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ECOURI LA SPECTACULOASELE CALIFICĂRI
DE LA NICOSIA Șl ISTANBUL

Astăzi vom cunoaște adversarele reprezentantelor noastre
t ■

in turul II al cupelor continentale la fotbal

Debut de bun augur în C.C.E. la hochei

STEAUA-Ț.S.K.A. SOFIA 14-0
• Partida retur, peste o siiptaraînă. in capitula Bulgariei

Secondat da Nistof (nr. 12) fi Chirițâ, Cerezuj (itl centrul im ■- 
ginii), unul dintre cei mai activi jucători ai campioanei noastre, 
Steaua, in plină acțiune ofensivă ' Foto: Iorgu BĂNICĂ

SPOPTLIL STUDENȚESC - 
liN EXEMPLU DE ĂMDlflE Șl DĂRUIRE

NICOSIA, 2 (prin telefon). 
Atunci cînd sorții au decis ca 
adversara Sportului Studențesc, 
în primul tur al Cupei U.E.F.A„ 
să fie Omonia Nicosia, multi 
au crezut (cum am mai spus) 
că pentru reprezentanta noastră 
va fi doar o simplă formalita
te de ă intra în turul următor. 
Au trecut două săptămîni și 
nu am uitat de prima întîl- 
nire care oferise date deloc 
liniștitoare. In primul rînd.

Pe stadionul din Istanbul a început...

...NOUL DRUM EUROPEAN
ISTANBUL, 2 (prin ielefon). 

Scriam, după prima manșă, 
de la Craiova, că acea victorie 
— obținută ou scorul de 2—0 în 
fața lui Galatasaray — repre
zintă pentru „noul val" al U- 
niversității o șansă în pers
pectiva dificilului drum al 
consacrării acestuia, al noului 
itinerar european început de 
echipă. Ideea enunțată a că
pătat o altă dimensiune în 
noile condiții ale îndeplinirii 
planului de a merge în turul 
următor al prestigioasei compe
tiții continentale, calificare obți
nută miercuri, prin acel 1—2 de 
la Istanbul, după ce echipa a 
condus cu 1—0 timp de 64 de 
minute I Tînăra formație a 
„alb-albaștrilor" a arătat din 
nou că poate să depășească 
precara sa condiție de moment.

Ce a stat în balanța echipei 
antrenată acum de Silviu Stă- 
nescu și Nicolae Zamfir 1

VALOAREA VICTORIEI DE 
ACASA, VALOAREA PRIMU
LUI GOL DE LA ISTANBUL.

Declarațiile zgomotoase pe 
care le făcuseră în presa din 
Istanbul antrenorul Jupp Der- 
wall și cei mai buni jucători ai

Ieri, la București, in cadrul C.C.E.

UN MECI DE BASCHET SPECTACULOS
Jalghiris Kaunas - steaua 10Î-90

Remarcabil s-au comportat 
baschetbaliștii de la Steaua în 
repriza a două a meciului cu 
Jalghiris Kaunas, din cadrul 
turului I al C.C.E. Intr-adevăr, 
după ce au fost conduși la 
pauză cu 59—37, ei au avut o 
revenire surprinzătoare pentru 
partenerii de întrecere și... 
aplaudată de public, refăcînd 
din handicap pînă la 7 punete 
(79—86 în min. 34). Scorul final 
— 107—90 (59—37) — a fost,
însă, favorabil celebrei for
mații Jalghft-is. cîștigătoare, cu 
puțină vreme în urmă, a Cupei 
William Jones, competiție con
siderată un adevărat campionat 
mondial pentru echipe de club.

Revenind la partida de ieri, 
din sala Floreasca, trebuie spus 
că Steaua (de la care a lipsit 
Opșitaru) - a făcut o primă 
repriză evident sub posibilități, 
cauza fiind tracul exagerat in 
fata unor baschetbaliști de
osebit de valoroși, dar — după 
cum s-a văzut în repriza a 
doua — nu invulnerabili. In 
general. insă, Jalghiris a 
demonstrat un joc de înaltă 
clasă. atletic, tehnic și cu 
aruncări la coș foarte precise. 
Iar celebrul Sabonis a fost 

rezultatul final, 1—0 în ..Re
gie", deci avantaj minim, după 
care returul, se bănuia că va 
fi mult mai greu. Totul con
firmat. Sportul jucase modest 
(cum s-a scris în cronica și în 
comentariul de după meci), de
parte de pretențiile și posibi
litățile actualului său lot. A- 
veam în vedere randamentul 
sub așteptări al celor mai 
multi dintre jucători, cu slabă 
eficacitate în acel meci. Si au

AL ECHIPEI CRAIOVENE
lui, cum că echipa Universita
tea va fi depășită cu 3—0. pe 
stadionul din frumosul oraș de 
pe malul Bosforului a repre
zentat mai degrabă un ioc psi
hologic al gazdelor fată de un 
adversar care din startul parti
dei venea la Istanbul cu două 
goluri. „Alb-albaștri“, însă, stă- 
pîni pe moralul lor. așa cum 
au făcut-o de atîtea ori în în- 
tîlnirile internaționale, au in
trat în teren hotărîti să nu ra
teze șansele calificării, fiindcă 
ele erau mai multe : victoria, 
o înfrîngcre la un gol dife
rență, un meci . egal. Un gol 
marcat, ceea ce s-a si întîm- 
plat în aoel minut 1 (cînd Biță 
finaliza acțiunea începută de 
Geolgău si continuată de Mă- 
năilă și Bîcu). Și astfel. în
semna enorm, temperamentalul 
public din Istanbul parcă se 
prăbușea cu stadion cu tot, e- 
chipa Galata reacționînd așa 
cum o descriseseră antrenorii 
la pregătirea jocului : a cedat

Stelian TRANDAF1RESCU

(Conlinuare în pag. 2-3) 

aplaudat deseori la 
scenă deschisă pen
tru acțiunile de 
mare spectacol (în 
același timp efi
ciente), în care ca
litățile atletice, în- 
demînarea impre
sionantă, „capace
le" în apărare și 
jocul gîndit în a- 
tac ne-au arătat 
de ce acest „gi
gant" (2,20 m) se 
bucură dd o deo
sebită apreciere în 
baschetul mondial. 
Adăugăm că între
cerea a fost, în 
special în repriza 
secundă, spectacu
loasă. , că s-au în
scris 14 coșuri dc 
la 6,25 m (dintre 
care Netolițchi 4 ; 
acest jucător a 
impulsionat întreaga echipă și 
a fost, alături de Cernat, ele
ment de bază al steliștilor) și

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag a 4-a) 

venit și rezultatele defavorabi
le din campionat (infringerile 
cu Steaua și F.C. Argeș) si se 
punea problema moralului scă
zut al tuturor jucătorilor. Dar 
echipa s-a retras pentru pre
gătirea partidei retur cu Omo
nia. Cum nimeni nu credea 
într-o rapidă redresare și cum 
Omonia demonstrase la Bucu
rești că nu mai este o novice 
In probleme do tehnică si tac
tică (o știam), în plus o echi
pă de mare vitalitate, temerile 
pentru retur erau justificate. 
Dar primul meci a trecut. A- 
cum, după partida retur, după 
cîteva zile petrecute în antu
rajul Sportului Studențesc, ne 
permitem cîteva considerații. 
Meciul de la Nicosia a demon
strat că echipa noastră este 
hot&rîtă să facă totul pentru 
a obține calificarea după acel 
fragil I—0, de la București.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

CAMPIONATE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
AZI, START LA
Campionatele Internaționale 

ale României la tenis de masă 
încep astăzi de, la ora 8,30. în 
Sala Sporturilor din Bistrița. 
Sint prezenți competitori djn 
13 țări, multi dintre ei laureați 
ai marilor competiții, ceea ce 
face ca ediția actuală să sus
cite un interes maior în rîndul 
iubitorilor sportului. Să re
amintim că acest concurs face 
parte din circuitul pentru „Ma
rele premiu", cîștigătoril pri
mind un număr important de 
puncte care contează si în cla
samentul pentru topurile eu
ropean și mondial.

Prima zi este rezervată în
trecerilor pe echipe (finala este 
programată sîmbătă după-amia- 
ză). ca și celui dinții tur în

1 Sabonis (nr. 11) și V.
Ș Ioan in dispută pentru
2 minge g

Foto: Iorgu BĂNICĂ f

Frumoasă victoria campioa
nei noastre, Steaua București, 
în partida de debut în Cupa 
Campionilor Europeni : 11—0
(4—0, 5—0, 5—0) cu campioana 
Bulgariei, Ț.S.K.A. Sofia. Tre- 
cind peste toate indisponibi
litățile din formație (Icnită a 
fost doar spectator, Netedu a 
apărat doar în prima repriză, 
ceilalți accidentați au jucat a- 
vînd în ultimul moment avi
zul medicului), dăruindu-se cu
lorilor clubului, hochciștii bucu- 
reșteni au reușit nu' numai o 
victorie ce pare a le asigura 
calificarea în turul următor 
(reamintim : partida-retur va 
avea loc peste o săptămînă, la 
Sofia), ci și un joc foarte bun, 
evoluînd cum de mult nu i-am 
văzut, atrăgîindu-și meritate 
aplauze din partea publicului.

