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Dinamo a ratat, în mod neașteptat, calificarea

Astăzi, in cadrul C. C. E.

UN MECI DE MARE INTERES
LA BASCHET MASCULIN

STUDENT» BUCUREȘTENi - LA UN PAS DE VICTORIE
1-1 cu Onionia Nicosia

NICOSIA, 1 (prin telefon). 
Manșa a doua a duelului 
Sportul Studențesc — Onionia 
a stîrnit un mare interes. 
Circa 30 000 de spectatori au 
venit să-și poarte echipa spre 
victorie și spre calificare. 
Localnicii, bazîndu-se pe jocul 
bun făcut la București și pe 
avantajul minim al studenților 
bucureșteni, au pornit la atac 
cu un elan care lăsa să se 
întrevadă că vor să încheie re
pede conturile calificării. Dar 
Sportul Studențesc a realizat o 
primă repriză bună, care a 
anulat o anume superioritate 
teritorială a gazdelor. Să men
ționăm că în această parte a 
jocului studenții au jucat cu 
mult calm, renunțînd la... 
numerele de pe tricouri. Așa 
se face că jucători ca Hagi și 

Coraș, care participă meii puțin 
la faza defensivă, au jucat pe 
tot terenul, remarcindu-se in 
numeroase faze și ca apărători. 

Jocul a început sub „bagheta“ 
lui Hagi, care l-a purtat pe 
Mavris spre poarta lui Chari- 
tou, ceea ce a creat o stare de 
superioritate psihică esențială 
pentru alb-negri. In min. 13, 
Munteanu II expediază o 
,.bombă“ care e apărată cu 
dificultate de Charitou. Con
traatacul lui Bozeșan din min. 
25 se soldează cu un nou șut 
sub bară, deviat în corner de 
portarul cipriot. Dar marea 
ocazie va fi cea din min 27, 
cînd Bozeșan nu reușește să 
fructifice o frumoasă com
binație pornită de la Cazan și 
continuată de Hagi. Gazdele 
au și ele o mare ocazie în min. 

31. cînd Kandilos șutează pe
riculos, dar mingea e deviată 
de Cazan. In min. 42 Cristian 
apără inspirat un „cap" al lui 
Jevizov, dar finalul reprizei 
aduce golul mult așteptat, pe 
care studenții bucureșteni îl 
meritau după contraatacurile 
tăioase pe care le-au declanșat 
mereu. Bozeșan pătrunde pe 
stingă, croșetează trei adversari, 
pasează lateral spre Hagi, care 
prelungește la IORGULESCU 
și 1—0.

După pauză, Sportul Studen
țesc manifestă aceeași autorita
te. In min. 47, Hagi driblează 
în mare viteză trei adversari, 
dar ratează ; în min. 57, după 
ce Pană salvează spectaculos, 
Terheș, pe contraatac, „saltă" 
o minge peste bară ; în min. 
60. Hagi șutează în bară, la 
cîțiva centimetri de... 2—0 ; 
Pană repetă intervenția defen
sivă de efect, pentru ca in

Constantin ALEXE
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Amatorii de baschet din Ca
pitală au prilejul să urmăreas
că azi (sala Floreasca, ora 18) 
atractiva Intîlnlre dintre echi
pele masculine Steaua si Jal- 
ghiris Kaunas, în cadrul pri
mului tur al C.C.E.

In această intîlnire vor fi 
folosite următoarele loturi :

STEAUA : Cernat (1.93 m — 
33 ani), Căpusan (1,96 — 28), 
Netolițchi (1,82 — 28), Brăniș- 
teanu (1,88 — 27), Ermurache 
(1,96 — 26), V. loan (2,04 — 
27), Ardelean (2,07 — 24). Car
pen (1,96 — 28), Reisenbuchler 
(2,04 — 18). Cristescu (1.96 —

CAMPIOANA NOASTRĂ DE HOCHEI 

PROMITE UN JOC DE CALITATE
Echipa de hochei Steaua 

București debutează azi într-o 
nouă ediție a Cupei Campioni
lor Europeni, competiție dotată 
cu „Trofeul Citizen". Adversa
ra campioanei noastre este 
formația T.S.K.A. Sofia, cam
pioana Bulgariei, formație pu
ternică. cu un mare număr de 
internaționali în rândurile sale, 
reprezentanta unui hochei care 
în ultimii ani a făcut frumoși 
pași înainte. „Meciul nu se a- 
nunță deloc ușor și jucătorii 
noștri îl iau foarte in serios. 
Va trebui să cîștigăm și încă 
la un scor concludent, care să 
ne asigure calificarea în turui 
următor al competiției", ne 
spuneau antrenorii Ion Gheor
ghiu și Anton Crișan. Nu este 
ușor si pentru că Steaua are 
citeva probleme de formație 
Astfel. Ioniță, operat la o 
mină, nu va putea juca, iar 
Netedu, Burada și Herlea pre
zintă contuzii după ultimele 
meciuri, dar se speră că aceștia 
vor putea fi folosiți în jocul 
de azi. In rest, lotul cunoscut, 

19), Chirie (2,02 — 19); antre
nori : M. Cimpeanu si N. Pîrsu.

JALGHIRIS : Sabonis (2.20
— 22), Iovaisa (1,95 — 32), Si- 
vilis (2,06—27), Jankauskas (2,08
— 27), Visoțkas (1.98 — 21), 
Komicius (1,90 — 27), Krapikae 
(1,96 — 25). Brasis (1,92 — 24), 
Kurtinajtis (1,96 — 26). Seka- 
rauskas (2,06 — 26) ; antrenori: 
V. Garastas si H. Gedrajtis.

Arbitrii meciului : A. Ivanov 
(Bulgaria) si N. Kapanlî (Tur
cia).

Accesul publicului este permis 
de la ora 17.

din care nu lipsesc portarul 
Stanciu, jucătorii de cîmp Chi- 
riță, N is tor, K. Antal, Hâlăucă 
etc.

T.S.K.A. Sofia a sosit Ieri 
în Capitală, iar în cursul serii a 
făcut un antrenament de acomo
dare la patinoarul „23 August".

Echipa din Sofia va prezenta 
următorul lot : S. Dimitrov,
Ghencev — portari, Bencev, 
Markov, Pancev, Hristov, Do- 
dev, llcev, Kocev — fundași, 
Dimov, Blagoev, Bîcivarov, 
Milenkov, Nedev, I. Dimitrov, 
Simeonov, Hodulov, Kiosev, 
Stoicicov, Stoianov. Dintre 
aceștia, Bencev, Hristov, Mi
lenkov, Dimov, Hodulov și 
Bîcivarov fac parte din echipa 
reprezentativă, primii cinci 
dintre aceștia luînd parte astă- 
primăvară Ia Campionatul 
Mondial al Grupei C, disputat 
la Puigcerda (Spania).

Meciul va începe la ora 17 
și va fi condus de Laszio Boe
sak (Ungaria), ajutat la linie 
de Mihai Dinu si Iuliu Breze 
(România).

CRAIOVENII SI-AU VALORIFICAT SANSA
1-2 in partida retur cu Galatasaray

ISTANBUL. 1 (prin telefon). 
O presă supraoptimistă, eu de
clarații șocante apărute mai cu 
seamă în ziarul de mare tiraj 
„Milliyet" (antrenorul Jupp 
Derwall : „Nici nu mă gîndesc 
să nu depășim pe Craiova cu o 
diferență de 3 goluri" ; Kuneyt, 
căpitanul echipei : „Erhan, Sa- 
vas și Yusuf au promis fieca
re cite un gol"), o zgomotoasă 
galerie, formată din aproape 
40 000 de suporteri, reprize 
scurte de ploaie — iată cadrul 
de start și apoi atmosfera în 
care s-a desfășurat manșa a 
doua a meciului Universitatea 
Craiova — Galatasaray Istanbul 
din cadrul „Cupei U.E.F.A." O 
partidă în care echipa din „Bă
nie" avea ca zestre cele două 
goluri de la Craiova și, evident, 
mai multe variante de califica
re decît partenera sa (cu o sin
gură soluție de promovare — o 
diferență de scor de cel puțin 
tarei goluri).

Finalmente, ambițioasa echi

0 DUBLĂ SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME
PERFORMANȚE
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Abia întoarsă dintr-un tur
neu efectuat în R.P. Chineză 
— împreună cu colegele sale de 
lot reprezentativ și de podium 
la „mondialele" de juniori din 
vară. Ana Pădurean, Dorina 
Calenic și Adriana Dumitru — 
iăritoarea în înălțime Alina 
Astafei nu s-a prevalat de în
voirea federației de a nu se 
prezenta la startul Campionate
lor Naționale de juniori I, 
pentru înlăturarea oboselii la 
capătul unui sezon Încărcat si 
solicitant. Si iat-o, pe Stadio
nul 23 August din Capitală 
sărind 1.85 m si cîștigînd titlul 
național, doar cu cinci centi
metri mai puțin decît la Atena, 
unde a obținut medalia de ar
gint la C.M. de juniori, și cu 
patru centimetri mai mult de
cît la Neubrandenburg, unde 
s-a clasat pe primul loc la 
Concursul Prietenia, luîndu-sî 
astfel revanșa în fata campioa

pă craioveană obține o merita
tă calificare, pentru care tre
buie felicitată, ea dovedindu-se 
pe ansamblu superioară forma
ției din Istanbul, atît din punct 
de vedere tehnic și tactic, dar 
mai ales al spiritului de echipă 
și al dăruirii exemplare în joc.

Chiar în primul minut de joc, 
Universitatea reușește deschide
rea scorului : după o acțiune 
foarte rapidă și inteligentă, de
rulată pe traseul Geolgău — 
Mănăilă — Bicu, ultimul intră 
în careu, il fentează pe Simo- 
vici și din cădere pasează late
ral Iui BIȚA, care reia în plasă. 
Gol important în desfășurarea 
ulterioară a jocului, un gol că
zut ca un trăznet, care a amu
țit efectiv tribunele, iar în te
ren a influențat vizibil evolu
ția jucătorilor turci. Craiovenii 
prind aripi, au două mari oca
zii pe contraatac prin Biță (min. 
8 șî 10), la ultima el aflindu-se 
doar cu Simovici In față. Gala
tasaray se precipită, este dezar- 

nei mondiale, Karen Scholz, 
chiar pe terenul acesteia.

„Intr-adevăr, Alina, nu erai 
obosită după o lungă deplasare 
peste mări și țări, sau ai par
ticipat la întrecerile juniorilor 
doar din spirit juvenil de bra
vadă ?“

„...In fapt, nici una, nici al
ta. Să vedeți, eu pe stadion 
muncesc, dar mă și odihnesc 
psihic. Nu știu dacă asta se 
datorește structurii mele, sau 
faptului că îmi place foarte 
mult atletismul. Cert este, în
să, că in timpul școlii, de 
exemplu, după antrenament 
am o mare poftă de lecții".

