A DEVENll

Pentatloniștii j 
o dispută interq 
finalelor Campiol 
Întreceri care, p 
amintit de dlrzeri 
tivii noștri s-au J 
timp In urmă. 3 
națelor mondiala 
a rezultat o cd 
sântă, în oare I 
Lucian țintea (I 
șind să cîștige ti 
mă. tir) din cela 
acestui dificil sl 
dat timișoreanul] 
care s-a Impus 1 
același timp, pel 
serdimă șl tir. 11 
echipe. Steaua îl 
Dan Groza, Bol 
realizat o victoi 
periorltatea tinen 
bucureștenl fiind 
evidentă. El al 
peste 600 punctel

„SĂ TE DEPĂȘEȘTI NECO
Fulgurantă apariție multicoloră 

prin țața spectatorilor curioși pe 
marginea șoselelor sau pedalînd 
în ovalul de beton al velodro
mului, silueta atît de familiară a 
ciclistului nl se dezvăluie șl în 
cea de a treia Ipostază: de cielo- 
crosist. Fața șiroind de transpi
rația amestecată cu praful sau 
noroiul sltmite de roțile coechi
pierilor, respirația accelerată, 
totul învăluit însă de zâmbetul 
cald al Învingătorului, de satis
facția datoriei împlinite, iată por
tretul lui GHEOHGUE BUTARU 
(Metalul Plopeni), recentul în
vingător al cursei seniorilor din 
cadrul campionatelor naționale 
de dclocros de la Poiana Brașov. 
L-am abordat imediat după ter
minarea cursei :

— FeUcdtări pentru succes 1 
Chiar dacă momentul nu e toc
mai potrivit, te-eș ruga să ne 
împărtășești cîte ceva din viața 
de diclist.

— Ciclismul este un sport foar
te dur, In care te menții numai 
dacă te depășești necontenit pe 
tine însuți. Acesta este și crezul 
meu și așa se face că — după 
ce la ultimele două ediții ale 
campionatelor am ocupat locurile 
2 șl 3 — acum am reușit să 
dștig...

— Unde te simți tn largul tău, 
în care dintre momentele agitate 
ale vieții dcUsiului ?

— tn largul n 
porțiunile de ur< 
namentele specifi 
dau siguranța a 
plasării atacului, 
plat șl acum, In

— Ciclist ttriăr 
de ani, mai al i 
perfecționat...

Portretul ui

— în primul rtti 
îmbunătățesc net 
manțele în wpn 
contracronometrd 
așa fel îneît ora 
pun dă cît mai 1 
epuizant al spj 
acolo unde se a

— Dorințe, pHa
— Să ciștig 

curse. Deși am J 
ritorii pînă acum 
tăzi m-a bucurai 
Prin performanț 
voi realiza dore 
vederile selecții 
național. >

— In închelen 
sfat pentru ținea 
cicfllsm.

— Cei doUțl, d 
frumos sport, să



ALELOR", DOMINATĂ
RIMERI BUCURESTENI

Astăzi, noi examene internaționala

ice in toate finalele I DINAMO - BORDEAUX
(Urmare din pap. 1)

ale fotbalului nostru

tre- 
i Ca- 
nisiei

dis- 
onală 
i Co
rilor, 
srtivi 
sovia 
reu- 

>ada- 
>ncu- 
si în

1 tn- 
>tan- 
Mo- 

abo). 
o ne 
intru 
i în- 
lescu 
ieste

UN CĂLDUROS iNDEMN: 
„HA! DINAMO

întrebare in dreptul postului 
de fundaș stingă întrucît titu
larul Tusseau si-a reluat de 

curînd antrenamentele. Iată-1 : 
Dropsy — Rohr, Specht. Battis
ton. Tusseau (Gimenez) — Mar
tinez. Girard, Țigana. Giresse 
— Lacombe. Muller. Așadar, 
un 1—4—4—2. cuorinzîndu-i pe 
..așii" Giresse si Țigana la 
..construcție" si De Lacombe si 
Miiller în rolul de vîrfuri. 
„Cum vedeți partida de miine 
(n.r. azi) l-am întrebat, la 
sfîrșRul antrenamentului. pe 
Aime Jacquet. „Va fi un meci 
specific de calificare, eare va

I I //

HAI CRAIOVA!"
nădăjduim să păstrăm inițiati
va de-a lungul întregii întil- 
niri. Dacă ne vom califica — 
și sper să realizăm acest obiec
tiv mult dorit —, ne vom cali
fica printr-un joc de mare an
gajament, dar un angajament 
lucid !“ în adevăr, o condiție 
a reușitei în jocul de astăzi 
rămîne luciditatea pentru că 
la fel de important este de a 
realiza și golurile calificării, 
dar a și se evita erori defen
sive care pot însemna anularea 
eforturilor spre a obține in-

matiiie Varșoviei si Budapestei 
(5—0). Sofiei (5—1). în nroba 
de spadă, la individual. De. Dri- 
mul Ioc s-a clasat Daniel Hon- 
dor (C.T.A.S.. recent transferat 
de la C.S.S. Olimpia, antrenor 
Dumitru Ponescu). învingător 
în finală în fata lui K. Palmai 
(Budapesta) cu 10—5. Pentru 
locurile 3—4 : C. Dumitrescu 
(București) — G. Paschek (Bu
dapesta) 12—11. La echipe, re
prezentativa Bucurestiului ȚC. 
Dumitrescu. I. Stanciu. M. Pet- 
etișin M. Filipescu) a întrecut, 
cu același scor (5—2). forma
țiile Budapestei si Varșoviei, 
în' meciul bilateral de sabie 
București — Sofia victoria a 
aparținut formației > capitalei 
noastre (S. Oros. C. Neagu. H. 
Micu. J. Medragoniu) cu 5—1. 
proba individuală revenindu-i 
lui Doria Micu (C.S.S. 1 Buc., 
antrenor Eugen Turcu). în urma 
finalei 
Peicev 
3—4 : 
10—8.
Miltiade ATANASIU — coresp.