Sigur, 14—0 ar însemna că 
partenerul de întrecere ar fi 
avut o comportare ștearsă, sub 
nivelul așteptărilor. Adevărul 
este că Steaua, jucînd cu a- 
plomb, și-a depășit net ad
versara, obliigînd-o să gre
șească. Iar scorul air fi putut

TENIS DE MASĂ
proba de simplu, fiecare con
fruntare anunflndu-se deose
bit de atractivă, ăvînd în ve
dere componenta loturilor par
ticipante. In contextul acestei 
participări deosebit de valoroa-

DUMINICĂ, LA REȘIȚA,
Iubitorii sportului cu motor 

din Reșița vor avea prilejul să 
urmărească la sfirșitul săptă- 
mînii atractive curse de vite
ză la motociclism pe șosea. 
Este vorba de cea de-a treia 
ediție a Campionatelor Inter
nationale ale României, la care 
și-au anunțat participarea spe
cialiști ai genului din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. si 
bineînțeles. România. Printre 
oaspeți se află alergători bine 
cotați în arena internațională. . 
In program figurează clasele 
125 și 250 cmc. alcătuindu-se 

: clasamente individuale si pe 
i echipe. întrecerile vor avea loc 

duminică pe un traseu asfaltat 
de 3300 melri. ales în centrul 
orașului. Primul start se va da 
la .ora 9. Simbătă. de la ora 11 
se va desfășura antrenamentul 
oficial.

în așteptarea confruntărilor 
cu puternicii lor adversari de

în sala de atletism de la ,,23 August"
. Ill I || —11 II ■ | ■    ----------------- -

ÎNCEP „INDIVIDUALELE DE EUPTE GRECO-ROMAAE
Azi, la ora 10, în sala de at

letism de la Complexul spor
tiv , 23 August" din Capitală, 
cei mai buni luptători de gre- 
co-romane ai țării se reunesc 
la startul Campionatelor Națio
nale. Programate cu numai 
două săptămîni înaintea Cam
pionatelor Mondiale de la Bu- 

I dapesta. întrecerile pentru de
semnarea noilor campioni na
ționali constituie și unul din
tre ultimele prilejuri de selec
ție în vederea alcătuirii echi
pei care va participa la com
petiția supremă. în aceste con
diții. este de așteptat ca toți 
concurenții — sportivi consa- 
crați. în ale căror vitrine se 
odihnesc numerose' trofee do- 

fi mai mare dacă Ț.S.K.A. nu 
ar fi prezentat un portar, S. 
Dimitrov, care a făcut tot ceea 
ce a fost posibil pentru a men
ține o diferență de goluri cit 
mai mică. Și a reușit în bună 
măsură, fiind unul dintre cei 
mai buni jucători de pe ghea
ță.

Marcațî de importanța parti
dei — debutul în noua ediție a 
competiției continentale do
tată cu „Trofeul Citizen" — 
bucureștenii au un început mai 
greu, acțiunile de atac au con
tinuitate pînă în fața porții lui 
Dimitrov, unde nu sint găsite 
cele mai bune soluții, unde po
zițiile câștigate nu sint fructifi
cate. Asta numai pînă în min. 
7, cînd Dragomir, cel mai t-inăr 
jucător al Stelei, reușește să 
deschidă scorul, printr-un șut 
de la distanță,, tras prin sur
prindere, la o pasă a lui Bă
lăucă. Popescu își marchează 
prezența printr-un șut foarte

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a) 

se, sînt greu de anticipat cîști- 
gătorii. sportivii noștri fiind 
hotărîti să aibă o comportare 
cît mai bună, ne măsura re
zultatelor obținute în acest se
zon. Desigur, misiunea lor este 
deosebit de dificilă, dar spe
răm că ei vor absolvi cu bine, 
și acest examen.

MOTOCICLISM VITEZĂ
peste hotare, reprezentanții tă
rii noastre s-au pregătit intens 
la cluburile și asociațiile res
pective. Antrenorul Traian Mi- 
hăilescu a convocat la Reșița 
pe următorii sportivi care s-au 
remarcat în ultimele concur
suri: Doru Arsin. Bela Gabor. 
Haralambie Vlad la 125 cmc. 
Sandu Stelian. Tiberiu Troia, 
Gabriel Bratovici și Silviu Ian- 
cu la 250 cmc.

La start se vor alinia și con- 
curenții la Campionatul Repu
blican pe echipe care — in 
plus — își vor disputa întîie- 
tatea si la clasa 50 cmc. pro
gramată între cele două probe 
cu participarea motocicliștilor 
străini.
• Pe traseul de la Zărnești 

se va desfășura duminică eta
pa a V-a a Campionatului da 
motocros pe echipe. în pro
gram — curse de seniori, ti
neret si juniori. îhcepînd de 
la ora 10.

hîndite in marile confruntări 
internaționale, sau tineri bine 
dotati, dornici de afirmare — 
să depună toate eforturile pen
tru a se impune în această im
portantă întrecere.

Pe saltelele de concurs vor 
putea fi urmărite evoluțiile 
unor sportivi ca Ștefan Rusu, 
Vasile Andrei, Ștefan Negrișan, 
Mihai Cișmaș, Ilie Matei, So
rin Hcrțea, Ion Grigoraș, dar 
și ale mai tinerilor lor colegi 
Petre Cărare, Anton Arghira, 
Iulian Mavîca etc.

Conform programului stabilit, 
Întrecerile se desfășoară vineri 
și sîmbătă (dimineața și după- 
amiaza). iar duminică dimineața 
(ora 10) vor avea loc finalele.



LA BUZĂU: „RALIUL FEMEII"-EDIȚIA A 7-a
Vremea a fost potrivnică In 

ziua aceea. A plouat incă de 
dimineață, uneori torențial, a 
fost frig, iar vintul a suflat cu 
îndîrjire. Iată, deci, cadrul In 
care, spre lauda concurentelor 
care nu s-au lăsat deloc im
presionate de condițiile atmos
ferice absolut vitrege, s-a des
fășurat, la Buzău și în județul 
respectiv, „Raliul femeii", a- 
juns ? ' . .............  ' “
nală 
tiției

In 1 
ciâ“, 
uscat 
scaune,, piloții și copiloții . as
cultă cu atenție detalii despre 
probele raliului. Directoarea con
cursului (Florica Dumitrescu) 
ne pune ia dispoziție lista cu 
înscrierile, prezentîndu-ne con
curentele. Ruxandra Lungu este 
șofer de taxi, Rodica Toacă — 
ghid turistic, Ecaterina Tirnă 
— lucrătoare în comerț. Elena 
Capugiu — inginer constructor, 
Magdalena Ion — medic. Ma
ri» Oancea — muncitoare. Vio
rica Țuțunea — profesoară de 
educație fizică și sport. 
Sînt calificate în fazele pe ju
dețe venind din Constanța, Tul- 
cea, Brăila, Tg. Mureș ș.a.

„Raliul femeii", 
la cea de a 7-a ediție, fi- 
pe tară în cadrul compe- 
naționaie Daciada, 

holul sălii sporturilor „Da- 
ornat cu umbrele puse la 

: — ședința tehnică. Pe

Gazdele, reprezentantele Bu
zăului, aliniază trei echipaje. 
Remarcabil, Galațiul prezintă 
cele mai multe mașini — pa-, 
tru, motiv pentru care CJAK 
Galați merită evidențiat. Ceea 
ce nu ...are rost la adresa altor 
cluburi, care — deși s-au asi
gurat concurentelor bune con
diții de deplasare — n-au pre
zentat nici un echipaj la star
tul competiției. Ne gîndim in 
special la județele apropiate : 
Vrancea, Bacău, Argeș, dar și 
la municipiul București (!).