„Este normal să-ți placă atît 
de mult atletismul, se poate 
spune chiar că ai crescut în 
preajma gropii de sărituri, 
fiind fiica unui cunoscut atlet, 
fostul campion de prăjină Petre 
Astafei...".

„Iertați-mă că trebuie din 
nou să aduc o corectură păre
rii dumneavoastră : deși m-am 
aflat pe stadion de mică, nu 
atletismul m-a atras la început, 
ci baschetul. Mai ales că tata 
trimițîndu-mă la atletism și 
supraveghindu-mă, eram ten-

Paul SLĂVESCU
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mată de defensiva olteană, mai 
ales de intervențiile uluitoare 
ale lui Lung (min. 6 și 9). In 
min. 16, Gh. Popescu lasă im
presia că pasează, „linia" defen
sivă a gazdelor faoe pasul îna
inte, iar Gh. Popescu pleacă de 
unul singur spre poarta adver
să ; urmează șutul spre buturi
le părăsite de Simovici și Rashit 
intervine cu mina : penalty clar 
ca lumina zilei, însă arbitrul 
Lo Bello scoate infracțiunea în 
afara careului ! Echipa locală se 
mai clatină în continuare la 
alte cîteva contraatacuri craio- 
vene inițiate de Mănăilă, Iri- 
mescu, Geolgău și Bicu. Replica 
gazdelor în ofensivă este pali
dă, ele fiind incomodate de 
marcajul si dublajul fundașilor 
craioveni, siguri în intervenții. 
Un moment greu pentru defen
siva noastră în min. 35, la șutul 
lui Prekazi, rezolvat însă de 
Lung și apoi de Gh. Popescu. 
Universitatea putea intra mult 
mai liniștită la cabine, dar 
Bicu, după o combinație cu 
Geolgău, a șutat exact in bra
țele Iui Simovici.

La reluare, Galatasaray su
pune Ia o mare presiune careul 
formației noastre, oornerele se 
succed, în timp ce contraatacu
rile craiovenilor iși pierd din 
consistență. In min. 65, gazdele 
obțin egalarea : Savas șutează 
puternic de Ia distanță, mingea 
intîlnește bara, revine Ia KU-

Stelian TRANDAFIRESCU
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PRIMUL FESTIVAL REPUBLICAN ȘAHIST SĂTESC

Roșienii Oltului au făcut începutul. Cine

La mesele de joc, cei mai mici concurenfi Foto: Gabriel MIRON

De miîne, In competițiile europene la polo

REPREZENTANTELE ROMÂNIEI 
VIZEAZĂ LOCURILE CALIFICĂRII

începe o nouă ediție a com
petițiilor europene intercluburi 
la polo. Ediție pe care o aș
teptăm cu firesc interes, după 
ce anul trecut Dinamo Bucu
rești reușea o spectaculoasă 
calificare în finala Cupei Cu
pelor.

Prima fază a celor două în
treceri se desfășoară in urmă
toarele trei zile. Unul dintre 
turneele Cupei Campionilor Eu
ropeni este găzduit la Oradea, 
unde, alături de formația lo
cală, Crișul, iși vor disputa 
șansa alte patru formații : Di
namo Moscova, CN Marseille, 
SKK Stockholm, SN Lugano. 
Iată că in orașul campioanei 
noastre are loc, de fapt, una 
dintre cele mai atractive dis
pute din turul inaugural al 
competițiilor continentale, pen
tru primele două locuri în cla- 
sartient — locurile calificării în 
faza următoare. Tribuna bazi
nului va fi, cu siguranță, arhi
plină. sportul cu mingea pe apă 
avînd numeroși iubitori pe 
Cris, care vor fi alături de for

mația favorită in încercarea a- 
cesteia de a debuta favorabil 
în actuala ediție a C.C.E. An
trenorul loan Alexandrescu a- 
nunță garnitura obișnuită : 
Rada, Csaki — Illes, Fejer, Ga- 
rofeanu, Pantea, Gordan, Raț, 
Kiss, Costrăș, Fărcuță, G. In- 
dig, Kagan.

Programul celor trei zile de 
întreceri de la Oradea : mîine, 
de la ora 17 : Lugano — Di
namo Moscova, Crișul — Mar
seille ; sîmbătă, ora 10 : Lu
gano — Stockholm, Dinamo 
Moscova — Marseille : ora 17 s 
Marseille — Lugano, Stockholm 
— Crișul ; duminică, ora 9 : 
Stockholm — Dinamo Mosco
va, Crișul — Lugano : ora 16 : 
Marseille — Stockholm, Dina
mo Moscova — Crișul. Delegat 
al L.E.N. este bulgarul A. 
Konstantinov.

Finalista ediției precedente a 
Cupei Cupelor pleacă la drum 
cu aceleași frumoase ambiții.

(Continuare in pag. a 4-a)

urmează exemplul ?
Așadar, animatorii șahului 

din satul Roșieni, comuna Do- 
brun — județul Olt au realizat 
ceea ce și-au propus : primul 
Festival republican rural ! Pri
mul la noi și. dacă nu greșim 
(toate datele consultate vin în 
sprijinul nostru), chiar din lu
me...

Acolo, la Roșienij Oltului, i- 
nițiatorii, in frunte cu profe
sorul de limba română Nicoiae 
Bădița, avînd alături pe prima
rul comunei Dobrun, Ioana 
Tîrcă, pe președintele C.A.P., 
Stelian Ionescu, pe activiștii 
sportivi ai județului, printre ei 
Constantin Ghițescu. secretar 
al C.J.E.F.S. Olt, precum și ca
drele didactice din localitate 
au dat viață unui vechi proiect,

Tiberiu STAMA
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AZI, ETAPA A 8-a IN ÎNTRECEREA HANDBALIȘTIIOR Campionatele Naționale de judo (tineret) Automobilism |a Rișnov
9

In Sala Floreasca, de la ora 15: Steaua—C.S.M. Electromureș Tg. Mureș
Campionatul masculin de hand

bal, Divizia A, programează as
tăzi etapa a 8-a a turului I. 
Cu trei runde înaintea terminării 
prinsei părți a campionatului, 
lupta se întețește, mai ales pen
tru clasarea pe primele trei locuri 
în serii, ocupantele acestora ur- 
mînd să alcătuiască grupa echipe
lor dintre care se va selecționa 
campioana. Dacă în seria B se 
conturează cele trei formații — 
Dinamo București, H.C. Minaur 
Baia Mare și Dinamo Brașov —, 
în seria A numai primele două 
sînt ca și cunoscute — Politeh
nica Timișoara și Steaua. Pentru 
cea de-a treia poziție candidea
ză toate celelalte patru formații, 
etapa de astăzi fiind deosebit de 
importantă. În acest context, par
tida de la Craiova poate să în
semne ratarea șanselor pentru 
Independența Carpați Mîrșa, în 
caz de eșec, după cum o victorie

SERIA A
Universitatea — Independența Carpați Mîrșa
Steaua — C.SJW. Electromureș Tg. Mureș

(Sala Floreasca. ora 15) 
știința — Politehnica Timișoara

SERIA B

a studenților din Bănie le va 
mări considerabil șansele pentru 
grupa 1—6, cu atît mai mult cu 
cît colegii lor din Bacău întîl- 
nesc pe lidera seriei, Politehnica 
Timișoara. La București, Steaua 
deține, evident, prima șansă în 
meciul cu Electromureș. In seria 
B, la Oradea, se anunță o partidă 
a orgoliilor, iar la Brașov — un 
joc deschis oricărui rezultat.
• Teri, a avut loc meciul : 

Metalul Bistrița — Dacia pitești 
35—24 (17—9). Au marcat: Ter
na ure 10, Cojocaru 9, Irimieș 4, 
Țețcu, Lochner șl Bălan, cite 3, 
D. Marin 2 șl Aldica 1,' pentru 
învingători, respectiv Mihăilă 10, 
Cozma 6, Costache și Pantea, cî
te 3, Ștefănescu șl Bodnărescu, 
ctte 1. Au arbitrat: AI. Csoma 
și V. Ferencz din Sf. Gheorghe. 
(I. TOMA, coresp.).

Programul etapei:

TESTUL ÎNAINTEA „EUROPENELOR" CIȘTIGATORI SCONTAȚI „lAlTHIA

CRAIOVA :
BUCUREȘTI :
BACAU :

ORADEA : 
BRAȘOV :

Constructorul 
Dinamo

— H.C. Minaur Baia Mare
— Dinamo București

REZULTATE DIN
Iată rezultatele etapei a Vl-a:
MASCULIN. Seria I: Calculato

rul București — Moldosin Vaslui 
16—8, Celuloza Brăila — Petrolul 
Teleajen 24—25, Hidrotehnica
Constanța — Fortus Iași 16—10, 
ASA Buzău — IMP Sf. Gheorghe 
16—9, Relonul Săvinești — IMU 
Bacău 24—18, Tractorul Brașov — 
Arctic Găești 21—14. Seria a II-a: 
HC Minaur II Baia Mare — Me
canica Oradea 20—16, Metalul Lu
goj — Metalul Hunedoara 16—16, 
Autoturisme Timișoara — Con
structorul Arad 29—21, Comerțul 
Sînnicolau Mare — CSM Reșița 
27—24, Universitatea Cluj-Napoca 
— Metalul Copșa Mică 
Unlo Satu Mare — —” 
Petroșani 31—26.

FEMININ. Seria I: I.T. 
reștl — Textila Buhuși 9—9, Ollm-

31—21,
Utilaj Știința

Bucu-

EȘALONUL SECUND
pia Slobozia — Relonul Sâvinești 
18—23, Argetex Pitești — CFR 
Craiova 10—15, Filatura Focșani — 
Progresul București 21—19 (în e- 
tapa anterioară, a V-a: Progresul 
— Vulturul Ploiești 20—18), Vul
turul Ploiești — Mecanică Fină 
București 7—14, Precizia Vaslui — 
Oțelul Galați 16—12. Seria a H-a : 
AEM Timișoara — Textila Zalău 
18—18, Voința Rm. Vîlcea — Uni
versitatea Farmec Cluj-Napoca 
8—19, Voința Sighișoara — Gloria 
Bistrița 14—11, Textila Sebeș — 
Electromotor Timișoara 18—12. 
Constructorul Hunedoara — Con
structorul Timișoara 13—18. In
dustria Ușoară Oradea — Nitra- 
monia Făgăraș 20—14. (Corespon
denți: C. Crețu, I. Vlad, C. Popa, 
M. Radu, I. Tănăsescu, Al. Jllău).