I
I
I
I

disnutate cu bulgarul P. 
(10—4). Pentru locurile 

Gh. Leca — St. Oros
iore- 
iului 
otea, 
for-

luc.

0—3, 
lato- 
acău 
tiag- 
nești
Rm. 
Da-

cla Service Pitești — Rapid Bu
curești 3—1, SARO Tîrgoviște
— l.O.R. 3—0, PECO Ploiești — I 
C.S.M. Delta Tulcea 3—2 ; seria ■ 
a IH-a : oțelul or. dr. P. Groza — 
Metalul Hunedoara 3—1, A.S.A. 
Sibiu — A.S.A. Eleelromureș 0—3, 
Universitatea Cluj-Napooa — 
Voința Zalău 0—3. Voința Alba 
Ijlla — Tractorul II Brașov 3—1.

Corespondenți: N. Mateescu, G. 
Lazăr, O. Guțu, AL Nour, Tr. 
Enachc, N. Fețeanu, St. Marton, 
C. Gruia, C. Albii, I. Pocol, T. 
Siriopol. I. lancu, M. Avanu, O. 
Bălteanu, I. Ionescu, I. Filipescu.

I
I
I

Lacombe șt Țigana conducînd 
pe stadionul „23 August"

plutonul „girondinilor", aseară, 
Foto : Iorgu BĂNICA

NIEI“ LA RUGBY I

trarea în turul al treilea 
C.C.E.

Dinamo, care și-a cucerit

al

Astăzi au loc întîlnirile Me
talurgistul Cugir — Politehni
ca Timișoara, Gloria P.T.T. A- 
rad — Știința CEMIN Baia 
Mare, C.S.M. Sibiu — Gloria 
București, Rapid Chimia Buzău 
— Știința Petroșani, T.C. Ind. 
Midia Năvodari — C.S.M. Su
ceava, Milcov Focșani—Steaua. 
Vineri, la Constanța : Farul — 
Politehnica Iași.

I
I
I
I

STELISTUL LUCIAN ȚINTEA
I

PENTATLONISTILOR JUNIORI I
terii 
Irul 
nai, 
-a-j 
ior- 
ițln 
?io- 
are,
sre- 
fost 
•eu-
ale 
on-

rea clasată, C.S.Ș. Politehnica 
Timișoara.

REZULTATE TEHNICE — că
lărie : 1. L. Țintea 1100 p, J. D. 
Groza 1100 p, 3. A. Faur („Poli") 
11100 p ; scrimă : 1. L. Țintea 1106 
p (25 v), 2. L. Horga 1000 p (20 
v), 3. E. Herman (,,Poli") 863 p 
(17 v) ; înot : 1. B. Vladu 1230 p 
(3:24,7), 2. D. Groza 1200 p (3:29,4), 
3. L. Țintea 1192 p (3:30,3) ; tir :
1. L. Țintea 956 p (192), 2. L. 
Horga 956 p (192). 3—4. D. Groza 
șl I. Vraciu (Oljmpla) 942 (190) ; 
cros ț 1. L. Horga 1132 p (9:57,2),
2. L. Țintea 1124 p (9:59,0), 3. S. 
Faur 1084 p (10:09,0).

CLASAMENT FINAL : Indivi
dual — 1.1.. Țintea 5567 p — 
campion republican, 2. L. Horga 
5276 p, 3. D. Groza 5130 p. 4. S. 
Faur 4723 p. 5. E. Herman 4635 p, 
6. I. Vraciu 4631 p ; echipe — L 
Steaua I 14 983 p, 2. C.S.Ș. Poli
tehnica Timișoara 
Steaua H 12 645 p.

I
I
I
I
I
I

I
I
I

Greul drum către victorie... 
Foto : George NEGOESCU

PE TINE ÎNSUTI

de timpuriu urcușul spre piscu
rile marii performanțe și să nu 
abandoneze Ia primele greutăți 
sau insuccese. Numai așa. cele 
două elemente de bază ale suc
cesului, talentul șl munca, fși 
vor da mina pentru plămădirea 
unui viitor campion...

Horoțîu SIMA

o 
poziție bine apreciată in fotba
lul continental, prezintă acum 
o formație solidă, experimen
tată, in stare să repete prece
dentele frumoase evoluții pe 
scena cupelor continentale. 
Pentru această seară, ,.11 “-Ie 
de începere a meciului este ur
mătorul : Moraru — Rednic, 
Nicolae, I. Marin, Stănescu — 
Andonc, Suciu, Dragnea — Țăl- 
nar, Augustin, Orac.