Concursul în sine a avut mai 
multe probe. Turism („Care 
este principalul monument..."), 
sanitar (..ce materiale sînt ne
cesare efectuării unui pansa
ment steril ?“, „Pansamentul la- 
fractură" ?...). eleganța echipa
jului. Apoi, pe o ploaie toren
țială, s-a dat startul pe traseul 
Buzău — Vernești — Măgura — 
Ciolanu — Zorești — Sărata 
Monteoru — Pietroasa — Me
re! — Buzău. Pe parcurs, la 
Sărata Monteoru, mașinile s-au 
oprit și echipajele au luat 
parte la un concurs de orien
tare în pădure (în care concu
rentele s-au descurcat de mi
nune, chiar dacă unele, nepre
gătite, au alergat prin noroi

și cu ceva tocuri la pantofi...), 
arbitrat, aici, de un cuplu care 
merită toată lauda : Gh. și Va
leria Ianuli, cu vîrste, fiecare, 
intre 60—70 de ani ! La sfîrșit, 
înainte de intrarea în parcul de 
sosire, nelipsitul concurs de 
orientare pe un „poligon" (cro- 
nometror șef, tot o 
Maria Tudor). Și...

femeie :

...PREMIEREA, cu 
căreia am văzut din 
bete și destindere pe chipurile 
pînă atunci crispate. Pe prime
le 3 locuri, la avansați : 1. Ma
ria Oancea-Ildiko Pongracz (Tg. 
Mureș), 2. Ruxandra Lungu- 
Constantina DimOfte (Galați), 
3. Viorica Heisu-Anișoara Pin- 
tilie (Galați) ; la începători: 
1. Viorica Baciu-Viorica Țuțu- 
nea, 2. Magdalena Ion-EIena 
Teodorescu, 3. Mioara Butnaru- 
Maria Dima (toate din Buzău). 
Echipe : 1. Buzău, 2. Galați.

prilejul 
nou zîm-

Modesto FERRARINI

Azi și mi ine, in Capitala

FINALELE PE ȚARĂ ALE
Azi și mîine, Capitala va fi 

locul de desfășurare a unei 
tradiționale competiții înscrisă 
sub genericul Daciadei — „Cupa 
Tipografilor" la șah, tenis de 
masă și volei. Iau parte aproa
pe 200 de sportivi și sportive 
din majoritatea unităților de 
profil din tară. Printre acestea, 
întreprinderile poligrafice din 
Bacău. Galați, Iași, Cluj-Napoca, 
„Crișana" ' Oradea, „Oltenia" — 
Craiova și Sibiu. De asemenea, 
vor fi reprezentate tipografiile 
„Dobrogea" — Constanța și 
„Maramureș" — Baia Mare, Po-

„CUPEI TIPOGRAFILOR11
ligrafia Arad șl Imprimeria 
Băncii R.S.R. Nu vor lipsi de 
la competiție iubitorii sportului 
din Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteii și din întreprinderea 
„13 Decembrie 1918".

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru a asigura reu
șita deplină a acestei frumoase 
întreceri, care va fi găzduită 
de clubul Combinatului Poli
grafic Casa Scînteii (șah și te
nis de masă) șj Stadionul Ti
neretului (volei), vineri de la 
orele 9—11 și 15—18 și sîmbătă 
între orele 9—12.

In Divizia A de tenis

SE PROFILEAZĂ FINALELE SCONTATE
Campionatul de tenis al Di

viziei A — care este găzduit 
de arenele Progresul și Tenis 
Club București — se îndreaptă 
cu pași fermi către două fi
nale scontate de altfel : Stea
ua — Dinamo București (mas
culin) și... Dinamo București 
— Steaua (feminin).

Ieri. în disputa dintre for
mațiile de băieți ale stelistilor 
și dinamoviștilor brașoveni, pe 
de o parte, și în aceea în 
care s-au întîlnit Dinamo 
București — Metalul Tirgo- 
viște (feminin), pe de altă 
parte, s-au înregistrat aceleași 
scoruri „albe", fapt ce întă
rește ideea că se impune stu
dierea actualei formule de dis
putare a Diviziei A, pentru gă
sirea unei soluții care să a- 
propie, cit de cit. formațiile 
pe scară valorică.

Notații despre meciurile mas
culine și feminine din ziua a 
treia a competiției.

MASCULIN
STEAUA — DINAMO BRA

SOV 9—0. Este indiscutabil 
faptul că echipa învingătoare 
(care deține si titlul de cam
pioană) si-a demonstrat cu pri-

CAMPIONATELE DE TIR CU ARCUL
Pe poligonul din municipiul 

Iași s-au desfășurat întrecerile 
Campionatelor Naționale de tir 
cu arcul pentru seniori. Con
cursul a fost reușit din multe 
puncte de vedere, deși condi
țiile atmosferice n-au fost, 
de-a lungul celor 4 zile (s-a 
disputat un concurs de dublu 
FITA), dintre cele mai priel
nice. Categoria senioarelor, 
care a avut în tînăra Gabriela 
Coșovan (Voința Rădăuți) 
o lideră _ autoritară, care 
a dominat majoritatea dis
tanțelor. Ea a cîștigat ambele 
întreceri de simplu — FITA 
(1 237 p 1 134 p) și, cu un 
total de 2 371 p, a cucerit titlul 
național. Pe poziția a doua s-a 
clasat Aurora Chin (Steaua), 
în urma unei lupte sportive e- 
chilibrate. în sfîrșit, junioara 
Diana Nieolaescu s-a „ameste
cat" și ea în disputa pentru ■

sosintă superioritatea în fata 
unei formații de la care pre
tențiile erau cu mult mai mari! 
Steliștii bucureșteni (antrenor 
Dumitru Viziru) cu o alcătuire 
aproape omogenă pe tabloul 
meciurilor de simplu, și-au im
pus jocul aproape nestingheriți. 
Adrian Marcu (component al 
reprezentativei tării), Dore] 
Pop, Dumitru Hărădău, Adrian 
Popovici, Mihai Șovar și cam
pionul balcanic Răzvan Itu au 
adus Stelei. în chiar această 
ondine, 6 prețioase puncte în 
întîlnirile de simplu (meciuri
le fiind cîștigate în cite două 
seturi). Adjudecîndu-și și par
tidele de dublu, steliștii nu au 
acordat absolut nici o șansă 
brașovenilor.

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 9—0. De no
tat doar faptul că pe parcursul 
a trei meciuri (6 de simplu și 
3 de dublu) dinamoviștii au 
cedat -un. singur set. în rest, 
nici un comentariu !

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TENIS CLUB BUCUREȘTI 
6—3. Victorie prețioasă a for
mației din str.' Dr. Staicovici. 
Pentru învingători au punctat 
O. Pavel (6—4. 6—3 cu Lacea), 
CI. Teușdea (6—4, 7—6 cu B. 
Popovici). FI. Chiru (6—0, 
6—1 cu Daici). Onilă (6—3, 
3—6. 8—6 cu Pescariu), Chiru 

Pavel (7—5, 6—0 cu. Lacea 
— Pescariu) și Niculeseu — 
Teușdea (6—3, 6—2 cu B. Po
povici — Daici).

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 9—0; 
ELECTRICA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
5—4. Acest al doilea meci a 
fost deosebit de disputat, pen
tru timișorence punctele fiind 
înscrise de Ghidermic, Ciolae, 
Mocuța, Moeuța — Kerek și 
Vane — Ghidermic. Programul 
de azi. Arena Progresul: Stea
ua — TCB. Dinamo București — 
Dinamo Brașov (m) ; Dinamo 
București — Progresul (f). A- 
rena TCB : Progresul — Du
nărea (m) ; Steaua — Politeh
nica București si Metalul — 
Electrica (f).

Ion GAVRILESCU

întîietate, dar n-a amenințai 
decisiv primele două locuri, 
ureînd în schimb, în mod meri
toriu, pe treapta a treia ă po
diumului. La seniori favoritul 
Victor Stănescu a avut o pres
tație slabă, pe locul I clasîn- 
du-se Victor Weszelowszky.

Rezultate țehnice, dublu FITA, 
senioare: 1. Gabriela Coșovan 
(Voința Rădăuți) 2 371 p, 2. 
Aurora Chin 2 347 p, 3. Diana 
Nieolaescu 2 294; echipe: 1. 
Voința Rădăuți 6 560 p, 2. CSM 
Iași 6 347 p, 3. Minerul Aninoa- 
sa 6 066 p; seniori: 1. V. 
Weszelowszky (Voința S, Măre) 
2 381 p, 2. A. Kisș (Voința Tg. 
Mureș) 2 325 p, 3. I. Călin (Vo
ința S, Mare) 2 315 p; echipe: 
1. Voința Satu Mare 6 881 p, 2. 
Voința Tg. Mureș 6 840 p, 3. 
Metalul Rădăuți 6 265 p.
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CUPA ROMÂNIEI LA ARME CU GLONȚ
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ÎN PLINĂ ACTUALITATE — ȘAHUL ELECTRONIC
O imagine foto cu totul ine

dită. A fost surprinsă în sala 
de festivități a Liceului de in
formatică din București, unde 
a avut loc primul Festival re
publican de șah electronic. 
Printre participant, elevi (cel 
mai tînăr, Cristian Țepuș, cla
sa a IV-a a Școlii nr. 30 din 
Sectorul 2 al Capitalei), stu- 
denți, ingineri etc. Ei au ținut 
șă dea curs acestei frumoase 
inițiative a Institutului de Cer
cetare Științifică si Inginerie 
Tehnologică pentru Tehnica de 
Calcul si Informatică și a Fe
derației Române de Șah. Un 
festival care s-a desfășurat in 
cadrul celei de-a Vl-a sesiuni 
naționale de comunicări știin
țifice avind ca temă „Informa
tica și tehnica de calcul în 
strategia dezvoltării economico- 
sociale a României". A fost o 
reușită pentru inițiatori, care 
confirmă viitorul șahului elec

în București, la Poligonul 
Tunari, Cupa României pentru 
arme cu glonț a prilejuit unele 
rezultate de valoare: în proba 
de pistol liber, Sorin Babii a 
totalizat 663 p, foarte bun fiind 
totalul reușit în „finala de 8“: 
98 jp. Dacă ar fi tras la fel și 
la Campionatul Mondial, acum 
3 săptămîni, ar fi cucerit acolo 
medalia de aur... Maria Maco- 
vei s-a remarcat în proba de 
pistol sport cu 576 p + 99 p, 
deci cu un total de 675 p, cu 
care și-a dominat clar parte
nerele de întrecere. Iată cîteva 
alte rezultate: pușcă liberă 60 
p.c. seniori: 1. Gruia (CS Te
leorman) 697 p, 2. Stan (Steaua) 
696 p; juniori: 1. Micușan