POST-SCRIPTUM
! CĂLĂRIE. • prin STRĂDANIILE organelor 
i locale, baza hipică din Lugoj a devenit una dln- 
; tre cele mal frumoase din țară, ea puțind găz- 
, du! ta condiții deosebite concursuri de Înalt nl- 
i vel. Reușita de la recentele „Internationale" tre- 
[ bule, evident, continuată șl prin programarea 
, altor competiții asemănătoare • la galeriile 
, „Pro Arta" din Lugoj pot fl admirate șl lucră- 
i rlle apreciatului artist plastic Constantin Rădu- 
1 can, multe dintre ele avtad ca sursă de inspira- 
, tie sportul « UN REUȘIT afiș-poster și un in

teresant program au făcut o frumoasă propa- 
' gandă acestui sport cu ocazia concursului lnter- 
t national și a finalelor Campionatului National, 
, echltatia avlnd pe meleagurile Lugojului o tnde- 
1 Jungată tradiție • „FĂRĂ ÎNDOIALĂ, una din- 

tre cele mai bune amazoane este dinamovista
, ioana David** — spunea, imediat după încheie- 
> rea finalei, fosta campioană, Ligia Ilin, prima 
i care a felicitat-o pentru titlul cucerit. • în ZT- 
[ LELE finalei Juniorilor, Izabela Nădăsan (Agrl- 
, Cola Tg. Mureș) a împlinit 15 ani, cei mal fru

mos cadou pe cane șl l-a făcut fiind locul întll 
[ în întrecerile sportivilor de 1® ani • LA SE- 
( SIUNEA de admitere din iulie, stelista Ioana 
i Rusu a obținut note care l-au permis să se nu- 
i mere printre noii studențl al Facultății de flzl- 
' ca, iar la Lugoj, „comisia de examinare* l-a a- 
i oordat note care au urcat-o pe podiumul de 
i premiere la dresaj. Un dublu succes, ce trebuie 
i continuat. (Em. F.).
; GIMNASTICA. > o reintrare remarcabilă 

,fâcut cunoscuta sportivă de la „ritmică- 
Mlrela Dragulicl, eu prilejul campionatului Ca
pitalei. După o absentă de cîteva luni de zile 

i (din irotive de sănătate), talentata gimnastă a 
cucerit, în Sala 23 August, locul I în cinci pro
be: cerc, măciuci, panglică, exerciții cu coardă 
șl exerciții fără obiect.

ÎNOT. • NICI UNUL dintre antrenorii pre
zenți, săptămină trecută, la Cursul de perfec
ționare nu ar putea spune că a făcut degeaba 
drumul pînă la Mamaia. Au fost, sigur, multe 
de aflat In sala Hotelului Perla, atmosfera fiind, 
parcă, mai destinsă ca oricînd după vara pri
melor recorduri mondiale, a medaliei de aur la 
C.M., a altor performanțe de prestigiu. Iar ini
țiativa invitării unei mari specialiste din R.D.G. 

dr. Marlies Grohe, antrenor șef la Erfurt* (l-a 
antrenat, între alții, pe celebrul Roland Mathes) 

s-a dovedit întru totul inspirată. O LA FI
NELE cursului, ședință lărgită a Biroului Fede- 
ral’^ InAJfaIe lu5rll,e cuvînt au fost la obiect, 
evidențlindu-se reușitele, dar și neîmplimlrlfe, 
încă multe. Au vorbit antrenorii Gh. Dimeca, M. 
nothe. M. Mitrofan, I. Schuster, M. Hoholu, S. 
Tanase, I. Bădescu, problemele ridicate primind 

pe loc din partea activului federa
ției (Lucian Dumitrescu, secretar responsabil, 
Dan Ionescu, antrenor federal). O adevărată a- 
naliză critică, deși tatr-un timp scurt, a făcut 
prof. Ioan Dîrjan, pupă ce a spus multor lu- 
crurî iftfflte, viâeîjfeșsdlntele F.R.N. a înche
iat cu Invitația, adresată tuturor, de participare 
ia apropiata aniversare a zece ani de Înot lâ 
Baia Mare. • PREZENTĂ INEDITA ta „bând" : 
o profesoară de educație fizică numită Carmen 
Bunaclu. Ani ta șir port-drapel al întregii noas- 
tre natatii, Carmen promite, de pe acum, să-șl 
tî,08- datoria șl ta postură de antaenoare. (G. R.).

JUDO. • UNA DINTRE secțiile ai căror re
prezentanți au avut o comportare foarte bună 
la Campionatele Naționale de tineret, desfășu
rate la sfirșitul săptămlnH trecute la Pitești, a 
fost cea de Ir CJS.Ș. Viitorul Pitești. Un sportiv 
provenit din această secție. Stănică Olteanu, a 
devenit campion national la categoria ușoară, 
altul, stetian Pătrașcu, a-a clasat pe locul se
cund, llpsindu-1 foarte puțin pentru a obține a- 
ceeașl performanță ca șl colegul său de sală. 
Au fost ultimele evoluții ale celor doi judoka 
sub culorile clubului ta care au crescut : Oltea
nu va eoncura pe viitor la Dtaamo, Pătrașcu 
la Steaua, Cu toate acestea, cel doi antrenori 
al clubului piteștean, ce! care l-au descoperit și 
pregătit pe Olteanu (Constantin Găvăneseu) șl 
Pătrașcu (Emilian Rabolu), au fost In perma
nentă alături de foștii lor elevi, todrumtadu-le 
pașii spre victorii, cu aceeași pasiune șl price
pere. (M. Tr.).

LUPTE LIBERE» LA FINALELE Campionate
lor Republicane individuale ale seniorilor, prin
tre cel 200 de concurenți au fost șl cîțiva frați :

A FOST TRECUT CU BINE

DE MAJORITATEA SELECȚIONABILILOR
La sfirșitul săptămînii trecu

te. Sa'.a Sporturilor din Pitești 
a găzduit întrecerile Campio
natelor Naționale de judo pen
tru tineret (pînă la 21 de ani), 
la care au fost prezenți peste 
150 de sportivi.

Desfășurate într-o perfectă 
organizare, reușită la care au 
contribuit substanțial organele 
sportive locale, Campionatele 
Naționale din acest an au con
stituit, alături de alte compe
tiții, momente de verificare șl 
selecție a tinerilor judoka în 
vederea participării la Campio
natele Europene de tineret 
(Austria, 5—11 noiembrie).

Cu o pregătire mai atentă, 
mai aproape de cea mai bună 
formă sportivă, candidații 
selecția în lotul național 
asaltat pozițiile fruntașe 
clasamentului, realizînd partide 
frumoase, dinamice, punîndu-i 
uneori în dificultate pe selec
ționeri. Intr-o astfel de situație 
se află tehnicienii federației la 
categoria superușoar'ă, unde 
foarte tînărul piteștean Stclian 
Pătrașcu si dinamovistul bucu- 
reștean Dragoș Boibose s-au 
detașat de toți partenerii de 
întrecere, ajungînd în finală. 
Intîlnirea lor a fost foarte dis
putată si echilibrată, decizia fi
ind sub semnul întrebării pînă 
în ultimele secunde. Selecțio
nerii au mai amînat problema 
selecției, probabil, pînă la „Cu
pa Țărilor Latine" (București, 
10—12 octombrie). Desigur, o 
asemenea dilemă a selecțione-

la 
au 
ale

„gemenii “ Nicu șl Pavel Hincu (cat. 52 kg ; pri
mul la Steaua, al doilea la CS Onești, bucureș- 
teamzl cucerind titlul republican), Octavian și 
Mihal Tenț (ambii la UNIO Satu Mare ; Oota- 
vlan a Ieșit campion la „68 kg", Mihal, la „90 
kg”, s-a accidentat). Clprian și Gheorghe Radu 
(primul, de la Steaua, a devenit campion la „90 
kg", al doilea, de la Nicolina Iași, s-a situat pe 
locul 6 Ia aceeași categorie). Daniel șl Marin 
Ioniță (ambii Steaua ; Daniel nu s-a clasat la 
„68 kg“, tn schimb Marin a ocupat locul 6 la 
74 kg). • SĂTENII din comuna Rușețu. județul 
Buzău, trebuie să afle — ne-a rugat Dumitru 
Mușat, selecționat la Vulcan București de Snae 
Neagu — că „Mitru al lor“ a pierdut finala la 
categoria grea fiindcă era mai ușor cu. aproape 
40 de kilograme. Altfel nu scăpa titlul de cam
pion... • CEI TREI luptători Învingători la ma
rele turneu din Polonia au cucerit șl titlurile 
republicane : Nicu Hincu (52 kg), Claudiu Tă- 
măduianu (74 kg) și Vasile Pușcașu (100 kg), 
toți de la clubul Steaua * STIMAT și prețuit 
de toți luptătorii, dr. Nicolae Lazăr a intervenit 
șl la lași, cu multă promptitudine. (C. Ch.).

OINĂ. e LA TURUL TI al finalei Campionatu
lui Național de oină, desfășurat sîmbătă și du
minică în comuna Gherăești (jud. Neamț), una 
din vetrele sportului nostru național, s-a înre
gistrat un record de spectatori, baza sportivă 
de aici fiind plină pînă la refuz la ambek* reu
niuni. • PRINTRE SPECTATORI S-a aflat și 
cooperatorul Anton Cocuț, de 61 de ani, care în 
tinerețe a muncit împreună cu alțl consăteni la 
amenajarea terenului de oină. Și, pentru a de
monstra oaspeților că a fost un bun oinist, a 
solicitat să „bată* la baston, făcînd ca minuscu
la minge să poposească de cîteva ori în zona 
de fund a terenului, în aplauzele celor de față.
• DINTRE cele 5 echipe rămase în cursa pen
tru titlu, doar una singură (CPB) nu a avut în 
formație jucători proveniți din Gherăești. în 
rest : D. Blaj, I. Turculeț — la ASA Constanța. 
I. Discă, A. Benea — la IMP Bucureștii, M. An- 
drușcă — la Dinamo București, iar toată echipa 
Laminorul Roman este din comuna menționată.
• ÎN ACEASTA FINALA, doi frați din Gheră- 
ești, Ion Turculeț (ASA Constanța) și vasile 
Turculeț (Laminorul Roman) au fost... înverșu
nați adversari. Cu cine oare or fi ținut părinții 
acestora cînd băieții lor se înfruntau direct pe 
teren ? (Tr. I.).

RUGBY. • ETAPA DE DUMINICA a demon
strat, printre altele, că se pot organiza cuplaje 
în Capitală, mult solicitate de iubitorii acestui 
sport. Unul a avut loc în Parcul Copilului,, celă
lalt pe Stadionul Steaua, acesta din urmă 
fiind deci-s joi, la inițiativa antrenorului gazde
lor, Theodor Bădulescu. Păcat doar de tiiroul 
neprielnic. Dar să subliniem că din asemenea 
înțelegeri între cluburi nimeni nu are de pier
dut. Dimpotrivă ! 0 DOI TUȘIERI de... cursă 
htngă, M. Briceag șl Gh. Odă, au rezistat stoic, 
trei ore, la ambele partide din „Gheneea". 
(G. R.) • A SURPRINS „schimbarea de m-acaz“ 
privind pe excelentul arbitru timișorean Gh. 
Rășcaau, inițial desemnat la centru la jocul 
Grivița Roșie — Știința Petroșani și mutat (din 
mers) la meciul Mașini Grele — Gloria. Nu-i 
vorba aici de faptul că un meci ar fi mai im
portant decît altul, cît mai ales de un principiu. 
Cine și de ce schimbă arbitrii după ce au 
fost programați ? Și, pentru că tot vorbim des
pre arbitraje, ne exprimăm nedumerirea în le
gătură ou reapariția în prim-plan al lud I. Da- 
vldodu, arbitru adesea contestat, care și duml- 
nleă a „întors" un rezultat, transformîndu-1 pe 
rugbyștid timișoreni din învingători în mln. 80 
în învinși în min. 81 — în prelungiri, deci — 
după o „infracțiune" numai de el știută ! (D. C.)