★
Marți, la ora amiezii, un a- 

vion al companiei „Air France" 
depunea, pe pista aeroportului 
internațional OtoDeni. lotul de 
fotbaliști ai echiDei Girondins 
Bordeaux, partenera de în
trecere a dinamoviștilor bucu- 
reșteni. în total 15 jucători, 
conduși de antrenorul Aime 
Jacquet, care, la Dutin timn de 
la sosire, ni-i dicta in ordinea 
următoare : Dropsy. Delachet — 
portari. Rohr. Specht. Battiston. 
Gimenez. Tusseau. Țigana. Gi
rard. Giresse. Martinez. La
combe, Muller. Audrin. Lopez
— jucători de cîmp. Un lot 
valoros (cunoscut. în genere, 
nouă din confruntările cu Uni
versitatea Craiova, in Cupa 
U.E.F.A.) din eare Aime Jac
quet a scos. în trecuta ediție, 
o merituoasă campioană a Fran
ței si care. acum, după 15 e- 
tape. în competiția internă, 
conduce la egalitate de Duncte 
cu F.C. Nantes. „La un mo
ment dat. eu puține săptămini 
în urmă — ni se destăinuia an
trenorul —, echipa mea condu
cea cu trei puncte in clasa
ment. dar. din nefericire, an 
intervenit unele indisponibili
tăți ; toate privind sistemul de
fensiv al echipei. ThouveneUe. 
Lassagne și Tusseau. care 
ne-au creat, si ne creează In 
continuare, greutăți în alcătui
rea echipei..."

...A fost și motivul pentru 
care Aime Jacquet a amînat

— pină după antrenamentul 
care a avut loc aseară. De sta
dionul ..23 August", la ora me
ciului — furnizarea „ll“-lui 
care va începe meciul cu Di
namo. Un „11“ cu un semn de

opune două eebine hotărîte să 
dea tot ceea ce pot. în scopul 
de a accede în turul III. Asta 
este tot ceea ce îmi permit să 
declar înaintea fluierului de 
începere. Pentru simplul motiv, 
a continuat 
făsoară un 
sedă atuul 
titionale".

, Inlilnirea
dusă de un trio de arbitri din 
Scoția, avîndu-1 la eentru pe 
Brian McGinlay.

el. că Dinamo des- 
joc colectiv 
experienței

de astăzi va

si DO- 
compe-

fi con-

Cupele europene, cea mai 
mare competiție inter-clu- 
buri de pe glob, au astăzi, 
din nou, exclusivitatea pe 
„afișul" fotbalistic interna
țional. Se dispută manșa a 
doua a turului nr. II în toa
te cele trei întreceri— Cupa 
campionilor, Cupa cupelor și 
Cupa U.E.F.A. Așa cum se 
știe, printre protagonistele 
prestigioaselor competiții se 
numără și reprezentantele 
fotbalului românesc, Dinamo 
și Universitatea Craiova. în 
fapt, două 
tabelelor de 
rile dispute 
europene, 
formația bucureșteană cit și 
cea din Bănie au reușit, în 
trecutul apropiat, perfor
manțe răsunătoare în arena 
europeană, 
dinamoviștii, 
craioveni au 
mifinalelor, 
Cupa campionilor, secunzii 
— în Cupa U.E.F.A. Con
curente de cea mai înaltă 
autoritate fotbalistică, unele 
chiar deținătoare ale trofe
elor întrecerilor intercluburi, 
precum S.V. Hamburg, Fio
rentina, Leeds United, s-au 
numărat printre învinsele 
celor două ambasadoare ale 
fotbalului românesc a căror 
cotă de apreciere pe plan 
internațional a urcat verti
ginos în ultimele sezoane.

Iată-le, astăzi, pe cele 
două cluburi de renume ale 
sportului românesc în fața 
unor noi și dificile exame
ne. Dinamo, revenită cu un

nume familiare 
concurs din ma- 
ale cluburilor 
pentru că atit

Se știe că atit 
cit și studenții 
atins faza se- 
primii — în

minim handicap din partl- 
da-tur, pregătește replica 
cea mai eficientă, în stare 
să-i asigure intrarea în tu
rul al IÎI-lea al disputei lau- 
reaților europeni. Girondins 
Bordeaux, campioana unui 
fotbal... campion al Europei, 
se prezintă ca un unspreze
ce omogen și puternic, in- 
cluzînd o pleiadă dintre in
ternaționalii care au adus 
Franței primul său titlu con
tinental : 
Battiston, 
pe cei mai cunoscuți. Știind 
însă cu cită minuțiozitate și 
responsabilitate a pregătit 
Dinamo și alte severe exa
mene, avem convingerea că 
deținătoarea titlului nostru 
va reuși un nou succes de 
prestigiu pentru palmaresul 
ei.

La Atena, prezentînd ca 
principal argument deosebi
ta ei capacitate de a juca în 
meciurile din deplasare, do
vadă fiind numeroasele per
formanțe de acest gen, Uni
versitatea Craiova — care 
are și importantul avantaj 
de a începe jocul-retur de la 
1—o — abordează și ea „ac
tul al doilea" al disputei cu 
Olympiakos cu reale șanse 
de calificare.

Urările 
succes ale 
fotbalului 
le două 
noastre în 
ciuri 1 de 
adresăm un 
demn : „Hai 
Craiova !“

Giresse, Țigana, 
Lacombe, iată-i

și gîndurile de 
tuturor iubitorilor 
le însoțesc pe ce- 
reprezentante ale 
importantele me- 
astăzi, cărora le 

călduros In- 
Dinamo, Hai

.1

NU NUMAI ACCIDENTĂRILE Șl SUSPENDĂRILE
AU REDUS POTENȚIALUL POLITEHNICII IAȘI

Meciul DINAMO — BOR
DEAUX va putea fi vizionat 
pe micul 
de la ora

Ambele 
București 
transmise 
gramul I.

ecran, cu începere 
18.