(Univ. Cluj-Napoca) 583 p; 
pistol liber, juniori: 1. Bere
chet (Dinamo) 537 • p, 2. Pop 
(UTA) 536 p; pistol sport, ju
nioare: 1. Mihaela Ciulu (Stea
ua) 563 p, 2. Simona Ștefan 
(Steaua) 561 p; pușcă standard 
3X20 f, junioare: 1. Elena Bur
ghiu (Unirea Focșani) 560 p, 2. 
Marinela Bota (Olimpia) 558; 
senioare: 1. Aureli» Toader 
(Steaua) 658,9 p; pistol viteză: 
1. Ion (Steaua) 693 p; juniori; 
Manole (Steaua) 580 p; pușcă 
liberă 3X40 f : 1. Stan (Steaua) 
1254 p, 2. Joldea (Dinamo) 
1 247,6 p. Clasament general : 
1. Steaua 128 p, 2. Dinamo 94 
p, 3. Olimpia 30 p.
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tronic, al rolului pe care îl pot 
avea calculatoarele (foarte mul
te realizate în țară) în atra
gerea tineretului studios spre

acest sport .al minții și în creș
terea valorii șahiștilor, de per
formanță.

Foto : Gabriel MIRON

DIVIZIA B LA RUGBY

&

1. Stînd: 1. Pas înainte cu pi
ciorul sting și ridicarea bra- 

Reve- 
mișcare,

țelor prin înainte ; 
nire ; 3—4. Aceeași 
cu piciorul drept.

COMPLEXUL HR. 2 (bărbați)

I '
r~

2. Stînd : 1. Pas lateral spre 
stînga cu ridicarea brațelor 
lateral ; 2. Revenire ; 3—4. A- 
ceeași mișcare spre dj^pta.

3. Stînd : 1. Ghemuire cu a- 
șezarea palmelor pe sol ; 2. 
Ridicare în stînd pe piciorul 
drept, cu piciorul sting întins; 
3—4. Aceeași 
ciorul drept

mișcare cu pi- 
înapoi.

lateral 
Indoî- 
cu re-

6. Stind depărtat : 1—2. Ri
dicarea brațelor prin 
sus, cu inspirație; 3—4. 
rea trunchiului înainte 
laxare și expirație.

5. Stînd cu miinile pe șold: 
Sărituri pe loc cu schimbarea 
picioarelor în plan sagital 
(înainte — înapoi).

4. Stînd depărtat cu miinile 
Pe șold : 1. Răsucirea trun
chiului spre stînga ; 2. Reve
nire ; 3—4. Aceeași mișcare 
spre dreapta.

Nu sîntem In măsură să furni
zăm toate rezultatele din Divizia 
B de rugby, deoarece multe foi 
de arbitraj nu au sosit încă, în
tre ele, toate cele privind „grupa 
moldoveana", unde activează 
două foste divizionare A, Loco
motiva Pașcani și Hidrotehnica 
Focșani, ca și Eleetroco-n-taot Bo
toșani, Hidrotehnica Iași. Rapid 
Suceava și Chimia Bacău.

Iată cîteva rezultate : Știința 
Buc. — Dunărea Giurgiu 0—4, 
IOR — SN Oltenița 0—4, Vulcan — Aeronautica 0—i (ineprezenta-

re), SN Oltenița — Vulcan 4—0 
(neprezentare), Dunărea Giurgiu 
— IOR 16—7, Energia Buc. — ști
ința Buc. 36—0, Aeronautica — 
SN Oltenița 0—20, IOR — Energia 
Buc. 0—17, Vulcan — Dunărea 
Giurgiu 0—4 (a treia neprezen- 
ta-re ! "> : Chimia Tr. Măgurele — 
Tablierul Pitești 6—10. Rulmentul 
Alexandria — IOB Balș 16—3, 
Textila Pucioasa — Progresul 
Brăila 26—3, Rapid Buzău — Chi
mia CFA Brăila 0—4. IMU 
Medgidia — ITC Constanța 0—4. 
Constructorul Constanța — Chi-

mia Ns 
Mangali 
o—1®, I'i 
torul C 
Con-stan 
0—4 EV 
Mangal: 
Constar 
24—8, C 
Co n stai 
Cugir 
Translc 
Miercu 
Sibiu ■

AOMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri 3 octombrie, va a- 
vea loc în București, in sala clu
bului din str. Doamnei n.r. 2, cu 
începere de la ora 15;50. Tran
smisia desfășurării tragerii se va 
face l-a radio, pe programul I, la 
ora 16,15. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate, de asemenea, la 
ora 23, pe programul I, precum 
și mîine, sîmbătă, la ora 
8,55, pe același program,. După 
efectuarea operațiunilor de tra
gere, va rula filmul artistic „Șe- 
herezada". Intrarea liberă.
• Mal sînt DOUA ZILE plnă 

la interesanta și avantajoasa 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO 2 de duminică, 5 octombrie. 
Este pentru .prima oară cînd, o 
dată ou această nouă formulă 
tehnică, participanțli vor ■ avea 
posibilitatea să cîștige șl cu nu
mai 2 numere din C șl, respectiv. 
5 extrase (cin gama de numere 
de la 1 la 75).
• Bucuriile specifice sezonului

de toamnă pot fi asociate cu noi 
satisfacții, jucînd cu perseveren
ță șl încredere la LOZ ÎN PLIC. 
Continuă să se afle în vînzare, 
cu același succes, la agențiile și 
vinzătorii volanțl din întreaga 
țară, LOZUL TOAMNEI, emisiu
ne limitată care acordă cîștiguri 
suplimentare din fond special al 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport.• CÎȘTIGURJLE TRAGERII 
„LOTO" DIN 26 SEPTEMBRIE : 
Cat. 1: 3 variante 25% — Dacia 
1300 (70 000 lei); cat. 2: 11,00 a
7 546 lei; cat. 3: 19,00 a 4 369 lei; 
cat. 4: 54,25 a 1 530 lei; cat. 5: 
133,0# a 624 lei; cat. 6: 321,00 a 
259 lei; cat. X: 1 724,50 a 100 lei. 
Report Ia categoria 1: 428 341 lei.

Cîștigătorll celor 3 autoturisme 
sînt: Bran Ioan din Tecuci, Nu- 
ber Iosif din orașul Bălan, jude
țul Harghita și Șerban Virgiliu 
din localitatea Voineasa, județul 
Vflcea.

șani 0-
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nut de joc, spre dezaprobarea În
tregii săli. Marcatori : Bondar 4, 
Chirilă 4, Vasilca 4, Vlad 3, Zam
fir 2, Glrlescu 1, Ich'm 1 pen
tru Știința, respectiv Folker 8. 
Matei 4, Giurgea 4, Ionescu 2, 
D. Petru 1 și Popescu 1. Au ar
bitrat : Tr. Apostol și B. Mahler, 
ambii din Brașov. (L. MANDLER 

—coresp.).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

INDEPENDENTA CARPAȚI MIR- 
ȘA 24—18 (12—6). Joc foarte dîrz, 
cu faze spectaculoase și multe 
goluri. Au ciștlgat, pe merit, 
studenții craioveni. Au înscris : 
Gli. Dumitru 6, Frică 5. Neaga 4, 
Barcan 3, M. Gabriel 3, Agapie 2, 
Dobeanu 1 pentru studenți, res
pectiv Zsurzsa 4, Omer 3, Cor
nea 3, Cojocaru 2, Tătaru 2, 
Csavar 2, Jakobi 1 șl Vătafu 1. 
Au condus : M, Marin șl Șt. 
Șerban, ambii din București. 
(C. VLĂDOIANU — coresp.) 

SERIA B
CONSTRUCTORUL ORADEA — 

H. C. M1NAUR BAIA MARE 
22—22 (10—14). Constrînși de po
ziția precară din clasament, oră- 
denli au abordat jocul eu multă 
ambiție. Jocul aspru, uneori pes
te limitele regulamentare, a ne
cesitat multe intervenții din par
tea arbitrilor D. Purică șl V. 
Erhan. ambii din Ploiești. Cu 
numai 12 de secunde înaintea 
fluierului final, băimărcnii con
duceau cu 22—21. dar Bartl a- 
duce egalitatea, meritată, pentru 
orădeni. Au marcat : Tudor 7. 
Mirza 6, Cristache 6, Vranău 2, 
Bartl 1 pentru orădeni, respec
tiv M. Voinea 8. Porumb 4. Ră
dulescu 4, Boros 3, Popovici 2 
și Marta 1. (I. GIUȘA — co
resp.)