TENIS DE MASA. « ÎN ULTIMUL număr al 
Buletinului E.T.T.U. au fost date publicității 
noile clasamente europene șl mondiale, tn care 
figurează șl cîțlva dintre jucătorii noștri. In 
„duhul celor 100“, cum mal este denumit topul 
mondial, tlnăra noastră campioană Otilia Bă- 
descu a făcut un salt spectaculos, uretnd de pe 
Jocul 56 pe 25, In timp ce Maria Alboiu se află, 
acum, pe poziția 20. în cel european, otilia Bă- 
descu ocupă locul 8 (s-a aflat pe 18), Iar Marla 
Alboiu pe 13. După mulți ani, ta aceste clasa
mente figurează și doi jucători : Vasile Florea 
șl Andras Fejer. Prirr.il este cotat pe locul 66 
ta lume și 27 ta Europa. Iar cel de al doilea pe 
locul 76 ta lume șl 33 ta clasamentul continen
tal Să sperăm că la Campionatele Internațio
nale de la Bistrița din această săptămină, el vor 
confirma, printr-o comportare cît mai bună, 
pozițiile ciștigate în aceste clasamente. (Em. F.).

rilor este un caz fericit, pe ca
re ei șl l-ar dori la toate cate
goriile de greutate. Pentru că, 
do pildă, la categoria imediat 
superioară (65 kg) se constată 
o penurie de elemente valoroa
se, capabile să se impună și pe 
plan internațional, așa cum s-a 
putut constata și cu prilejul 
Turneului Internațional de la 
București : campionul de acum, 
dinamovistul bucureștean Dan 
Mureșan, s-a clasat atunci nu
mai pe locul 3.

A fost plăcut să constatăm 
că Stănică Olteanu (CSȘ Viito
rul Pitești) este un tînăr aflat 
în plin progres si într-o formă 
de concurs constant bună. In 
decursul ultimei perioade, 
n-a cunoscut înfrîngerea și a 
reușit două succese (locul I 
„Internaționale" și campion 
național de tineret) care-1 im
pun în fața selecționerilor la 
categoria ușoară. anunțîndu-1 
și ca pe un potențial candidat 
la o medalie la C.E. din acest 
an.

într-o sesizabilă revenire de 
formă se află si tînărul cam
pion (și de seniori) Florin 
Lascău (TCI Oradea), cîștigător 
detașat la categoria semimijlo- 
cie. Foarte bun tehnician, cu 
condiția să-și elimine sau să-și 
stăpînească emoțiile 
de puternice el 
nă un adversar 
pentru cei mai 
ka din Europa, 
lui S. Olteanu,
(TCI Oradea) se află la al doi
lea succes consecutiv, impu- 
nîndu-se ca titular la „mijlo
cie". El a tranșat în :* 
sa rivalitatea cu Petre 
ie, pe care l-a depășit, 
aceasta, și în intîlnirea

La „semigrea" l-am 
pe Adrian Clinei 
Buc.) intr-o formă apropiată de 
cea care i-a permis să cuce
rească medalia de bronz la 
C.M. din primăvara acestui an. 
Firește, pînă la data începerii 
Campionatelor Europene mai 
este suficient timp pentru ca 
nivelul de pregătire al actua
lului campion al tării să se ri
dice la cotele care s’ă-i permită 
o nouă afirmare. Dar, pentru 
a ajunge acolo trebuie să fie 
convins, în primul rînd, Clinei! 
El trebuie să înțeleagă (să fie 
ajutat să înțeleagă !) că talen
tul, singur, nu este suficient 
pentru a obține performanțe.

Categoria cu cei mai puțini 
concurenți (15), dar și fără 
mulți candidați (deocamdată) 
Ia succese pe plan internațional, 
a fost dominată, firesc, de Ar- 
cadie Mariași (Steaua). Succe
sul său s-a conturat destul de 
ușor și datorită faptului că 
Petru Opriș (TCI Oradea) a 
început concursul accidentat, 
iar al ți doi potențiali candidați 
Ia primele locuri (G. Burlău și 
V. Tarău — ambii de la ASA 
Tg. Mureș) s-au prezentat 
cu o pregătire fizică necores
punzătoare, nereușind să păs
treze ritmul necesar de luptă 
pe întreg parcursul meciurilor, 
situație care trebuie să dea de 
gîndit antrenorului Florian 
Mărcuși, în a cărui secție ac
tivează mulți tineri cu reale 
posibilități de afirmare. Cuvin
te de laudă se cuvin antreno
rilor din secțiile D’namo Bucu
rești (trei titluri de campioni), 
TCI Oradea (două victorii fi
nale), CSȘ Viitorul Pitești, 
Steaua, CSM Eorzești, ai că
ror elevi au obținut rezultate 
bune.

In 
el

la

deosebit 
poate să devi- 
de temut și 
valoroși judo- 

Ca și în cazul 
Nicolae Iosif

favoarea 
Anițoa- 
de data 
directă, 
revăzut 

(Dinamo

Mihai TRANCĂ

LA ViTEZÂ ÎN COASTĂ
Pe o porțiune de șosea dintre 

Piriul Rece si 
fășurat cea de 
Campionatului 
teză în coastă 
întrecerea — 
bune condițiuni, în ciuda vre
mii nefavorabile — a fost do
minată de favorit!, înregistrîn- 
du-se rezultate așteptate, con
forme cu valoarea actuală a 
sportivilor. Iată primii clasați 
în această etapă : Gr. „A“ — 
1. Nicoară, 2. Iancovici (ambii 
IA Dacia Pitești), 3. Dumitrescu 
(CMAK București) ; _gr.
1. Grigoras (IA 
Hirschvogel (CSM 
A. Gheorghe (ITA 
„E“ — 1. Peteanu 
ța), 2. Kulpinski (Progresul O- 
radea), 3. Gedeon (CSM Reși
ța). Echipe : 1. IA Dacia Pi
tești, 2. CJAK Caraș-Severin, 
3. ITA Argeș.

Rișnov s-a dcsz- 
a patra etapă a 
Național de vi
la automobilism, 
desfășurată in

„C“ — 
Dacia), 2. 

Reșița), 3. 
Argeș) : gr. 
(CSM Reși-
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O In această săptămină se dis
pută la Solia o nouă ediție a 
Balcaniadei de șah. In echipa 
României evoluează, la masculin: 
M. Ghindă, C. Ionescu, V. Stoica, 
D. Bărbulescu, O. Foișor, Th. 
Ghițescu, M. Marin ; la feminin : 
Margareta Mureșan, Cristina Bă- 
dulescu ; la juniori : Al. Constan
tin, B. Takacs, Gr. Călinescu, CI. 
Zetocha. Antrenorul lotului este 
maestrul F.I.D.E., Em. Relcher.
• La Soci (U.R.S.S.) s-au În

cheiat turneele internaționale de 
șah, la care au participat și șa
hiști români. în întrecerea femi
nină primele trei locuri au fost 
ocupate de concurentele sovietice 
Zoia Lclciuk 9 p, Natalia Alehina 
și Tamara Rubțova — 8,5 p. Șa- 
hlsta română Elisabeta Polihro- 
nlade-Rusu a obținut 7 p (cu cel 
mai bun punctaj dintre oaspete), 
iar Smaranda Bolcu 4,5 p. La 
masculin, primii au fost sovieticii 
A. Beiiavski. R. Vaganian și iu
goslavul S. GUgoricl — 8,5 p, ur
mați de M. Tal și I. Razuvaev — 
8 p. Constantin Ionescu a înche
iat cu 6 p.

@ în Capitală, au luat sfîrșit 
întrecerile celei de a rn-a ediții 
a turneului „Memorialul V. Clo- 
câltea", cu 130 de participant!. în 
turneul principal victoria a fost 
împărțită între I. Armaș șl D. 
Savin, cu 8 p (din 11), amindoi 
reprezentînd gruparea organiza
toare I.T.B. Al treilea s-a clasat 
Gh. Cioc (Mecanică Fină) 7,5 p 
La fete, pe podium : Lorelei Bă- 

(Automatica) 8,5 p, Liliana 
(I.T.B.) șl Ruxandra Bere- 
(Politehnica) — 7,5 p.
Turneul feminin de baraj

dită 
Chls 
chet

a
pentru ocuparea unui loc în re
prezentativa noastră olimpică a 
revenit Gabrlclei Olărașu-Stanciu 
cu 3 p. urmată cîe Ligia Jicman 
șl Cristina Bădulescu, ambele cu 
1,5 p.
• Turneul organizat de asocia

ția sportivă bucureșteană Sănăta
tea, în perioada 3—25 octombrie, 
este deschis tuturor categornlo-r. 
înscrieri se fac la sediul din str. 
Buzești 16—18 (tel. 50.57.43).

PRIMUL FESTIVAL
(Urmare din pag. 1!

o reuniune șahistă a iubitorilor 
acestui sport din perimetrul sa
tului românesc.
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Sporturilor din Bistrifa

ROMĂNIH, UN ADEVĂRAT
Al TfNISUlUI Dl MASĂ

a pe echipe 9 întrecerile se desfășoară 

fost desemnați „capii de serie" 
a- serie, conform rezultatelor de
î- la „europene" si „mondiale",
ar fiind Franța sr Polonia (mascu-
în lin), Ungaria șl U.R.S.S. (fe-
a, minin), tara noastră fiind re-
ă. prezentată de cite două garni-
ul turi: V. Florea, A. Fejer, M. Ni
să <;orescu (I), S. Crișan, C. Ignat, C.
le Creangă (II) și Otilia Bădescu,
ne Maria Alboiu. Carmen Găgeatu,
ă, Gabriela Gherman (I), Emilia
a- Ciosu, Maria Bogcelov, Cristina
in Enulescu, Anda Gîrbină (II),
e- dar alături de ei se află, in
.■a competiția individuala, și alți
a- sportivi bine cotați : Adriana
de Năstase, Liana Măccan, Rodica
să Urbanovici. Iulia Rîșcanu, Z.
s- Zoitan, R. Revisz ș.a.