jocuri, de la 
și Atena, vor fi 
la radio, pe pro-

„«Poli», nu uita, astăzi vrem 
victoria scanda, duminică
după-amiază, „galeria" PoUteh- 
nbcli Iași. Din păcate, Jucătorii 
echipei din Dealul Copouiul nu 
au reușit victoria (și câtă n evoce 
aveau de ea I). Ba, mai muit, 
nu au găsit nici drumul spire 
goi, deși de cîteva ori l-au- avut 
In virful bocancului, inctielmd cu 
0—0 un med pe care In prima 
repriză 11 puteau câștiga, după 
cum in cea de-a doua — mai 
ales spre final — S puteau pier
de I Așadar o comportare osci
lantă de la repriză la repriză, • 
comportare oscilantă șl de tai 
meci la med. Pentru că nu tre
buie să uităm, „Poli" 1 reușit 
£ jocuri bune, cele mal multe

deplasare Oa de ptidă, acel 
3—3, de senzație, de la Craiova, 
cu Universitatea, sau acei 3—4, 
cu Dinamo, la București. etad 
elevii antrenorilor C. Oțet șl V. 
Slmionaș au condus ptoă ta min. 
74. Tot un joc bun (deși încheiat 
cu o tnirlngere) este considerat 
de tehnicienii ieșeni și cei de M 
Bacău.

Intr-adevăr, Politehnica Iași e- 
voluează bine In drop, constru
iește frumos, dar nu poate mai 
mult. Șt, cu toate că lotul de 
Jucători este cam același ea cel 
de anul trecut, realizările actua
le sint cu mult sub cele ale 
toamnei precedente, cfcvd, tot 
după M etape, ieșenii ocupau lo
cul 4 și — se spunea atunci — 
dădeau asaltul pentru un loc In 
cupele europene : 
1983/84 locul 4 --------------------
1984’85 locul 17

Ded, cu mai . . 
marcate dedt acum, „Poil" ob
ținuse 15 puncte. E clar pentru 
oricine că apărarea a slăbit, că 
este sub nivelul care a consa

crat-o. Șl. cu toate acestea. Ieșenii 
dnt. mulțumiți de linia lor de
fensivă, atunci cînd evoluează tn 
formulă completă, adică și 
Clocirlan, socotit pe drept 
vtnt unul dintre „pivoțil" 
pel. Dar CSodrian lipsește 
opt etape, fiind accidentat și cu 
piciorul în ghips. De altfd, ac-

ddenitările (șl suspendările) au 
subțiat lotul. Chiar In partida 
eu Rapid n-au putuit juca Bucu, 
CSodrlan, M. Radu, Munteanu, 
Gheorghiu și Sigmirean, primii 
trei neavînd aviz medical, cei
lalți — suspendați pentru car
tonașe galbene sau roșii. Treclnd 
peste aceste indisponibilități care 
au redus potențialul echipei

care 
Pa- 
dar 

care 
erau 

ale 
Biro

Subiecte de actualitate

Trebuie spus — de asemenea — 
că destui jucători din vechiul Iot 
se prezintă sub valoarea 
l-a consacrat. Ca de pildă 
veliuc, Burdujan și Sertov, 
și noul venit Damaschlin, 
nu cu mult timp în urmă 
considerați reale „speranțe" 
fotbalului nostru, după cum
— In progres, ca și Topolinschi, 
față de comportarea de astă-pri- 
măvară — are oscilații de com
portament de la un meci la altul.

Politehnica Iași are, însă, re
surse pentru a reveni la fiola 
de plutire. Cu condiția ca toți 
Jucătorii să înțeleagă că perfor
manța nu se poate realiza fără 
renunțări sau fără antrenamente 
susținute, fără participarea con
știentă la orele de pregătire. Se 
impune (comportarea de pină 
acum a demonstrat-o) comple
tarea lotului pină la cifra de 23 
(In prezent „Podi" dispune de 
numai 18 jucători pentru „A"). 
Șl. nu In ultimul rind. rezolvarea 
problemei conducerii clubului, a- 
Cată acum lntr-un provizorat cu 
repercusiuni asupra atmosferei 
de lucru.

Mirceo TUDORAN

PREGĂTIRILE SELECȚIONATELOR DE JUNIORI
• Echipa UE F-A. '85 — două eșecuri In R.D. Germană • Echipa

U 5 i 1 11- t U p 
11 1 5 5 13-23 7 p 

puține " goluri

eu 
cu- 

ecfil- 
de

ADUINISTRAțlA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGUBILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 4 NO
IEMBRIE. 'Cat. 1 <13 rezultate) :
2 variante 25% — autoturism
Dacii 1309 (70.OT0 lei) ; cat. 2 (12 
rezultate) : 2 variante 100% a
9.735 lei și 111 variante 25% a 
2.434 lei ; cat. 3- (M rezultate) : 
97 variante 100% a 693 lei și 2.397 
variante 25% a 173 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 173.127 lei.

Autoturismele „DACIA 
revenit particlpanților 
Constantin din Pitești și 
Mihal din București.

® Tragerea obișnuită
EXPRES de astăzi, 7 noiembrie 
a.c„ va avea loc in sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești str. Dr. staicovici nr. 42, 
incepind de la ora 16. Numerele

câștigătoare vor fl radiodifuzate 
după cum urmează : la ora 19 
pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum șl a doua 
zi, la ora 8,55 tot pe programul I.
• V-ațl procurat bilete pentru 

tragerea obișnuită Loto de vineri 
9 noiembrie? Astăzi șl mîine ul
timele zile de vinzare.

U. E. F. A. '87 - două meciuri (azi și simbătă) cu Bu’garia

1300" au 
preda 

Mihăilă

PRONO-

Aflăm cu tristețe Încetarea 
fulgerătoare din viață a ma
estrului sportului Jon Cojo- 
caru, multiplu campion na
tional și reputat antrenor. 
Toți cel ce iubesc muntele, 
sporturile de iarnă. îl vor 
purta o veșnică smintire.