DINAMO BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 24—25 (18—13). O
partidă antrenantă. în care bucu- 
reștenil au fost mai hotărîți, in 
special în prima repriză. Marca
tori : Donosa 6, Roșea 5, Micle 4, 
Nicoiescu 4, Donc.a 3, Andre- 
eseu 1 și Cian 1 pentru gazde, 
respectiv Flangea 5, Dogărescu 4, 
Mocanu 4, Zaharia 3, Jianu 3, 
Antonescu 3, Grabovschi 2 și 
Durău 1. Au arbitrat : AL Cso- 
ma ^i V. Ferencz, ambii din Sf. 
Gheorghe. (C. GRUIA — coresp.)

METALUL BISTRIȚA — DA- 
‘ CIA PITEȘTI 35—24 (17—9) — s-a 
disputat miercuri.
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DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA IAȘI 104-100 
(47—43, 90—90). Partidă ex
trem de disputată și foarte 
echilibrată. în prelungiri se 
acționează în viteză, dar crește 
și numărul greșelilor. Mai lu
cizi, localnicii obțin victoria. 
Marcatori: Szabo 32, Costin 24, 
Rădulescu 14, Cristea 12, Fia- 
undra 8, Pascu 8, Antohi 4, 
Kosa 2, pentru Dinamo, respec
tiv Takacs 26, Mihăilescu 23. 
Moscaiu 21, Boișteanu 16, Mă- 
gureanu 8, Cilibiu 6, pentru 
Politehnica.

Ilie GHIȘA — coresp.
Celelalte turnee preliminare 

se vor desfășura, de miine pînă 
duminică, astfel: f 
seria I, Ia Constanța (participă: 
Farul Constanta, Politehnica 
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Farul Constanța, Politehnica ■ 
Sportul Studențesc București, I 
C.S.U. Balanța Sibiu, Universi- I 
ta tea .CSS Cluj-Napoca); FE-

Timișoara I 
Timișoara, |

tatea CSȘ Cluj-Napoca); _ 
MININ, seria I, Ia 
(Politehnica CSȘ ’ 
Robotul CSȘ Bacău, Rapid CSȘ ~ 
5 Progresul București, Mobila - 
CSȘ Satu Mare); scria a 1~
Ia Rm. Vîlcea (Chimistul „CSȘ - 
Rm. Vîlcea, Comerțul CSȘ Tg. . 
Mureș, Crișul CSȘ 2 Oradea, I 
Voința Brașov). Ca și la Ora- I

I
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dea, se vor califica în grupa 
valorică 1-6 echipele clasate pe 
locul I în fiecare serie.
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TEHNICĂ 1Ei986 
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4 extrageri, „lega
te" două cîte două, 
în cadrul a 2 faze, 
cu un total de 22 
numere din 75 ; I
Pentru prima dată 
cînd se cîștigă cu 
2 numere din 6 și, 
respectiv, 5 
trase ;

I
13 categorii de cîș- 
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I
Variantele a 
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extragerile.
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Pregătirile juniorilor '06

DE VERIFICAREPe marginea infringerii de miercuri a dinamoviștilor
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EVOLUȚIA NECORESPUNZĂTOARE, CONSECINȚA

SLABULUI RANDAMENT AL JUCĂTORILOR
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Așadar, Dinamo este singura 
noastră echipă de club care nu 
va figura astăzi pe tabloul tra
gerilor la sorți pentru turui II 
al cupelor europene. Fără în
doială că eliminarea din compe
tiție („Cupa Cupelor") a acestei 
formații de frunte din fotbalul 
nostru constituie una din sur
prizele primului tur. Pentru 
noi, firește, o surpriză neplăcu
tă, greu de anticipat. Deoarece, 
chiar dacă pierduseră primul 
joc, cel din deplasare, de la 
Tirana, cu formația albaneză 
„17 Nentori", era de presupus 
că, pe propriul lor teren, di- 
namoviștii vor reuși să-și ia 
revanșa și să obțină calificarea.

Sigur eâ, așa cum ne aștep
tam, meciul retur cu echipa 
din Tirana nu se anunța deloc 
ușor. Dar nici chiar într-atît de 
greu nu putea fi el considerat 
încît dinamoviștii să nu reu
șească măcar a evita un nou 
eșec. Ce-i drept, „17 Nentori" a 
demonstrat convingător și pu
blicului bucureștean marele pro
gres făcut de fotbalul albanez, 
lăsînd o frumoasă impresie nu 
numai prin ambiția, dirzenia și 
dăruirea cu care și-a apărat 
șansele, prin buna pregătire fi- 

Izică și puterea de luptă a ju
cătorilor ei, ci și prin’ execu
țiile tehnice ale acestora sau 
prin concepția tactică aplicată. 
Cu toate aceste merite ale oas
peților. Dinamo s-ar fi putut

I SPORTUL STUDENȚESC — EXEMPLU DE AMBIȚIE SI DĂRUIRE■> 1I (Urmare din pag I)

I
I
I
I
I
I
II

I
I
I

Pe stadionul ..Makarios", după 
cele 90 de minute de joc, de 
la Nicosia, am redescoperit a- 
devăratele potente ale Sportu
lui Studențesc. în primul rînd 
au impresionat dăruirea si do
rința de victorie, de calificare. 
EXEMPLARA ABNEGAȚIE, 
EXEMPLARA DĂRUIRE.

Cipriotii și-au demonstrat 
din nou toate calitățile : forță, 
ambiție, viteză de joc, iar a- 
vantajul terenului propriu 
(amplificat de inimoșii supor
teri, peste 25 000 — cu mult 
peste capacitatea stadionului, 
petarde și sirene) i-a propulsat 
în atac, cu dorința revanșei și 
— bineînțeles — a calificării. 
Acestei atmosfere incandescen
te Sportul Studențesc i-a răs
puns printr-o mobilizare exem
plară. ce se cuvine a fi din 
nou subliniată, ea exprimînd 
în plus în ioc calitățile sale 
tehnico-tactlce. A reieșit un 
meci dominat teritorial de gaz
de, la care Sportul Studențesc 
a replicat cu armele unui par
tener net superior: calm în 
apărare, pase repetate la mij
locul terenului, contraatacuri 
decise și tăioase. Gazdele păs
trau inițiativa, dar cei ce a- 
veau șă marcheze au fost ju
cătorii noștri. Nu vom mai re
peta marile ocazii, dar califi
carea putea fi obținută în 

-nutul 27. cînd Bozeșan a 
tat o ocazie uriașă, de la 
mai 6 m 1 Bozeșăn. care 
avut tăria morală să se reabi
liteze. jucînd fundaș, și jucînd 
bine, după accidentarea lui 
Munteanu II. Meciul acesta de 
la Nicosia are cîteva revelații: 
1. Echipa ; 2. Iorgulescu. prin 
tot ce a făcut în apărare si 
mai ales prin prezența sa la 
finalizare, cînd a marcat, ca 
un veritabil vîrf de atac oe a 
fost, marele gol „psihologic" >! 
3. Cazan (cu excepția fazei 
cînd a înscris Savidis — prea 
liber " lăsat într-un nefiresc 
slalom, ca la antrenament) — 
foarte exact în tot ce a făcut. 
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EXCURSIE In nordul moldovei
I.T.II.R. BUCUREȘTI anunță punerea în vînzare a locu

rilor pentru excursia în nordul Moldovei, pe traseul : Bucu
rești — Cheia — Brașov — Sighișoara — Tg. Mureș — Bis
trița — Vatra Dornei — Moldovita — Sucevița — Rădăuți
— Putna — Humor — Voroneț — Suceava — Dragomirna — 
Iași — Tg. Neamț — Piatra Neamț — Bicaz — Lacu Roșu
— Tușnad — Brașov — București.
• Durata excursiei — 6 zile.
• Plecarea — în ziua de 21 octombrie, ora 7.
Informații suplimentare și înscrieri — la toate agențiile

îj de turism ale I.T.H.R. București. » Ș
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că aproape toți

totuși impune dacă ar fi evo
luat pe măsura 
tei de joc, a 
prestigiului ei
Spre deziluzia 
namoviștii — 
acum avizați 
tentialului adversarilor și 
replicii la care trebuiau să se 
aștepte — au făcut un joc neve
rosimil de slab, caracterizat de 
lipsă de luciditate și neputință 
în atac, de fragilitate și grave 
erori în apărare. Evoluția neco
respunzătoare a echipei în an
samblul ei a constituit conse
cința faptului 
cei 13 jucători folosiți s-au pre
zentat cu mult sub posibilită
țile lor. începînd cu portarul 
Moraru (căruia îi revine o 
mare parte de vină la primul 
god al oaspeților, prin ezitarea 
sa de a ieși cu promptitudine 
la .mingea centrată de Kola), 
oontiinuind cu Varga (departe 
de forma sa obișnuită, el este, 
de asemenea, vinovat la deschi
derea scorului, cînd l-a scăpat 
de sub supraveghere pe Kola), 
cu fundașii centrali (mai nesi
guri ca de obicei), cu Andone 
(avînd un debut slab, a si fost 
înlocuit după numai 20 de mi
nute de joc), cu Rednic (pre
zent. cum ii este rolul, atît în 
atac, cit și în apărare, ei n-a 
mai avut totuși eficienta obiș
nuită), cu Damaschin (adeseori 
pierdut printre adversari și im- 

a doua zi după ce împlinise 
35 de ani I 4. HAGI. Hagi a 
învins decepția ultimelor sale 
evoluții și a fost oe 
promis, ce este și ce
Prima secvență a fost a lui. 
Avînd în fată o apărare 
și harnică, Hagi a devenit pro
tagonistul unor faze de mare 
spectacol și eficientă. ~ 
de — —-1. ' '
șut în „transversală", faza de 
gol

ne-a 
va fi.

sigură

Cursa
35 metri. încheiată cu un

goi pentru M. Mihail; centra
rea de gol pentru Burchel. șu
tul „bombă" de la 8 m. cînd 
l-am văzut ne bunul portar 
Charitou propulsat, literalmente, 
în plasă. Ca să nu mai vorbim 
de felul în care 3—4 adversari 
alergau fără folos .să-1 prindă 
pe Hagi. în, cascada de dri
blinguri purtate în mane viteză. 