Creangă se va număra printre corn- 
>ei de dublu mixt

n- Avînd In vedere că atît In- 
lin trecerile pe echipe, cât si cele

individuale se vor desfășura 
— sistem eliminatoriu, este de

ia- prevăzut că fiecare dispută va
.F. avea un grad sporit de atrac-
'Sit tivitate. fiecare nunet putînd
nd deveni decisiv în desemnarea
lte învingătorului. Ziua de vineri
!ei. este, așadar, rezervată prime-
tri, lor trei tururi la echipe (fina-
or, lele sînt programate sîmbătă
:că după-amiaz'ă), precum si pri-
iu, mului tur la simplu, în care
esc printre „capii de serie" se a-

o flă Csila Batorfi, Fii ura Bu
nd latova, Daniela Gherghelceva,

ea Otilia Bădescu, Maria Alboiu,
tre Elena Kovtun, A. Mazunov, Z.
la Iiaiinici, Z. Kriston, Z. Pri
ci morâc, V. Florea, A. Fejer ș.a.
de Numărul mare de sportivi

Hle valoroși prezenți la start face
ca această ediție să fie un

la „mini-campionat" european al
tenisului de masă care, sperăm,

da va reține atenția iubitorilor
de sportului din Bistrița.
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simplu suport recreativ, un 
mijloc de destindere, ci presu
pune si studiu, spirit de crea
ție. în ciuda aparențelor, care 
îl așează între sporturile sta
tice, șahul solicită o mobilita* 
te deosebită, a creierului în 
primul rînd, dar pe care cei 
din Roșieni au alternat-o, în 
zilele Festivalului. în partidele 
întrerupte, cu mici excursii 
pentru cunoașterea locurilor, a 
oamenilor și muncii lor, a fru
museții portului și folclorului 
din această zonă a țării. A fost 
o întrecere sportivă, dar si o 
lecție de cunoaștere, de viață, 
pentru toți participanții, care 
a' sporit valențele educative a- 
le inițiativei.

Este încurajator faptul că Fe
derația Română de Sah, Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor și Ministerul Educa
ției si învățămîntului încu
rajează asemenea acțiuni desti
nate să ducă în masa de copii 
și tineri tainele unuia dintre 
cele mai frumoase ramuri de

un sport.

VOLEI, LÂ A 3-a ETAPĂ
se- conf Brăila — Maratex Bala Ma- 

itrqt re 3—1, Explormin Caransebeș —
Toplltana Toplița 3—0, „U“ Cluj-
Napoca — Metalotehnica Tg. Mu

ll reș 3—0, Spartac Buc. — CSM Lu- 
1—2. goj 3—0, Olimpia Oradea — Ba
co- pid Buc. 0—3.
llnta
Ion- MASCULIN, seria I: Calculato- 
mța rul Buc. — Metalul Tîrgoviște 
Su- 3—1, Prahova IPG Ploiești — ASA

— Buzău 3—0, SARO Tîrgoviște — 
1—3; viitorul TC Bacău 1—3, IPC Sla- 
joa- tina — IATSA Dacia Pitești 0—3, 
ral- CSU Galați — Gloria Tulcea 1—3,

NICI 0 SURPRIZĂ |
ÎN DISPUTA ECHIPELOR DE TENIS |

Divizia A de tenis, competi
ție care încheie — la nivelul 
național — sezonul în aer liber 
a beneficiat, ieri, de o zi foar
te frumoasă.

Cum era de așteptat, dintre 
cele 12 formații (8 de băieți și 
tot atitea de fete) angrenate in 
grupa valorică 1—6, doar Di
namo București (deținătoarea 
titlului). Politehnica București 
și Steaua (f) ; Steaua, (campi
oană en-titre), Dinamo Bucu
rești și Dinamo Brașov (m) au 
valoare competitivă. Scorurile 
severe cu care au pierdut te- 
nismanele de la Electrica Ti
mișoara (0—9) si cele de la Me
talul Tîrgoviște (1—8) trebuie 
să fie prilej de meditație atit 
pentru respectivele unități de... 
performanță, dar și pentru fe
derația de resort, chemată să 
adopte (după o prealabilă con
sultare cu cluburile, colegiul de 
antrenori, comisia de competi
ții) cea mai potrivită formulă 
de disputare a acestei întreceri.

Scurte relatări de la meciu
rile disputate marți după-amia- 
zâ si ieri.

FEMININ

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
6—3. Este rezultatul cel mai 
strîns de pînă acum. După ce
le șase întîlniri de simplu stu
dentele șă-au asigurat 4 victo
rii, în timp ce tenismanele de 
la Progresul au cîștigat 2 : M. 
Romanov — Pop 7—5, 7—5,
Popescu — Niculescu 6—1, 6—0, 
Testiban — Drăgușin 6—4, 6—4, 
Izabela Martin — Hector 2—6, 
6—4, 6—0 (meciul cel mai fru
mos), Bernadeta Martin — A. 
Tache <—6. 3—6 si Buricea — 
Budeanu 3—6, 1—6. Apoi Poli
tehnica a tranșat în favoarea 
sa soarta întregului meci, cîști- 
gînd două din cele trei intll- 
nlri de dublu : M. Romanov,

Popescu — Pop, A. Tache 6—0, 
6—2, Testiban, I. Martin — I 
Drăgușin, Budeanu 6—3, 6—3, I 
și cedînd una, B, Martin, Bu
ricea — Hector, Stefănescu ■ 
2—6, 4—6. într-un alt meci : I 
DINAMO BUCUREȘTI — E- ■ 
LECTRICA TIMIȘOARA 9—0 
(fără nici un comentariu), I 
STEAUA — PROGRESUL 7—2 | 
(învingătoarele au cedat două 
puncte în meciurile de simplu). 1

MASCULIN *

STEAUA — PROGRESUL I 
9—0. Dintre cele 9 meciuri, 8 | 
s-au încheiat în cite două se
turi și doar într-o singură par- I 
tidă de dublu Progresul a I 
smuls un set ! DINAMO BUCU- * 
REȘTI — TENIS CLUB BUCU- . 
REȘTI 9—0. la capătul unei I 
întîlniri in care dinamoviștii nu I 
au pierdut nici un set Cam
pionul național Florin Segăr- I 
ceanu, ca și coechipierii săi de I 
la echipa națională, Andrei ’ 
Dirzu Mihai Vanță si Măritiș g 
Comănescu, au iucaf foarte bi- I 
ne. DINAMO BRAȘOV — DU- I 
NAREA GALAȚI 8—1. Cu 
Dascălu, Tom a, Mozeș, Ghițes- I 
cu, Chițes și Tr. Marcu în for- | 
mație, brașovenii nu au avut 
nici un fel de probleme. De la | 
Dunărea punctul cîștigător l-a I 
adus Țigănuș (6—1, 6—3 cu *
Dascălu). |

Programul de azi. Arena Pro- | 
greșul : Steaua — Dinamo Bra- . 
șov, Dinamo București — Du- I 
nărea Galați (masculin, de la I 
ora 8,30) ; Dinamo București — 
Politehnica București (feminin, I 
de la ora 14). Terenurile de la I 
TCB : Tenis Club București — 
Progresul (m). Progresul — j 
Metalul Tîrgoviște, Steaua — I 
Electrica Timișoara (f). Orele ■ 
de începere sînt aceleași ca la , 
Progresul. i

Ion GAVRILESCU I

„LA SOFIA, TENISMAIXIII NOȘTRI j 

AU AVUT O BUNĂ COMPORTARE" | 
-ne spune antrenorul emerit Aurel Segărceanu .

precieri similare meritind Ma- • 
rius Comănescu si Mihai Van- . 
ță“.

Am dorit să aflăm de la Au- ■ 
rel Segărceanu în ce context de 
participare internațională au I 
fost obținute rezulțațele amin- | 
tite. „Tenisul sovietic a fost 
reprezentat de o puternică gar- | 
nitură de tinere jucătoare, pre- I 
zente la multe turnee , din lume, ■ 
deci en experiență competițio- > 
nală. De asemenea, tenisul bul- I 
gar fiind în evident progres a- ■ 
tît Ia masculin, eît șl la femi- g 
nin, concurența a fost puterni- I 
că. Iată de ce apreciez ea mc- 1 
ritorie comportarea tenismani- g 
lor noștri" — ne-a spus In în- I 
chei ere interlocutorul. (I. GV.). *

După cum se știe, mai mulți 
sportivi au participat, recent, 
la un turneu internațional de 
tenis care a avut loc la Sofia. 
Probele de simplu, la masculin 
și la feminin, au fost cîștiga- 
te de tenismanii noștri Marius 
Comănescu și Mădălina Voinea. 
în același timp, în finalele de 
dublu au fost prezenți Marina 
Comănescu — Mihai Vanță și. 
respectiv, Florentina Curpene — 
Monica Radu. Antrenorul eme
rit Aurel Segărceanu — care 
i-a însoțit pe elevii săi la tur
neul de la Sofia — ne-a oferit 
câteva detalii despre această 
oompetiție.

„Rezultatele turneului inter
național de la Sofia fiind cu
noscute — ne-a spus Interlo
cutorul — voi aprecia faptul că 
Mădălina Voinea s-a comportai 
foarte bine, jocul ei in ansam
blu fiind apreciat. Tînăra te- 
nismană dinamovislă se află, 
fără îndoială. în plină ascensi
une, dovedită si la ultimele 
competiții interne, fapt care ne 
bucură în mod deosebit. De 
asemenea, Florentina Curpene 
— deși a pierdut în finală — 
a practicat un tenis modern, a-

PERFORMANTE

O ACȚIUNE DE SELECȚIE 
PE JUMĂTATE RATATĂ

Din J0 de convoeafi, doar 19 au răspuns prezent !
Marti a avut loc in Capitală 

un nou trial la nivelul Iotului 
de tineret, care vine să con
firme continuitatea bunei in
tenții a forului de Specialitate 
de „a fora" și „prospecta" per
manent. De data aceasta, „zo
na" în vizor a fost aceea a 
Diviziei B, chiar s-a mers și 
mai adine, la „limita" Diviziei 
C. Scopul acțiunii de selecție 
era binecunoscut, avîndu-se în 
vedere completarea unor pos
turi deficitare în „11 “-le re
prezentativ de tineret, el aflîn- 
du-se în plin sezon competi- 
țional prin participarea la pre
liminariile Campionatului Eu
ropean. Erau cunoscuți și cei 
30 de tineri convocată (născuti 
după 1 august 1965), care au 
fost urmăriți în prealabil și 
„'remarcați pentru ambiția de 
a urca treptele performantei" 
— cum afirma antrenorul prin
cipal al lotului, Ion Nun- 
weiller. Din nefericire, la star
tul acțiunii s-a cunoscut si un 
fapt incredibil, din păcate a- 
devărat și extrem de îngrijo
rător : din cei 30 de convocați 
au răspuns prezent doar 19. 
Deci, din punct de vedere can
titativ. un start ratat pe ju
mătate ! 11 absenți, care au 
dat cu... piciorul propriului lor 
zbor. Să refuzi o ascensiune, 
iată un aspect greu de înțe
les. O abatere gravă, care im

pune măsuri ferme și grab
nice față de atitudinea acestor 
11 „repetenți". altfel nu pot fi 
numiți. Cine sînt acești „11“? 
Mîndru și Amorăriței (Aripi 
Victoria Bacău). Pal si Urdaru 
(Politehnica Iași), Bosinceami 
(Minerul Gura Humorului), 
Rozu (Olimpia Rm. Sărat), 
Iftodc (F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea). Marian (Unirea Slo
bozia). Tănase (Autobuzul 
București). Drăghici (F.C. Bi
hor) și Oros (Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca).