• Selecționata U.E.F .A. *85, 
ecti-pa noastră care se pregă
tește pentru preliminariile Cam- 
piooamtel european de juniori A, 
ta cadrai cărora va IntQni for
mațiile «imtiare ale Uniunii So
vietice, Cehoslovacie» și Turciei, 
a efectuat recent un turneu In 
R. D. Germană. Despre cele două 
meciuri, susținute la Sangerhau
sen șl Thale, ne-a oferit dteva 
amănunte Mihal Ionescu, secre
tar afl F.R.F., conducătorul de
legației : „Primul meci s-a În
cheiat cu victoria gazdelor la 
limită, 1—0. A fost un meci echi
librat, dar modest ca valoare, 
bun fiind numai arbitrajul. Al 
doilea meci, insă, a fost mult 
mai atractiv, dar și cu ... pro
bleme. S-a jucat bine, gazdele au 
prezentat cea mai bună echipă, 
juniorii noștri s-au mobilizat 
mal mult. Supărător a fost, 
insă, arbitrajul. La 2—1 pentru 
gazde. Pistol a marcat un gol 
după ce a driblat doi 
adversari, dar arbitrul l-a anu
lat pe motiv de ofsaid 7 1 In 
final juniorii gazdă au mal În
scris un gol, ei etștigind cu 1—1. 
Dincolo de aceste rezultate ne
favorabile, aș vrea să subliniez 
că echipa are cîteva atuuri : o 
bună pregătire fizică și indivi
dualități cu tehnică destul de 
ridicată. Are Insă ți minusuri — 
o pregătire tactică insuficientă, 
un psihic labil $1 cîteva posturi

deficitare — asupra cărora va 
trebui insistat pină la debutul ei 
In preliminariile 
european".

campionatului

de Juniori 
va susține în 

primul CBntre 
eu 

Iugoslaviei 
Cam- 

de Juniori

• Selecționata 
U.E.F.A. ’87, oare 
această toamnă _ 
cele două meciuri oiicjale 
formația slmlilară a 
dta cadrul prelimsmarislor 
piomiattului european ‘ "
B, se află la Sibiu. Componența 
acestui lot au efectuat, aici, mai 
multe antrenamente, perioada 
siblană urmând să se Încheie cu 

■ două partide de verificare in 
eompanela juniorilor bulgari.

Prima dintre aceste Sntilmri 
este programată astăzi, de la 
ora 14, pe stadionul divizionarei 
B, Șoimii. Revanșa se va dis
puta sâmbătă, 19 noiembrie. In 
Clsnădie, eu începere tot de la 
ora 14. Ambele meciuri vor fi 
arbitrate de buzoianul Cr'stlan 
TeodOrescu.

Iată lotul jucătorilor pregătiți, 
de foeital portar al C.C.A.-ulul și 
al echipei naționale, Costică 
Toma : Biro și Prunea — por
tari ; Balaj, Naghi. Magda, ‘Bon
dar, Teodoreseu și Bunacsiu —: 
fundași ; Juireă, Avramescu» Con- 
dunaehe, Scânteie. E. Gheorghe, 
DrăgMci șl Cocon — mijlocași ; 
Stere, Erdel. Bălan, Mistode Și 
A. qneorghe — Jnatotașl.
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litionerii francezi 6l-au 
... verdictul I Ei s-au fixat 

evolua 
10 no-

formă bună, verificată cu pri
lejul meciurilor din campionat, 
de la care n-a lipsit niciodată, 
precum si în partidele din Tur

echipă, 
va de- 
Și a-

Corespondenta tin Parii

■ ’supra XV-lui care va 
la București, sîmbătă 
iembrle.

O singură noutate în 
Bernard Lavigne, care 
buta ca international,
ceasta în ciuda faDtulul că a 
"împlinit 30 de ani. Este un 
sportiv care s-a remarcat con
stant în ultimii doi ani. ca 
jucător de trei- 
sferturi In echipa 
sa da club. Agen. 
fiind considerat 
drept una din cele 
mai 
franceze.
cu i 
tică 
kg,.
rînd 
linia 
ne care a si jucat 
la început El dis
pune de o mare 
ușurință tn ■ se 
Dlasa în teren tn 
funcție de situație, 
de a fi util echi- 
Dei ia acțiuni o- 
fensive ca si în 
momentele de a- 
părare. fant dove
dit în meciurile 
din campionatul 
Franței.

E’entru restul formației, 
stabilirea structurii acesteia 
mers pe o linie logică. în „„ 
sen ta Iui Jean Pierre Rives, 
accidentat, forța Dachetului de 
înaintași nu va avea, totuși, 
de suferit, găsindu-se soluții 
pentru aceasta. în prima linie, 
de pildă alcătuită din sportivi 
cu o bogată experiență si pu
ternici in locul grămezii, stîl- 
nii Dospita! si Garuet îl vor 
încadra pe Dintrans. căpitanul 
echipei, iar în linia a Il-a. 
Condom și Haget vor forma un 
cuplu ‘ 
mul. 
ani.
mare 
veste 
mezii 
acțiuni 
surpriză a produs-o felul cum 
a fost alcătuită linia a III-a. 
în absenta lui JoineL acciden
tat si fără posibilitatea de a fi 
recuperat pînă la ora meciului 
cu România, la București va 
juca titularul cu numărul 8 la 
echipa din Nice. Orso. Nu este 
un iucător necunoscut El a 
fost utilizat în linia a II-a a 
echipei Franței. Orso deține o

neul celor 5. unde de aseme
nea a fost foarte activ. Ca 
aripi ale liniei a III-a au fost 
preferați Rodrigues si Gratton.

bune ariol 
Jucător 

o alură atle- 
(1.83 m. 85 

Dare mai cu- 
un rugbyst de 

i a III-a. post

tu echipa FranțeiGallion revine

in 
s-a 
ab-

la fel de redutabil. Ulti- 
deși în vîrstă de 35 de 
oferă selecționerilor o 
garanție în ceea ce ori- 
participarea la locul gră- 
si a orientării ei către 

ofensive. O oarecare

echipa Franței si Codorniou. 
absent din turneul de la Anti
pozi. din motive profesionale.