Pentru cei din Omonia fotba
lul cipriot înseamnă mult. O- 
monia. cu cei den jucători bul
gari, Zethinski si Jevizov. cu 
încă vreo 7—8 internaționali A. 
nu mai e ce a fost. Sportul 

- Studențesc. însă, a fost ce vrem

NOUL DRUM EUROPEAN AL ECHIPEI CRAIOVENE
(Urmare din pag 1)

pe plan moral, s-a precipitat, 
s-a arătat neputincioasă, dezar
mată în fata unei apărări cra- 
iovene bine grupată (mijlocașii 
au micșorat mereu spatiile de 
manevră omonimilor lor), a 
presingului făcut pe tot. tere
nul de toți jucătorii Universi
tății (cu precădere de Gică Po
pescu, Mănăilă. Irimescu Si 
chiar Bită). a intervențiilor o- 
portune ale lui Săndoi si Rada 
și ale ultimului apărător, aici 
numindu-1 pe bravul portar 
Silviu Lung. Tntîlnind atîtea 
bariere în drumul lor, firesc, 
gazdele au fost nevoite să ape
leze cu insistentă la centrările 
lui Savaș. acolo unde ultimii 
trei jucători amintiți mai sus 
au fost mereu de netrecut.

JUPP DERWALL N-A ȘTI
UT SA CONTACAREZE ARMA 
CONTRAATACULUI CRAIO- 
VEAN. Această remarcă a fă- 

precis in șuturi). Peste nivelul 
celorlalți coechipieri ni s-au 
părut a fi doar Bălăci (care s-a 
prezentat evident mai bine de- 
cît în meciul de la Tirana, re- 
mareîndu-se prin cîteva pase 
foarte bune și prin loviturile 
libere executate) și parțial Că- 
mătaru (care s-a desprins ra
reori de marcajul strins al lui 
Lekbelo, dar s-a luptat totuși 
mult acolo, în față, avînd și 
meritul marcării singurului gol 
al echipei sale).
' Bineînțeles că în aceste con

diții era greu de realizat o 
victorie și o calificare a dina
moviștilor. Mai mult chiar, a 
devenit posibil un nou eșec, 
care va rămîne ca una dintre 
cete mai triste pagini din pal
maresul echipei.

Sigur că această nereușită se 
impune a fi analizată cu exi
genta necesară de conducerea 
clubului, a secției de fotbal, de 
antrenori și jucători. Important 
este. însă, ca din această neplă
cută experiență să fie trase în
vățăminte și pentru echipa na
țională, care în primăvara anu
lui viilor, va inlilni, Ia Tirana, 
reprezentativa Albaniei, în ca
drul preliminariilor Campiona
tului European.
ținut seama 
prezentativă 
jucători de 
Tirana.

Constantin 

Și trebuie de 
că din această re
fac 
la

parte și șase
„17 Nentori"

FIRANESCU

din

să fie. A avut și lipsuri (ma
rile ocazii irosite), dar a știut 
să se ..blocheze" în apărare și 
să lasă cu maturitate si efi
cacitate la atac, fiind extrem 
de periculoasă. Cită diferență- 
fată de primul meci ! Am re
marcat în cronica de ieri apor
tul lui Cristian. Iorgulescu. Ca
zan. Pană. Munteanu II șl Ha- 
gi. dar și ceilalți merită evi
dențieri (peste prestațiile. 
campionat). Si Coras, și Țiclea- 
nu. și M. Mihail, și Bozeșan. și 
Terheș. si acest tînăr jucător 
Stănici. cane, cum a intrat în 
teren, a fost la un pas de gol. 
la mingea ’ scoasă de pe linia 
porții de Evagoras.

Dar. atenție, vine turul II1 
Sportul are datoria de a face 
din nou dovada acestei mari 
ambiții demonstrată din plin 
aici, pe stadionul din Nicosia, 
unde si arbitrajul corect al gre
cului M. Voutsaras a contribuit 
la promovarea, după 10 ani. a 
acestei echipe în turul II al 
unei cupe europene.

cut-o la masa presei, cu destu
lă obiectivitate, un confrate de 
la ziarul „Curier". La baza 
celor mai multe dintre aceste 
acțiuni rapide s-au aflat Geol- 
gău (ca în zilele lui cele mai 
bune) și debutantul Bită. reali
zatorul golului-șoc din pri
mp] minut, rampa de lansare 
numindu-se Pe rînd Mănăilă. 
Gică Popescu. Irimescu. și 
chiar Bîcu. într-atît de iute se 
schimba registrul de .joc în _te- 
ren, încît adversarul s-a găsit 
deseori în dificultate. în două 
trei rînduri. Universitatea s-a 
propulsat în treimea adversă 
în situații de doi centra unul, 
trei contra unul, patru contra 
doi. Păcat că numai lipsa de 
concentrare la finalizare a fă
cut ca Simovici să nu scoată 
mingea din plasă de mai multe 
ori. • așa eum ar fi fost normal 
s-o facă.

Ce s-a întîmplat în repriza 
a doua ? N-am putea spune că 
cedarea inițiativei în ioc. scă-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI O ȘTIRI
• ORA DE ÎNCEPERE A ME

CIURILOR ÎN OCTOMBRIE. Cum
am mal anunțat în luna octom
brie va exista o altă oră de În
cepere a partidelor din campio
natele de fotbal. Astfel, întîlni- 
rile din Diviziile A, B și C se vor 
disputa de la ORA 15, iar meciu
rile din campionatele republicane 
de juniori I și n vor începe la 
ORA II.• LUNI 6 OCTOMBRIE, ora 16.30. 
la clubul I.S.B. din str. Berzei,

Iui Csordas. din 
reluarea lui Tir- 
respinge în cor-
35.
dună pauză, cu

ARAD, 2 (prin telefon). în 
cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în’ perspectiva par
ticipării la turneul final al 
Campionatului European de ju
niori I. selecționata U.E.F.A. 
’86 a susținut joi după-amiază 
un meci de verificare în com
pania echipei C.S. U.T.A. Pe 
ansamblu, a fost o verificare 
utilă, care și-a atins scopul, în 
primul rînd datorită replicii 
dată de divizionara B. în pri
ma repriză, juniorii au jucat 
mai puțin convingător. parcă 
timorați. Cei care s-au văzut 
mai mult în joc au fost par
tenerii lor. care s-au dovedit 
mult mai combativi, exact ce 
le-a lipsit tinerilor ..tricolori". 
Unele încercări de ruperi de 
ritm ale lui Sabău și Dumitras
cu nu și-au găsit însă eficienta, 
cei trei din linia de atac fiind 
mai mereu în contratimp. 
O întreagă crimă repriză fără 
o fază mai clară de gol. coate 
doar acțiunea 
min. 32. sau 
tea (Hrisfea 
ner). în min.

Alt ascect ------ . —
acțiuni mai incisive de ambele 
părți. Juniorii deschid scorul, 
în min. 55 (JERCĂLĂU — țîș- 
uire și șut clasat). Avantajul 
selecționatei se mărește peste 
numai un minut, crin... auto
golul lui CSORDAS. Ratează 
apoi Nută (min. 60), nu însă 
și LUCACI (min. 61 — ța casa 
Iui Teodorescu) si TEODORES- 
CU (min. 66 — după o com
binație cu Țirlea) si scorul 
devine eeal : 2—2. O bară a 
lui Jercălău (min. 73) va pre
fața al treilea col al selecțio
natei înscris de NpȚĂ. în min. 
80, în urma celei mai frumoase 
faze de atac a „tricolorilor". 
Pînă în final mai notăm oca
ziile lui Jercălău (min. 82) și 
Nută (min. 861. centru ca. în 
ultimele secunde ale meciului, 
să înregistrăm autogolul lui 
POJAR, la o centrare a Ini 
Negrău. Scor final : 3—3 (0—0).

Arbitrul R. Cîmpeanu (Arad) 
a condus foarte bine formați
ile :

SELECȚIONATA U.E.F.A- ’86: 
Hristea (min. 46 Șerban) — D. 
Petrescu Sedecaru. Răducan 
(min. 46 Stroia). Pojar — Sa- 
bău. Cr. Sa va (min. 70 Olosu- 
tean). Dumitrascu — .Tereălău. 
Nută, Henika (min. 57 Henzel).