Si astfel acțiunea de trial s-a 
derplat cu participarea a doar 
19 jucători. Toți dornici de a 
convinge. Am apreciat efortu
rile depuse de fiecare. Au pri
mit „intrarea" în lotul de ti
neret : Răduță (Automatica 
București), Goian (C.S.M. Su
ceava). Cr. Alexandru (C.S.M. 
Reșița). G. Radu (Progresul 
Vulcan București) și Ciucă 
(F.C. Constanța). Antrenorul 
I. Nunweiller si-a propus ca 
în viitor să-i mai urmărească, 
convocîndu-i si la următoarea 
acțiune pe Palcea (Olimpia Sa- 
tu Mare), Burlan (Gloria Pan
durii Tg. Jiu) și Stoica (E- 
lectromures Tg. Mureș, divizio
nară C). Merită. pentru că 
s-au străduit și în parte au 
confirmat, ti mai așteptăm.

Adrian VASILESCU

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI A
F.C. Olt — „U“ Cluj-Napoca : 

3. Grama ; V. Anghelolu șl M. 
Niculescu (toți din București) ;

Rapid — Steaua : D. Petrescu ; 
V. Alexandru șl E. Pătrașcu (toți 
din București) ;

F.CJW. Brașov — Petrolul Plo
iești ; A. Gheorghe ; I. Toma 
(ambii din P. Neamț) și V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin) ;

Gloria Buzău — Victoria Bucu
rești : Al. Mustățea (Pitești) ; I. 
Dogaru (Rm Vilcea) și O. Streng 
(Oradea) ;

Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea ; 
M. Axente ; D. Vătran (ambii 
din Arad) și V. Curt (Medgidia) ;

Flacăra Moreni — Oțelul Ga
lați : S. Rotărescu ; V. Maxim 
(ambii din laș!) șl M. Salomir 
(Cl-uj-Napo șa) ;

Sportul Studențesc — Corvinul 
Hunedoara : A. Porumboiu (vas
lui) ; V. Donțu (Galați) ș1 S. 
Necșulescu (Tîrgoviște) :

Jiul Petroșani — F.C. Argeș : 
Fl. Popescu ; fi . Moroianu (ambii 
din Ploiești) si S. Pantelimones- 
cu (BoWești-Scăeni) ;

S.C Bacău — Univ. Craiova : 
D. Buciuman ; I. Pătruț (ambii 
din Timișoara) și I. Crăciuneseu 
(Rm. vîlcea).

• TURNEU DE MINIFOTBAL. 
Un foarte atractiv turneu de 
mini-fotbail care se va desfășura 
tnceptnd de astăzi și pînă la 5 
octombrie la Iași, în organizarea 
clubului Politehnica, C.M.E.F.S., 
Inspectoratului școlar. Consiliu
lui municipal ai Organizației 
Pionierilor și Liceului Mihai E- 
mlnescu. Au fost invitate Dina
mo București, Textila Buhușl, 
C.S.M. Suceava, C.S.Ș. Bacău. U- 
niversltatea Craiova, F.C. Mara
mureș, Politehnica Iași, C.S.Ș. 
Minai Emlnescu și Gaz Metan 
Mediaș. Vor oarticipa echipe al
cătuite din copil născuti după 1 
august 1972.

CLUBUL RAPID a- 
nunță că pentru meciul 
de fotbal Rapid — Stea
ua. care se va disputa 
duminică ne stadionul 
Giulești. biletele se pun 
în vînzare începînd de 
astăzi, ora 12. la casele 
obișnuite. în ziua me
ciului nu se vor vinde 
bilete la stadion.

ÎN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

tată să... chiulesc. Asta se în- 
tîmpla prin 1979, cînd am în
ceput, la CȘS 3 Steaua. cu

TURNEUL PRELIMINAR AL C.N. DE BASCHET (m)
ORADEA, 1 (prin telefon). In 

ziua a doua a turneului prelimi
nar al Campionatului Național de 
baschet masculin găzduit de Sala 
SDorturilor din localitate s-au 
înregistrat următoarele re
zultate :

POLITEHNICA IAȘI — RAMIRA 
BAIA MARE 87—86 (44—45).
Dispută extrem de echilibrată, în 
care avantajul a alternat con
tinuu. In ultimul minut Măgu- 
rean a înscris coșul victoriei. 
Coșgeterl : Măgurean 28, Mihăi- 
lescu 18, respectiv Mara 28. 
Mărgineanu 16.

DINAMO ORADEA — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 93—37 (42—37). 
Cu excepția primelor 14 minute,

jocul a curs în favoarea orăde- 
nilor. care au izbutit să depă
șească o echipă tenace și ambi
țioasă. Coșgeterl : Szabo 24,
Pașcu 21. respectiv Scarlat 30, 
Marinescu 22. (Hie GHISA, 
coresp.).

INTRAREA LA MECIUL 
DE BASCHET

STEAUA - JALGHIRIS
Pentru meciul de baschet — 

Steaua — Jalghirls Kau
nas, care va avea loc azi. 
la ora 18, in sala Floreas- 
ca sînt valabile legitimațiile 
roșii și verzi (de ziariști) 
eliberate de C.N.E.F.S. Ac
cesul publicului va fi per
mis de la ora 17.

lungimea și sprintul. Am tre
cut apoi la înălțime, dar inghi- 
țeam antrenamentele de tehni
că ca pilule amare (îndulcite 
doar de bomboane și— alune!) 
Și a inccput să-mi placă abia 
cînd am ieșit în lume, chiar 
dacă nu mi-a fost ușor".

„Cum adică, Alina ?“ „Ca ju
nioară mică, am avut în 1982 
un an bun, remareîndu-mă la 
acest nivel de vîrstă, apoi am 
crescut brusc, și în sezonul 
’83—’84 mă dureau genunchii 
atît de tare de parcă trecusem 
prin sute de concursuri. M-am 
speriat. La sfîrșitul anului 
1984, însă, cînd aveam 15 ani. 
Ia «.naționalele» juniorilor II 
am sărit 1,80 m și am intrat în 
vederile selecției ; am început, 
deci, să scot capul în lumea 
atletismului și nu mă mai du
rea nimic. In vara ’85, la "na
ționalele» de seniori — 1,89 m 
și în acest an —t 1.93 m, nou 
record național de juniori. Nu-I 
aceasta o dovadă că înălțimea

a început să-mi placă foarte 
mult ?“

„Ai apărut în marea perfor
mantă curînd după J.O. de la 
Los Angeles, la o vîrstă foarte 
fragedă. Ce-ți propui pentru 
J.O. 1988. cînd ai să ai 19 ani?"

„Sper și cred că voi ajunge 
în anul Jocurilor Olimpice 1988 
Ia cel puțin 2 metri, cu un plus 
de forță (n-am prea lucrat în 
acest sens, m-am cam jucat) 
și de tehnică, deprinse cu a- 
jutorul antrenorului meu, Con
stantin Dumitrescu. si al viitoa
rei studente la I.E.F.S.... Ali
na Astafei. căci intenționez să 
mă prezint cu succes, la anul, 
Ia admiterea în acest institut".

Deocamdată, insă, eleva A- 
lina Astafei din clasa XII — B 
învață cu sîrguință si bune re
zultate la Liceul Industrial 2 
de Electrotehnic^ si Mecanică 
din București, iar atleta cu a- 
celași nume, de la CȘS 3 Stea
ua, se pregătește cu aceeași 
sîrguință si cu aceleași bune 
rezultate ca să sară, deopotri
vă. măi sus : din scoală în fa
cultate și de ne podiumul 
..mondialelor" de juniori pe cel 
al Jocurilor Olimpice.

IMG Buc. — Oltul Rm. Vîlcea 
3—2; seria a II-a: Otelul Oraș dr. 
p. Groza — CFR Arad 3—2, Meta
lul Hunedoara — Voința Zalău 
0—3, Explorări Știința H B. Mare 
— Electrotehnica Bistrița 2—3, 
Vulcan Buc. — CSM Caransebeș 
3—0, Tractorul II Brașov — Voința 
Alba Iulia 3—1, CSU Oradea — 
PECO Ploiești 3—2.

Corespondenți: N. Matcescu, Gh. 
Lazăr, O. Guțu, M. Avanu, I. 
lancu, C. Crețu, Tr. Enache, N. 
Magda, I. Pocol, I. Ghișa, O. Băl- 
teanu, M. Stănescu, T. Siriopoi, 
I. Domițian, I. Vlad, N. Dănuț, 
C. Gruia.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 1 OCTOMBRIE 1986. 
Extragerea I : 31 37 32 1 15 
21 ; Extragerea a II-a : 42 11 
40 9 13 19. Fond de cîștiguri: 
906.988 lei din care 11X786 lei 
report la categoria 1.
• ASTAZI este ultima zi in 

oare vă mai puteti juca numere
le preferate la tragerea O- 
BIȘNUITĂ LOT 3 de mîine, vi
neri, 3 octombrie 1986. șansele 
dv. pot crește, în măsura-în care

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
sporește numărul variantelor ju
cate.

• Nu uitați nici de ocazia cea 
m<tre a săptămînii, anume TRA
GEREA excepționala lo
to 2 pe care Administrația de 
Stat Loto-Pronosport o organi
zează pentru prima dată dumini
că, 5 octombrie 1986. Față de o 
tragere obișnuită Loto 2, această 
nouă formulă tehnică oferă a- 
vantajele corespunzătoare numă
rului sporit de extrageri (4, In

loc de 3) și de nuiraîre extrase 
(22 în loc de 12). Tragerile fiind 
„legate" două cite două, se poa
te cîștign și eu 3 numere din 12 
șl, respectiv. 10 numere (extrase 
din 75). Dar, păstrîndu-se speci
ficul tragerilor Loto 2, se ciștigă 
și cu numai 2 numere, din 6 și. 
respectiv 5 extrase. Biletele a 
25 lei varianta asigură participa
rea ’a ambele faze ale tragerii, 
deschizînd posibilitatea obținerii 
întregii game de cîștiguri, cu
prinse In toate cele 13 categorii. 
Iată, deci, o bună ocazie pentru 
toți Iubitorii acestui sistem de 
joc.