în fine, as mai remarca forma 
deosebită pe care o deține fun
dașul Blanco...

Cit privește maniera de a 
aborda meciul cu rugbyștii 
României, antrenorul Jacques 
Fouroux ținea să precizeze: 
„Noi vom căuta să răminem 
fideli stilului de ioe ne care 
îl avem, constructiv, ofensiv. 
Se Înțelege, nu va fi ușor. A- 
vem In vedere fastul că de 
I ani echipa Franței n-a mal 
riști cat în România si incă 
mult mai multi de cind n-a 
mai făcut nn «meci mare-. Aș 
vrea st se înțeleagă de aici că 
privim eu atenție, cu maximi 
seriozitate, meciul de la 10 no
iembrie eu rugbyștii români*.

Iată si echipa care va fi a- 
liniatâ : Blanco (Biarritz) — 
Esteve (Narbonne). Sella (A- 
gen) Codorniou (Narbonne), 
Lavigne (Agen) — Lescarboura 
(Dax). Gallion (Toulon) — Ro
drigues (Mont de Marsan). 
Orso (Nice). Gratton (Agen) — 
Connotn (Boucau) Haget (Biar
ritz). — Garnet (Lourdes) Din- 
trans (Tarbes). Dospita! (Ba
yonne).

Rugbyștii Franței roe sosi la 
București vineri după-amiază.

Socialiste din- Octombrie

SPORTIVA DE MASA DIN U.R.S.S
Se împlinesc, astăzi, 67 tic ani de la victoria Marii Revo

luții Socialiste din Octombrie, eveniment care a inaugurat 
o-mouă eră tn istoria umanității, era socialismului și comu
nismului. în deceniile care s-au scurs de la această dată 
memorabilă, in Uniunea Sovietică au fost obținute, sub 
conducerea partidului comunist, realizări remarcabile in toate 
domeniile vieții economice și sociale, scoțind in evidență 
trăinicia și viabilitatea noii orînduiri. Jn ansamblul succe
selor obținute se integrează, firesc, și acelea de pe tărimul 
educației fizice și sportului, mișcarea sportivă sovietică 
ajungind la dimensiuni impresionante, deopotrivă in planul 
activității de masă și de performanță. Facem loc, in rîndu- 
rile ce urmează, citorva date și însemnări furnizate de 
Agenția de presă „Novosti" din Moscova, referitoare la as
pecte actuale ale activității sportive din U.R.S.S.

ultimul 
care se 
sprijinul apărării.

A fost recuperat „demiul* 
Gallion, care n-a jucat nid 
împotriva Noii Zeelande. nici 
cu Japonia, din cauza unor re
petate accidentări. Reapare la

si pentru ușurința 
poate replia si veni

JEAN CREP1N 
redactor la FEquipd

ta

într-un concurs pentru „Cupa Mondială44 la haltere

NICU VLAD PE PRIMUL LOC
In orașul cehoslovac 

s-au încheiat întrecerile 
haltere contînd pentru 
din etapele „Cupei Mondiale*. 
Un frumos succes a fost obți
nut de campionul olimpic Nicw 
Vlad, care s-a clasat pe pri
mul loc la categoria semigrea 
(90 kg), cu un total de 372.5 
kg (17X5 ; 200). La ..smuls* 
sportivul român a stabilit un 
nou record al țării cu 173 kg 
(v.r. 17X5). Locurile următoare, 
la mari diferențe de kilograme, 
au fost ocupate de Jozsef Ko
vacs (Ungaria) — 357.5 kg și 
Peter Moller (R. D. Germană)

Plsen 
de 

uni

la
100 kg —

Denisov (U.FLSS.)
Anton Ba-

Azi, in „cupa Liliana Pondicttr la baschet

OLIMPIA VREA UN PLUS DE 19 PUNCTE!

355 kg. Iată Învingătorii 
ultimele categorii 
Andrei ~ ‘
392.5 kg ; 110 kg - 
raniak (Cehoslovacia) 420 kg ; 
+110 kg — Ota Zaremba (Ce
hoslovacia) 400 kg.

TURNEE DE TENIS

Amatorii de baschet din Ca
pitală au astăzi prilejul să ur
mărească un meci de mare 
atracție in „Cupa Liliana Ron- 
chetti" : returul întîlnirii Olim
pia — M.T.K. Budapesta (sala 
Floreasca, ora 16), pentru care 
sportivele bucureștene și-au 
fixat drept obiectiv recupera
rea și depășirea handicapului 
de 18 puncte cu care au pierdut 
în deplasare (72—54 pentru 
M.T.K.). Misiunea echipei O- 
limpia este dificilă (să nu ui
tăm că din formația oaspete fac 
parte apreciatele Internaționale 
Kormendy, Suchy și Schwartz), 
dar nu imposibilă (în cupele 
europene s-au mai întîlnit ast
fel de cazuri), cu condiția ca 
jucătoarele noastre să se im-

pună prin acțiuni tehnice, efi
ciente și să lupte din toate 
puterile.
format din : Romela Cristea, 
Ecaterina Stingă, Dorina Pirvan. 
Alexandrina Birt, Mălina Mari- 
nache, Melania Lefter, Tatiana 
ParcansehL Măndica CinhănraB. 
Luminița Păvăloaie, Daniela 
Popa ; antrenor : Constantin 
Parasehivescu. Arbitri : T. Da- 
brev (Bulgaria) și G. Tsollaki- 
dls (Grecia) ; comisar FJ.B.A. : 
Alex. Dănilă.