! Lova« — Bube- 
Filip. Bogdan -

C.S. U.T.A.
la. Csordas. .
Bîtea. Manea. Lucaci— Ceregi. 
Țirlea, Vărșăndan (au mai fost 
folosiți : Vuia. Corec. Teodo
rescu. Bunaciu. Negrău. Crî- 
șan, Naghi. V. Radu).

Adrian VASILESCU

derea de presiune la poarta lui 
Simovici s-au făcut deliberat 
Cert este un lucru : replica e- 
chipei craiovene în treimea sa 
i-a permis formației din Istan
bul să țorteze reducerea handi
capului. să încerce imposibilul, 
cele 10 cornere din totalul de 
15 acordate fiind grăitoare. 
Poate că a apărut, pe undeva, 
și oboseala. Poate că si elimi
narea lui Lung este consecința 
marii presiuni exercitate de 
adversar la poarta sa.

Acestea sînt problemele pe 
care cei. doi antrenori le cunosc 
foarte bine si le vor analiza 
cu luciditate. în perspectivă. 
Incriminînd și greșelile lui Lo 
Bello-jr. (vezi și penaltyul ne
acordat și alte cîteva decizii 
greșite), punem punct descrierii 
si analizei palpitantei partide 
de Ia Istanbul. Nu înainte de 
a felicita pe Universitatea 
Craiova pentru frumosul său 
succes, urindu-i o cursă cît 
mai lungă în Cupa U.E.F.A.

va avea loc plenara Comisiei 
municipale de fotbal și a antre
norilor din București și Sectorul 
Agricol Ilfov. în dezbaterea ple
narei se vor afla probleme cu 
caracter educativ. Vor fi pre- 
tențl antrenorii, instructorii, re
prezentanții -ecțiilor de fotbal 
din cluburi și asociații, delegații 
echipelor precum si membrii co
misiilor de fotbal din sectoarele 
Capitalei



Cupa Capitalelor prietene la box (juniori)

BUCURESTENII AU DOMINAT FINALELE
■»

CM. (Ic volei (masculin)Un public numeros a venit 
aseară, in Sala Rapid, atras 
de perspectiva de a asista la o 
gală finală care să se înscrie 
pe linia ascendentă a prime^ 
lor două reuniuni ale Clipei, 
Capitalelor prietene la box-ju
niori. Atmosfera creată de 
cele două demonstrații ale u- 
nor copii care ay încintat s-a 
destrămat, însă, pe măsură ce 
se derulau meciurile din pro
gram, datorită unor abando
nuri rapide, unor victoria fără 
adversar (opriți de medic : I. 
Kozlowski și M. Iordan) sau 
unor decizii prip'ite de oprire 
dictate de arbitrii din ring 
Constantin Gherasim (la „mij
locie") și Ștefan Kriste, Sofia 
(la „semigrea"), altfel oameni 
vrednici de stimă.

Boxerii bucur&șteni au do
minat finalele, pentru, că au 
participat cu două echipe, dar 
și pentru că, să recunoaștem, 
au fost mult mai buni •, decît 
oaspeții din Sofia și mai ales 
din Varșovia. Din 14, câți au 
figurat în programul finalelor 
(6 partide între ei), 9 au ocupat 
primul loc,' un succes, desigur, 
dar care trebuie apreciat cu 
măsură, din motivele arătate.

Cea mai frumoasă evoluție a 
avut-o, după părerea noastră,. 
tînărul de numai 16 ani Leo
nard Doroftei, care a avut un 
adversar agresiv și obstructio
nist (A. Fieraru), dar .a învins

tocmai printr-un stil curat, 0- 
fensiv și bine gîndit. E de re
ținut acest nume.;.

REZULTATE, cat. semimusca:
* . Valentin

Du- 
(So-

Marian Ciocoiu b.p.
Barbu ; muscă : Valentin 
mitru b.p. Ivan Răicev __
fia) ; cocoș : Leonard Doroftei
b. p. Aurel Fieraru ; pană,: Ma
rian I.eondraliu b.p. ~ ’ 
Stoica ; semiușoară : 
tin Dumitrescu b.ab.
Kotelov (S) ; ușoară : Nelu Ca- 
trina b.ab. 1 Traian Vuță ; se- 
mimijlocie : Valentin Niculescu
c. neprez. Jaroslav Kozlowski 
(Varșovia) ; mijlocie-mică : E- 
mil Dumitru c. neprez. Marian 
Iordan ; mijlocie : Piotr Gazar- 
kiewicz (V) b.ab. 2 Borislav 
Boiagiev (S) ; semigrea : Ro
bert Oaneea b.ab. 3 Valerică 
Mihai; grea: Jaczek Cziszewski 
(V) b.ab. 3 Atanas Cervenkov 
(S).

Boxerii clasați pe primele trei 
locuri au primit diplome șl cupe 

. oferite de organizatori.
Mircea COSTEA

Octavian 
Constan- 
1. Ivailo

TENIMANI ROMANI LA TURNEUL
SPERANȚELOR OLIMPICE

in organizarea Comitetului 
Olimpic al R.P. Bulgaria s-a 
desfășurat la Ruse. 
Plovdiv o atractivă 
competiție de tenis 
copiilor pînă la 14 ani.
neul speranțelor olimpice". Din 

participat 
Irina Spîr- 
Dinu Peș
ti compor- 
să 
să

Sofia si 
și utilă 
rezervată 

„Tur

tara noastră au 
Ruxandra Dragomir, 
lea, Cristian Zetu si 
cariu, care 
tare bună.
în finale, 
la simplu

în
Ruxandra Dragomir a disputat 
finala probei de simplu, fiind 
întrecută cu 6—1. 5—7. 7—5 de 
Anghelova (Bulgaria). pentru 
ca Ia Sofia să obțină primul 
loc, de astă dată dispunînd ea 
de Anghelova cu 6—1. 6—0.
Atît în primul, cit și In cel

au avut 
reușind 

iar unii 
și la dublu, 

turneul de la

ajungă 
cîștige

Ruse.

După a 21-a partidă în Ct M. de șah

EGALITATEA SE MENȚINE.

STEAUA - Ț.S.K.A.
(Urmare din (pag. I)

frumos, , blocat de Dimitrov 
(min 8), pentru ca doar 7 se
cunde mai llrziu Nistor să mă
rească diferența, după o com
binație cu Horvath și Chiriță. 
Acesta din urmă va fi unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
Învingătorilor. Combinațiile
sale cu Gcrczuj vor aduce Ste
lei nu mai puțin de șase go
luri. Astfel, Chiriță va marca 
in min. 15, 32, 40, iar Gerczuj 
in min. 15, 52, și 57. In exce
lentă dispoziție de joc aseară, 
Gerczuj a fost și la originea 
golului marcat de Justinian 
(min. 21). Celelalte goluri le-ău 
realizat Bălăucă în min. 23 și 
51 (pase de la Burada) șl în 
min. 47 (combinație cu Dra- 
gomir), Gliga în mir» 25' (pă
trundere frontală) și min. 55 
(combinație cu colegii de linie 
K. Antal și Șofron). Cum am 
arătat, fără a fi periculoși la 
poarta lui Netedu sau J. Stan- 
clu (care a apărat ultimele două 
reprize), jucătorii de la ȚSKA 
nu au putut face față ritmului 
rapid de joc impus de bucu- 
reștenî. ‘ „

Au condus foarte bine L. 
Boesak (Ungaria), ajutat la li
nie de M. Dinu și I. Becze (Ro
mânia).

Sul) semnul unei mari tensiuni, 
o dată cu apropierea finișului, s-a 
jucat a 21-a partidă dintre Garrl 
Kasparov și Anatoli Karpov. A- 
cesta din urmă, cu albele, a fost 
întîmpinat de o. deschidere ine
dită, campionul mondial renun- 
țind la obișnuitul „Grilnfeld", 
pentru a intra într-o „Indiană 
nouă", care are antecedente inte
resante de la primul lor meci. 
Jocul a decurs intens, cu mane
vre minuțios și îndelung pregă
tite ltitr-o ușoară notă de su
perioritate, totuși, pentru Karpov. 
A fost nevoie de iscusința în a- 
părare a iul Kasparov, ca și de 
un consum apreciabil al timpului 
de gindire (35 minute la mutarea 
a 16-a 1), pentru ca poziția să se 
echilibreze înaintea epuizării. ce
lor 5 ore. Iată mutările efectuate 
pînă la întrerupere :

KARPOV — KASPAROV (C.M. 
’36, partida a 21-a) l.dl Cf6 2.c4 eS 
3.Cf3 b6 4.g3 Na6 5.b3 Nb4+ 6.Nd2 
Neț 7.Ng2 0—0 8.0—0 d5 9.Ce5 c6 
10.NC3 Cfd7 ll.C:d7 C:d7 12.Cd2 
Tc8 13.e4 d:c4 14.b:c4 b5 15.Tel 
b:c4 16.DC2 Dc7 17.CÎ1 e5 18.Ce3 
e:d4 19.N:d4 Nc5 20.N:c5 C:c5 
21.C:c4 TfdS 22.Tadl T:dl 23.T:dl 
Td8 
26.Db2 
29.NH 
32.Re3 
35.Cd3 
S8.Cf2 ____ _
41.Nc2 (vezi diagrama).