Cupa Capitalelor prietene la box IERI, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
PARTIDE PASIONANTE IN GALA A ll-a

Cea de s doua gală a Cupei 
Capitalelor prietene la box a 
marcat o evidenta creștere a In
teresului spectatorilor, mai nu
meroși ieri după-amiază in Sala 
Rapid, citeva oartide fiind răs
plătite cu aplauze la „scenă des
chisă". Stoica — Bojllov (Sofia). 
Vuță — Banasik (Varșovia). Ior
dan — Kirilov (S) și Oancea — 
Ivanov (S> au oferit dispute de 
bună calitate, în care boxul cu
rat a precumpănit, iar rezultatul 
a stat sub semnul Întrebării pî- 
nă in u’tlmul minut. Nu a lipsit 
nici reciproca, e drept, una sin
gură, in care Arpad Antigero 
(cu bulgarul Borislav Boiagiev) 
a practicat un box primitiv, curn 
sperăm să nu mal vedem pe rin
gurile noastre. Cea mai aprigă 
partidă a opus pe Marian Ior
dan Iul Victor Klrliov (cat. se- 
mlmljlocie). Bulgarul a căutat 
lovitura decisivă, a atacat deru
tant șl dur. dar bucuresteanul a 
aplicat atent croșee de stingă la 
figură șl Kirilov a fost numărat 
tn r. 1. Rundul secund a fost un 
șir continuu de „contre" de am
bele părți și e rîndul iul Ior
dan să asculte numărătoarea. 
Dar el revine, si eu o stingă în

c.n. ac volei (masculin)

G'IICAIIIA ÎNVINGE FHANJA, LA TOULOUSE!
Jenult:ma îi in turneele semi

finale ale celei de a Xl-a ediții 
a Campionatu ui Mondial mascu
lin de volei, ce se desfășoară in 
Franța, a fost marcată de o sur
priză care a încurcat ițele în 
turneul de La Toulouse : echipa 
Bulgariei a învins pe cea a 
Franței cu 3—1 (9, —11. 12, 9).
luînd mari opțiuni pentru califi-— 
carea între cele 4 formații ce-și 
vor disputa locurile podiumului ! 
Aceeași eihipă franceză care

*

C. M. DE ȘAH
Ieri. la Leningrad, a 21-a 

partidă pentru titlul mondial 
de șah. opunînd pe Anatoli 
Karpov (cu albele) și Garri 
Kasparov, s-a întrerupt după 
41 de mutări și urmează să 
fie reluată astăzi după-amiază. 
Poziția pe eșichier este aproxi
mativ egală. Scorul meciului : 
10—10 (1).

COMPETIȚIILE EUROPENE LA POLO
(Urmare din pag. 1)

Dinamo sustinînd primele par
tide în Iugoslavia, la Split, cu 
echipa locală Mornar, cu Ba- 
eromsvomerne (Norvegia) și 
SKK Adelar (Turcia). Antre
norul Iuliu Capșa contează pe 
Simion, Diaconu — E. Iones- 
cu. Ardelean, Răducanu, Hagiu, 
Moiceanu. Ș. Popescu, Cr. Dan, 
Găvruș, Olaru. Șerban, Zaha- 
ria.

Iată si componenta celorlalte 
turnee : C.C.E. : la Napoli — 
PosilliDo (primele echipe sînt 
organizatoare). Uipesti Dozsa

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Proba de mara

ton desfășurată în Berlinul Occi
dental a revenit polonezului Bo- 
guslav Psujek cronometrat — pe 
42.195 km — în 2hll :03. Pe locul 
2 a sosit danezul Henrik Joer- 
gensen în 2hll :49. Cursa feminină 
a fost cîștigată de Charlotte 
Teske (R.F.G) — 2h32:10. •
Cursa de alergare Paris — Ver
sailles a fost ctștigată la cea de-a 
ll-a ediție a sa de francezul 
Pierre Levisse. înregistrat pe dis
tanța de 17,700 km în 48:50.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
formula 3000, disputată pe circui
tul „Bugatti" de la Le Mans, a 
revenit Italianului Emanuele Plrro 
(March) eu timpul ds lhio:36,43 
(medie orară 170,141 km), urmat de 
francezul Michel Ferte. • Cursa 
de formula 2 de la Suzuka (Ja
ponia) a revenit japonezului Ka- 
zuyoshi Hoshlno, care a acoperit 
180 km (30 ture) în 59:20,702. în
vingătorul a pilotat o mașină 
Honda. Pe locul 2 s-a clasat Mike 
ThackweU (Noua Zeelandă).

CĂLĂRIE • In concursul In
ternațional de la Lisabona, proba 
pentru „Cupa națiunilor" a re
venit formației R.F. Germania, 
urmată de Portugalia, Spania șl 
Belgia. In cursa americană, pe 
primul loc s-a clasat vest-germa- 
nul Frank Muller, secundat de 
portughezul Jose Soares da Costa.

CICLISM • Jeannie Longo 
(Franța) a stabilit un nou re
cord mondial îl orei (Ia nivelul 
mării), realizînd pe pista velo
dromului Vlgoreili din Milano, 
43.58789 km. (Recordul aparținea 
olandeze! Cornelia Van Costen 

bărbie și un croșeu în plex, iși 
pune partenerul k.d. Repriza a 
treia nu e mai ușoară, dar Ior
dan se detașează cu directe de 
intlmplnare, mal multe decît 
cele ale lui Kirilov, și cîștigă la 
puncte. La pană, o desfășurare 
rar văzută a avut meciul 3cta- 
vian Stoica — ștefan Bojilov. 
Oaspetele e puternic, rapid, are 
„ochi" și dă năpraznlce stingi In 
bărbie, acuzate evident de Stoi
ca timp de două reprize. Șl cînd 
nimeni nu mal spera. Stoica re
vine puternic, este cu totul altul, 
folosind inteligent și oboseala 
cresclndă a Iui Bojilov. Normat 
a obținut decizia la puncte.

ALTE REZULTATE, cat. muscă: 
V. Dumitru b.ab.2 J. Lawenda 
(Varșovia). S. Carp p.p. I. Ral- 
cev (Sofia); ușoară: T. Vuță 
b.abJ R. Banasik (V); semimlj- 
locle: E Dumitru b.p. K. Mari- 
nov (S); mijlocie: A. Antigero 
p.p. B. Boiagiev (S), F. Ciobanu 
p.p. P. Gazarkiewicz (V); semi
grea: R. Oancea b.p. A. Ivanov 
(S).

Azi, de ta ora 17, finalele.
Mircea COSTEA

surclasa anul trecut, la C.E., pe 
teren neutru, pe oea bulgară a 
fotț întrecută acum de aceasta 
pe teren propriu I Șl încă destul 
de clar.:. In celelalte partide im
portante, favoritele s-au impus 
net : S.U.A. — Cuba 3—1 (7. —16, 
5, 7,), U.R.S.S. — Argentina 3—0 
(5. 11. 6) Brazilia — Italia 3—0 
(5, 13, 10). Cehoslovacia — R. P. 
Chineză 3—0 (9, 10, 15) și Polonia 
— Japonia 3—0 (7. 10, 2). Iată 
clasamentele : turneul semifinal 
de la Toulouse : 1. Brazilia 8 p 
(12:2), 2. Franța 7 p (10:3), 3. Bul
garia 7 p (10:4), 4. cehoslovacia 
5 p (3:9>. 5. Italia 5 p (3:9), 6.
R.P. Chineză 4 p (1:12) ; turneul 
semifinal de la Nantes : 1. 
U.R.S.S. 8 p (12:1). 2. S.U.A. 8 p 
(12:2). 3 Cuba 6 p (8:9). 4. Ar
gentina 5 p (4:9). 5. Polonia 5 p 
(4:9), 6. Japonia 4 p (1:12). Echi
pele U.R.S.S. și S.U.A. sînt deja 
calificate în semifinalele simple, 
indiferent de rezultatul meciului 
lor direct din ultima zi, în timp 
ce formațiile ce se vor califica 
de la Toulouse vor fi decise de 
ultimele psrtide : Franța — Bra
zilia șl Bulgaria — R.P. Chineză.

CSK Stilon (Polonia) : la Ve- 
nendal (Olanda) — CV Erika, 
Spandau 04 (Berlinul Occiden
tal) Kosice, Wiener Donau ; 
la Kotor (Iugoslavia) — VK 
Kotor, Montjuich (Spania). DK 
Esbjerg (Danemarca). Yuzme 
Istanbul, campioana Greciei : 
Cupa Cupelor : în Austria — 
Tiroler (Austria), reprezentan
tele R.F.G. și Greciei ; în Spa
nia — CN Catalunya, Tournai 
(Belgia), reprezentantele Elve
ției. Italiei, Cehoslovaciei : în 
Danemarca — Odense. ȚSKA 
Moscova. Polytechnic Londra. 
SK Neptun (Suedia). Szolnok.

TELEX • TELEX •
43,082 km. 16 septembrie 1978). 
Jeannie Longo deține și recordul 
mondial al orei la altitudine 
(peste 600 m), cu 44.770 km.

HANDBAL • La Salonic, în 
Cupa Federației (m) echipa Vi- 
zantinos a terminat la egalitate 
20—20 (9—11) cu formația Hapoel 
Rehovot (Israel). • Turneul in
ternațional feminin de la Vilnius 
a fost cîștigat de echipa U.R.S.S. 
care a întrecut în finală cu 26—12 
(14—4) selecționate Poloniei.

TENIS • în primul tur al tur
neului feminin de la Hilversum 
(Olanda), italianca Raffaela Reggi 
a învins-o cu 7—5. 6—1 pe Pascale 
Paradis (Franța), în timp ce Re
gina Marsikova (Cehoslovacia) a 
eliminat-6 cu 6—4. 6—2 pe ame
ricanca Molly van Nostrand. • în 
clasamentul Marelui Premiu con
duce jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendl cu 4 489 p. urmat de Boris 
Becker (R.F.G.) — 2 360 p, Joakim 
Nystroem (Suedia) — 2 097 p.
Stefan Edberg (Suedia) — 1 984 p 
etc. John McEnroe (S.U.A.) se 
află pe locul 24. cu 970 p.

ȘAH 0 In runda a 5-a a tur
neului internațional mixt de la 
Zajecar (Iugoslavia), maestra ro
mâncă Otilia Ganț a cîștigat la 
maestrul iugoslav Milenovicl. 
Djorgevici l-a învins pe Diml- 
triazi, iar partidele Markovici — 
Dana Nuțu, Maximovici — Niko- 
Lin, Marianovici — Tusici și Frolo 
— Milanovici s-au terminat re
miză. în clasament conduce Da
nilo Djorgevici cu 4 p, urmat de 
Otilia Ganț, Maximovici și Maria
novici — 3,5 p. Markovici — 3 p 
etc.

DINAMO A DEZAMĂGIT
1-2 cu „17 Nentori"

Spre surprinderea 
zamăgirea generală, 
nu a reușit ieri, pe 
său stadion, să-și ia 

și de- 
Dinamo 
propriul 
revanșa

pentru înfrîngerea de la 
Tirana și să obțină calificarea 
în turul II al „Cupei Cupe
lor". in dauna formației alba
neze „17 Nentori", așa cum 
era posibil și de așteptat. Mai 
mult chiar, după cele 90 de 
minute de joc, dinamoviștii au 
părăsit terenul și — tot
odată — competiția cu un nou 
eșec, supărător și nescuzabil, 
în urma unei evoluții de an
samblu slabe.