Returul meciului Universita
tea Cluj-Napoca — Stade Fran- 
țais, din cadrul C.C.E, are loc 
joi, la Paris. Pe teren propriu, 
„U* a dștigat cu 82—73. Arbt- 
trii partidei : H.V. Ek (Olanda) 
și G.H. Cole (Anglia).

Lotul Olimpiei este

IN CUPELE EUROPENE

Fără a contraveni cîtuși 
de puțin temeinicelor tra
diții instaurate în mișcarea 
sportivă sovietică, puternică 
și înfloritoare, in anii din 
urmă aceasta a adoptat— o 
serie întreagă de forme noi, 
adaptate mereu necesităților 
tot mai diferențiate ale 
populației. Este consecința 
firească a unei evoluții ne
întrerupte, care face ca toți 
cei ce îndrăgesc practicarea 
sportului să dorească a-șl 
desfășura aceste activități 
recreative urmind specifi
cul cotidian al modului lor 
de viață și de muncă.

De un deosebit succes se 
bucură in întreaga Uniune 
Sovietică așa numitele „Clu
buri ale alergătorului", de 
fapt simple grupări care 
reunesc pe toți cei ce iubesc 
alergarea, aflațl într-o sin
gură unitate productivă sau 
locuind în același cartier. 
Colegii de serviciu sau ve
cinii de bloc — s-a consta
tat mai demult — se regă
sesc mai repede împreună 
pentru o întrecere sportivă. 
Iată de ce ..Cluburile aler
gătorului* proliferează 
fabrici și uzine, ca și 
cartierele de locuințe 
marilor orașe. In decurs de 
numai doi ani. ele au ajuns 
la cifra de 5 000, în diferi
te localități urbane și rura
le de pe întinsul țării. în 
luna septembrie, activitatea 
acestor noi 
a cunoscut 
vîrf, fiind 
„Săptămină 
un program variat de pro
be, starturi pe distanțe care 
au mers de la 500 m la
50 km și chiar mai mult. 
Aceasta, ținînd seama de
preferințele și. mai ales, de 
virsta participanților.

Pe timp de iarnă, aseme
nea întreceri iau forme 
specifice sezonului alb și 
ele se fac pe schiuri. Foar
te populare sînt concursuri
le sub deviza „Ne cheamă

in
In 

ale

unități sportive 
un moment de 

organizată o 
a alergării", cu

schiul !* sau „Toată lumea 
pe schiuri !“. O reușită i- 
nitiativă a aparținut coti
dianului de - specialitate 
„Sovietskl Sport", care a 
organizat-o întrecere angre- 
nînd mase de schiori, sub 
titulatura „Concursul ora
șelor", adresată marilor 
centre ale țării, cîștigătoare 
fiind acelea care însumea
ză cel mai mare număr de 
kilometri străbătuți pe 
schiuri, raportat desigur la 
populația fiecăruia 
orașele participante.

în sfîrșit, printre 
competiții incluse în 
tatea sportivă de masă din 
U.R.S.S. sînt și acele ,,Spar- 
tachiade familiale", deose
bit de Îndrăgite. Inițiativa 
a aparținut micului orășel 
Panevezis din R.S.S. Litua
niană, care, în 1967, a orga
nizat primul concurs deschis 
unor „echipe" de 3, 4 și
mai mulți sportivi, aparți- 
nind aceleiași familii. în
program au figurat alergări 
și probe de bicicletă, arun
carea mingii la țintă, tra
gerea cu frînghia și diferite 
ștafete. Astăzi, aceste con
cursuri au luat caracter de 
Spartachiade, desfășurate în 
mai multe republici, ca și in 
marile 
că în 
aceste 
parte 
107 273 
de 400 000 
Deviza sub care se desfă
șoară asemenea 
este foarte sugestivă : 
ta, mama și 
lie sportivă", 
notat că. de 
nul echipei 
tînăr membru al 
de multe ori băieți sau fe
tițe abia Intrați pe porțile 
școlii. Acestora le sînt re
zervate, în caz de victorie, 
onorurile primirii premiului 
oferit la capătul pasionan
telor întreceri.

dintre

noile 
activi-

orașe. Statistica arată 
cursul anului 1983 la 
competiții au luat

nu mai puțin de 
familii, cu mai bine 

de participanți.

concursuri 
..Ta- 

eu — o fami- 
Interesant de 

obicei, căoita- 
este cel mai 

familiei.

ȘTIRI, REZULTATE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cea de a --a e- 

dițle a maratonului de la Was
hington a fost cîștlgatâ de at
letul american Brad Ingram, 
care a parcurs cei 42,195 km tn 
2h 19:39. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Pamela Briscoe 
(S.U.A.) ta 2h 43:20.

CICLISM • Pe velodromul a- 
coperit de la Grenoble s-a în
cheiat „Cursa de 6 zile* rezer
vată amatorilor. Primul loc a re
venit cuplului francez Louvel- 
Meilleur ou 100 p, urmat de pe
rechile Costermans (Belgia)-De 
Ble (Olanda) — 82 p șl Ummela- 
Van Weers (Olanda) — 60 p. 
• Tot la Grenoble, cursa simi
lară pentru profesioniști a fost 
cîștlgatâ de Bernard Vallet (Fran
ța)-Gert Frank (Danemarca). Ei 
au fost urmați de Hofedttz 
(R.F.G.)-Wlgglns (Austria) șt 
Francesco Moser-Btdlnost (ambii Italia)

haltere • Cunoscutul halte-

rofil sovietic Yurik Vardanian 
(In vîrstă de 24 ani), multiplu 
campion și recordman mondial 
s-a retras din activitatea compe- 
tițională. Ultimul concurs al ce
lebrului sportiv a fost cei de la 
Varna, unde la categoria mijlo
cie a realizat 405 kg.

ȘAH • Turneul „Festivalul șa
hului*, care a Început la to oc
tombrie la Paris, s-a încheiat cu 
victoria tul Victor KorcinoL oare 
a totalizat 7,5 p. El a fost ur
mat de Carios Garda Palermo — 
7 p, Alonso Zapata, Eric Lobron. 
Daniel King, Andrew Martin, 
Mark Hebden și Anthony Kosten 
— toți cu cite 6,5 p.

VOLEI • Alte meciuri dta pri
ma manșă a preliminariilor Cu
pelor europene, tn „C.C.E.* — 
masculin : Hapoel Hamapll (Is
rael) — Nicosia 3—6 (9. 6, 7) ; In 
„Cupa cupelor* — masculin : 
Hapoe! Mate Asher (Israel) — 
Omonta Nicosia »-4 (6, 8, 3).

Astâzi vor fi decise echipele 
ea- «trate m turul IH al Cupelor 
europene. Vom cunoaște, deci, 
formațiile participante în sfer
turile de finală ta „C.C.E.* șl 
„Cupa cupelor* șl pe cele din 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E F.A.". Care sînt echipele fa
vorite să promoveze In etapa 
următoare? Firește, ta primul 
rînd. cele care în tur au obținut 
victorii ta deplasare wa scoruri 
egale.

în „C.C.K.* Austria Viena 
Dynamo Berlin) și. Llngby 
Danemarca (cu Sparta Fraga) 
-ir șanse de calif* ca re după 
raliatele egale ta deplasare.

• In preliminariile C.M. (zona 
Africii) : Gambia — Coasta de 
FUdeș 3—1 (in tur 0—4).
• In etapa a 11-a a campio

natului Bulgariei : Levski Spar
tak — Lokomotiv 5—0, Slavia —

Cemo More 5—1, Pirln — ț.s.k.AI
2—2, Cernomoreț — Spartak Ple
ven 0—1, J.S.K. Spartak — Ml- 
nior Pernlk 2—0, Botev Vrața — 
Beroe Stara Zagora 2—1. Dunav 
Ruse — Sllven 2—1, Trakla Plov
div — Etăr 4—1. * ‘
locuri :

(cu
au 
re- 

_______ ___ . .din 
tur. delte partide râmln des
chise. ta urma rezultatelor strînse 
din prima manșă.

In „CUPA CUPELOR*, Everton 
(cu Inter Bratislava). Dlnamo 
Moscova (cu Hamrun) șl Bayern 
MQnchen (cu Trakla Plovdiv) se 
pot considera calificate în urma 
rezultatelor din pruna manșă. 
Dar și alte formații stat favorite, 
cum este cazul Iul A.S. 
(la Wrexham) 
covia).

tn fine, ta 
Q. P. Rangers

Roma
șl Slttard (la Cra-

„CUPA U.E.F.A.*, 
_ _ (cu Partizan Bel

grad), tntemarionale (cu Glasgow 
Rangers), F.C, K3ln (cu Stan
dard Llăge), Videoton (cu Paris 
St. Germain) Dundee Utd. (cu 
L.A.S.K. Linz), Manchester Utd. 
(cu P.S.V Eindhoven) și Ham
burger S.V. (cu Ț.S.K.A. Sofia) 
se pare că nu pot rata promo
varea.

O fazi din meciul tur dintre 
Hamburger S.V. — Ț.S.K.A. So
fia (4—0). tn tricou alb, vest- 
germanul Thomas von Hessen, 
tn luptă cu apărătorii bulgari 
Azi, la Sofia, are loc tnlllnirea 
retur.

Telefoto : A.P. AGERPRES

Etăr 4—1.' Pe primele 
Levski Spartak 17 p, 

Lokomotiv 15 p, Botev 13 p. Pe 
ultimele : 14—16. Beroe, Dunav șl 
Cernomoreț, toate cu cite 7 p.
• Internaționalul olandez Van 

der Gijp, care a jucat la Loke- 
ren (Belgia), va debuta simbătă 
tn campionatul Olandei. la 
P.S.V. Eindhoven.
• Șase jucători de la F.C. 

Niimberg (locul 8 tn liga a doua 
vest-germană), printre care și 
fostul internațional Kargus (por
tar) au fost scoși din echipă 
pentru că nu s-au prezentat la 
antrenamente 1
• Fundașului suedez Dahlqvist 

i s-a atribuit „Balonul de aur* 
din țara sa. De 32 de ori inter
național, în virată de 32 de anti, 
acest jucător Înalt de L92 m este 
șl acum unul dintre cei mai 
buni fandași ai Suediei.
• Președintele F.I.F.A., Joao 

Havelange, a acordat un interviu 
ziarului „Journal do Brasil- în 
care afirmă că, după părerea sa, 
la clrma echipei reprezentative 
a Braziliei ar trebui să fie de
semnat fostul Internațional 
Zagalo, care are o mare expe
riență și se bucură de multă 
autoritate și simpatie din partea 
jucătorilor șl spectatorilor.

( Noile promovate tn prima 
ligă a campionatului U.R.S.S. 
sînt echipele Fakel Voronej și 
Torpedo Kutaisi.
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