Deși — cum bine s-a văzut 
și în meciul de ieri — echipa 
din Tirana n-a fost un adver
sar comod, ci. dimpotrivă, s-a 
dovedit deosebit de redu
tabil, dînd o replică puternică 
și opunînd o rezistență care a 
întrecut toate anticipările, Di
namo și-ar fi putut totuși 
îndeplini obiectivul dacă s-ar 
fi prezentat la nivelul real al 
posibilităților de care dispune, 
al experienței sale inter
naționale și. mai ales, dacă 
n-ar fi comis din nou mari
greșeli în apărare.

Gazdele au pierdut, in 
fapt, partida încă din start, 
prin primirea cu atîta ușu
rință a acelui gol care le-a 
frînt în mare măsură aripile. 
ducîndu-Ie spre un joc precipi
tat. fără orizont. încîlcit. pre
sărat cu tot felul de erori. 
Era de-abia minutul 2 cînd, la 
unul din primele atacuri ale 
oaspeților. Kola a scăpat 
singur pe partea stingă, a 
centrat cu efect, la întilnire, 
și Moraru, indecis Ia Ieșirea sa 
spre balon, i-a oferit posibili-

SPUIIIUL SIUDENJESC
(Urmare din pag. 1)

min. 71, tot el, să se afle in 
careul advers, ratînd o minge 
frumoasă oferită de același 
Hagi. O nouă acțiune ful
gerătoare a lui Hagi, urmată 
de centrare este ratată de 
Burchel (min. 76). Dar, pe 
fondul superiorității tactice a 
echipei române. SAVIDIS 
„prinde" un șut de Ia circa 25 
de metri, în miiț, 80, și 1—1... 
Meciul se încheie cu marea 
ocazie a lui Stănici, în ultimul 
minut, gol care ar fi adus 
alb-negrilor o victorie pe care 
o meritau.

Arbitrul M, Voutsaras (Gre
cia) a condus corect formațiile:

OMONIA NICOSIA : Chari- 
tou — MAVRIS, Evagoras, 
TSIKOS. Cristodulou — Zaha- 
riadis (min. 23 Haralambos), 
Șurupas, Zethinski (min. 62 
Dimitriou) — Kandilos, Jevi- 
zov, SAVIDIS.

SPORTUL STUDENȚESC : 
CRISTIAN — M. Marian, 
IORGULESCU, CAZAN, MUN- 
TEANU II (min. 73 Burchel) — 
Ticleanu. PANA. Bozeșan, 
HAGI — Terheș (min. 89 Stă
nici). Coraș.

Marți seara șl Îndeosebi miercuri, de după-amlazâ ptnă noaptea, s-au desfășurat meciurile retur din 
prima etapă a cupelor europene (alte jocuri în Cupa U.E.F.A. vor avea loc azi).

Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției Intre paranteze cele din tur, iar echipele calificat® 
sint subliniate, urmînd ca celelalte să apară in ziarul de mîine. După cum se știe, programul etapei a 
doua va fi stabilit vineri prin tragere la sorți.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Bayern MUnch. — P.S.V. Eindhoven (2—0) 0—0
Rabat (Malta) — F.C. Porto (0—9) 0—1
Austria Vlena — Beggen (Lux.) (3—0) 3—0
Valur Reykjavik: — Juventus (0—7) 0—4
Panathinalkos — Steaua Roșie Belgr. (0-3) 2—1
Dinamo Kiev — Beroe (1—1) 2—«
Gornik Zabrze — Anderlecht (0—2) 1—1
Honved — Brondby (Dan.) (1—4) 2—2
Dinamo Tirana — Besiktas (0—2) 0—1
H.J.K. Helsinki —- Apoel Nicosia (0—1) 3—2
Lienfield — Rosenborg (Norv.) (0—1) 1—1
Dynamo Berlin — Oergryte (3—2) 4—1
Celtic Glasgow — Shamrock Rovers (1—0) 2—0
Vitkovice — Paris St. Germain (2—2) 1—0

CUPA CUPELOR
F.C. Bruges — Rapid Viena (3—4) 3—3
Lillestroem — Benfica (0—2) 1—2
Dinamo Buc. — ,',17 Nentori“ Tirana (0—1) 1—2
Bordeaux — Waterford (2-1) 4-0
Wrexham — Zurrieq (Malta) (3—0) 4—0
Torpedo M. — Valkeakoskl (2—2) 3—1
Union l ux'. ' — Olympiakos Pireu (0—3) 0—3
Spartak Trnava — V.f.B. ^Stuttgart (0—1) 0—0
Vitoșa Sofia — Boldklub (0—1) 2—0
Lok. Leipzig — Glentoran (1—1) 2—0
Velez Mostar — Vasas Budapesta (2—2) 3—2
G.K.S. Katowice — Fram Reykjavik se dispută joi.

CUPA U.E.F.A.
Valerengan — Beveren (0—1) 0—6
Sredeț Sofia — F.C. Tirol (0—3) 1—•
Galway (Irl.) — F.C. Groningen (1-5) 1—1
La Gantoise — Jeunesse d’Esch (2—1) 1—1
Llngby — Neuchâtel (0—2) 1—3
Partizan Belgr. — Mochengladbach (0-1) 1-3
Dundee United — Lens (0—1) 2—0
Feyenoord — Pecs (0—1) 2—0
Guimaraes — Sparta Praga (1—1) 2-1
Dukla Praga — Midlothian (2—3) 1—•
Torino — Nantes (4—0) 1—1
Leverkusen — Kalmar (4—1) 3—0
Gyor — Dinamo Minsk (4—2) 0—1
Goteborg — Olomouc (1—1) 4—0
Brandenburg — Coleraine (1—1) 1—0
Dniepr — Legia Varșovia (0—0) 0—1
Ilves Tampere — Glasgow Rangers (0—4) 2—0
Jena — Uerdingen (0—3) 0—4
Widzew Lodz — L.A.S.K. (1—1) 1-0
Hajduk Split — Heraklion (0—1) 4—0
Trakia Plovdiv — Hibernians (Malta) (2—0) 8—0
Omonia Nicosia — Sportul Studențesc (0-1) 1—1
Galatasaray — Univ. Craiova (0—2) 2—1
Standard Ltege — Rijeka (1-0) l-l
Lucerna — Spartak Moscova (0—0) 0—1

Meciuriile Boavista Porto — Fiorentina 
— Internazionale se vor juca joi.

și A.E.K.

PRIN JOC SI REZULTAT
Tirana la București!
lalea lui MINGA să preia și 
să șuteze apoi nestingherit in 
plasă. Descumpăniți de a- 
ceastă situație, dinamoviștii 
reiau totuși ofensiva lor, pre
sează uneori insistent poarta 
adversă, dar nu vor reuși să 
fructifice nici una dintre 
ocaziile pe care si le creează, 
fie din cauza impreciziei su
turilor (min. 5 — Varga, min. 
8 — Damaschin. min. 9 — Că-

Cămălaru (cu nr. 9 pe tricou) 
in meciul de ieri

mătaru, min. 27 — din nou
Damaschin, min. 30 — iar Că- 
mătaru), fie a portarului Mer- 
sini (care, de pildă, se re
marcă in min. 39 la lovitura 
liberă frumos executată de Bă
lăci) sau a intervenției de ul-

IJNIVEHSTIA1EA CRAIOVA
(Urmare dm nag 1)

NEYT, care o reia, eu capul, 
în plasă. Antrenorul Derwall 
aruncă în joc un atacant (Mu- 
hamed) în locul unui fundaș 
(Erhan), forțind golurile califi
cării. Echipa turcă mai înscrie 
un gol, în min, 88, prin YUSUF 
(reluare cu capul), insă Lung 
fusese faultat. Portarul craio- 
vean protestează, primește car
tonaș galben, dar nu se liniș
tește, continuă să vocifereze și 
drept urmare i se arată carto
nașul roșu, fiind astfel eliminat 
din joc (în locul său in poartă 
intră Racolțea). In timpul me
ciului, au mai primit cartonașe 
galbene : Geoîgău, Ismail și 
Mănăiiă.

Arbitrul Lo Bello (Italia) a 
condus cu greșeli următoarele 
formații :

GALATASARAY : Simovid — 
ISMAIL, Rashit, Erhan (min. 69 
Muhamed), Semih — Ahmed, 
YUSUF, ARIF, Prekazi — KU- 
NEYT, SAVAS.

UNIVERSITATEA : LUNG
— Ad. Popescu, SANDOI, RA
DA, Ungureanu — MANÂILA. 
GH. POPESCU. Irimescu, Bicu 
(min, 88 Racolțea) — GEOL- 
GAU (min. 82 Bica), BIȚA. 

tim moment a fundașului Baci 
din min. 24 (cînd respinge 
mingea, cu capul. în corner).

Dominarea exercitată de 
dinamoviști va continua si 
chiar se va accentua după pau
ză, dar fără efectul scontat, 
deoarece oaspeții se apără 
în 9 sau 10 oameni, cu o mare 
îndîrjire, si izbutesc aproape 
de fiecare dată să înlăture pe
ricolul din fata porții lor. 
Totuși, gazdele — în marea 
încilceală produsă deseori 
in careul advers — își creează 
citeva mari ocazii de gol. ra
tate însă nepermis de ușor de 
către Damaschin (min. 53) si

înscrie golul echipei dinamoviste
- Foto : Aurel D. NEAGU

Cămătaru (min. 63), care tri
mit balonul pe lingă poartă. 
Alteori, si portarul Mersini 
iși face cu brio datoria, mai 
ales în min. 47 (la șutul lui 
Damaschin) și 69 (la lovitura 
liberă a lui Bălăci). Albane
zii contraatacă rar in această 
repriză, dar cînd o fac dau 
mari emoții, cum s-a întîm- 
plat si în min. 77. cînd Muca 
a trimis mingea în bară. In 
min. 80 se va produce totuși 
egalarea, CAMÂTARU (scă
pat pe moment din strinsoarea 
marcajului lui Lekbelo) re- 
îuînd plasat, cu capul, la o lo
vitură liberă executată de 
Bălăci. Speranțele publicului 
într-o victorie a gazdelor re
nasc. dar ele vor fi spulberata 
10 minute mai tîrziu, cînd. Ia 
un nou contraatac albanez, pe 
cit de simplu pe atit de 
eficace. JOSA marchează 
printr-un frumos și plasat șui 
din marginea careului.

Arbitrul S. Afxentiou (Ci
pru) a condus cu greșeli urmă
toarele formații :

DINAMO : Moraru — Var
ga (min. 61 Suciu), Movilă. 
Nicolae, Stănescu — Rednic. 
Andone (min. 20 Dragnea). 
Mihăescu, Bălăci — Cămătaru. 
Damaschin I.

„17 NENTORI" : MERSINI 
— Baci. LEKBELO, HODJA, 
Bimo — Alimehmeti, Josa, 
MUCA (min. 85. Mema). Omu- 
ri - MINGA, Kola.

Constantin F1RANESCU
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