In această poziție, apreciată 
drept egală sau „cu șanse de 
ambele părți" cum se spune în 
limbaj șahlst, Kasparov a găsit 
o continuare activă, jucînd 
41...Nb5+ (mutarea din plic). Ieri, 
la reluare, s-au mal jucat nu
mai patru mutări: 42.RC3 Ca4-1- 
43.Rd2 c4 M.e5+ I:e5 45.Ce4+ Re6 
șl aici, cel doi jucători au con-

, venit asupra rezultatului de 
remiză.

Scorul
10,5—10,5. 
partide, 
gramată

meciului este acum 
Mai sînt de jucat trei 

următoarea fiind pro- 
pentru astăzi.

MECI SPECTACULOS
t'Jrmare Un mq i;

că publicul a plecat satisfăcut 
de un meci în care s-au văzut 
multe din frumusețile basche
tului.

Au marcat : Cernat 27, Neto- 
lițchi -Î6, V. loan 14, Ardelean 
ll Ermuraehe 9, Căpușan 6, 
Brănișteanu 5, Kciscnbiichler 2 
pentru Steaua, respectiv - Ko- 
micius 32, Sabonis 18, Kurt- 
jnaitis 14, lovaisa 16, Bra
dys 4 Visotkas 6, Tsivilis 10, 
Lekarauskas 4. Krapikas 3. 
Au arbitrat foarte bine : A. 
Ivanov (Bulgaria) și N. Ka- 
panii (Turcia).

Returul va avea loc la 9 oc
tombrie. la Katinas.

• TELEX • TELEX
HANDBAL • In Cupa Federa

ție4 (r. ascuîin) returul primului 
tur : VAO Salonic — Hapoel Re- 

hovp flsraeb 24—19 (în tur 20— 20).
HOCHEI PE GHEAȚA • în ca

drul campionatului U.R.S.S. 
ȚSKA Moscova a întrecut cu 
scorul 3? 3—2 «—1. 0—1. 2—0)
formația Di na mc Moscova, iar 
Himlk Voskresenk 9 pierdut pe 
teren propriu, cu scorul de 2—5 (1 1 l—3. o—t) în fața echipei 
Soko Kiev.

RUGby • în eontînuarea turneului efectuat în Marea Britanle 
de ?ătre reprezentativa niponă 
la Leicester : Leicestershire — Janonlp <3—22 '27—13».

24.T :d8|- D :d8 25.h4
D:b2 27.C:b2 f6 28.f3

Nb5 3O.Rf2 Re6 31.Nc4+
Cd7 33.f4 Cb6 34.Ng8

Cd7 36. Rd 4 c5+ 37.Rc3
Cb« 39.Rd3 Ca8 40.Nb4

de-al doilea turneu (Ruse și 
Sofia). Ruxandra Dragomir — 
Irina Spîrlea și-au adjudecat 
finalele de dublu, cîștigînd — 
în primul — cu 6—2, 6—3 în fața 
perechii bulgare Bojilova — 
Batceva, iar în al doilea cu 
6—3. 7—5 tot la un cuplu bul
gar, Magdalena Maleeva — 
Anghelova. făcînd pereche cu 
grecul Fikas (acesta din urmă 
a cîștifiat proba de simplu la 
toate cele trei turnee, la Sofia 
și la Plovdiv întrecîndu-1 în 
finală pe tenismanul român 
Cristian Zetu cu 6—1, 6—2 și,' 
respectiv, 6—0. 6—3), Dinu Pes- 
cariu a terminat învingător în 
două finale de dublu, dispu
nînd de Zetu — Scripczak (Po
lonia) cu 6—4. 6—3 si. respec
tiv, de Ratcev — Andonov 
(Bulgaria) cu 6—4, 6—2. La
Ruse, finala de dublu băieți 
a revenit perechii Zetu — Pes
căriți, învingători cu 3—6. 6—3, 
8—6 în fața cuplului grec Fi
kas — Papagheorghiu. „Atît 
presa din cele trei orașe bul
gare, cit și tehnicienii au 
apreciat comportarea tinerilor 
noștri tenismani“ — ne-a spus 
Constantin Cozmescu, antreno
rul care i-a însoțit pe repre
zentanții noștri la cele trei 
turnee din Bulgaria. (I. GV.).

LAUSANNE, 2 (Agcrpres).. 
In cadrul C.I.O. se află în dis
cuție o propunere privind 
schimbarea datelor de desfășu
rare a J.O. de iarnă, potrivit 
căreia ele ar urma să nu se 
mai desfășoare în același an cu 
J.O. de vară, ci la doi ani după 
acestea. Se apreciază că deca
larea J.O. din 1992 în 1994 ar 
determina o creștere a populari
tății Jocurilor Olimpice 
iarnă.

a
La încheierea primei etape a cupelor europene

MULTE DECIZII LA LIMITA
O Azi, tragerea la sorți a jocurilor din turul al II-lea # 
Maradona și Boniek ratează lovituri de la 11 m! © Toate 

echipele spaniole calificate
I

IN SEMIFINALE
U.R.S.S
Șl S.U.A.

BULGARIA
BRAZILIA

Două echipe .creditate cu șanse 
de a ajunge în semifinalele ce
lei de a Xl-a ediții a c.M. mas
culin de volei au ieșit decepțio
nate din cursa calificării, în faza 
a doua a competiției. Este vorba 
de formația țării gazdă, Franța, 
pe care mulți o vedeau chiar în 
finală, șl de cea a Cubei, care 
se mîndrea Înaintea C.M. cu pres
tigioase victorii asupra principale
lor favorite la titlul mondial, e- 
chipele U.R.S.S și S.U.A. Iată 
rezultatele ultimei etape din faza 
a doua: la Toulouse: Bulgaria — 
R.P. Chineză 3—0 (8 13, 11), Ceho- 
- Italia 3—0 (3, 8, 4) si

Franța 3—1 (13, —6.
Nantes : Cuba — Ja- 
(—11. 12, 10, 17), Ar- 
Polonia 3—2 (7, —10, 
și U.R.S.S. — S.U.A. 
—9 12).

turneelor semifi-
2.

slovacia — 
Brazilia — 
18, 5) ; la 
ponla 3—1 
gentina — 
—6, 4, 8)
3—1 (10, 9.

Clasamentele
nale : 1. Brazilia 10 p (15:3), 2. 
Bulgaria 9 p (13:4), 3. Franța 8 p 
(11:6), 4. Cehoslovacia 7 p (6:9), 
5. Italia 6 p (3:12), 6. R.P. Chi
neză 5 p (1:15), respectiv : 1. 
U.R.S.S. 10 p (15:2), 2. S.U.A. 9 p 
(13:5), 3. Cuba 8 p (11:10). 4. Ar
gentina 7 p (8:11), 5. Polonia 6 p 
(6:12), 6. Japonia 5 p (2:15). Con
form regulamentului, în semifi
nalele simple pentru locurile 1—4 
vor juca mîîne. la Paris. în sala 
„Omnisport" — Bercy :' U.R.S.S. 
cil Bulgaria șl S.U.A. cu Brazi
lia. învingătoarele urmînd să-și 
dispute duminică seara titlul 
mondial, iar învinsele „bronzul". 
Celelalte echipe vor juca. în tur
neele pentru locurile 5—8 (Fran
ța, Cehoslovacia. Cuba și Argen
tina) șl 9—12 (Italia. R.P. Chi
neză, Polonia șl Japonia).

S-a încheiat, la Evreux. turneul 
de consolare (locurile 13—16). Cla
sament final : 13. Grecia 6 p
(9.2). 14 Egipt 4 p (7:7). 15. 

Taiwan 4 p (4:7). 16. Venezuela 
4 p (4:8).

CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

turRezultate din meciurile 
ale etapei I a cupelor euro
pene Ia baschet — MASCULIN, 
CUPA CUPELOR : 
Kingston (Anglia) — 
(Belgia) 99—91 (47—50) 
RADIVOJ KORACI : 
bourg (Belgia) — 
(Luxemburg) 107—67 
Vevey (Elveția) — 
Barcelona 98—106 
Athleta Juvenis (Malta) 
vignon 35—83 (15—47) ; 
NIN. CUPA LILIANA 
CIIETTI : Wasserbiiling 
xemburg) — UBL Viena 
(23—27), Black Star 
(Luxemburg) — Tortosa (Spa
nia) 45—131 (23—69). Apollon
Salonic — Minior Pernik 58—96 
(39—52).

PolyceU 
Malines 

: cupa 
Marien- 
Contern 
(53—40). 
pspanol 
(48—53),

— A- 
FEMI- 
RON- 

(Lu- 
1 50—71 
Mersch

• TELEX • TELEX

Se cunosc aproape toate echi
pele care au pășit în etapa a 
doua a marilor competiții euro
pene intercluburi. Astăzi după- 
amiază vom afla caț-e vor fi ad
versarele echipelor noastre (în 
urma tragerii ia sorți) în parti
dele programate la 22 octombrie 
și 5 noiembrie.

tn C.C.E. sînt o sumedenie de 
formații de valoare recunoscută, 
ca Bayern Mtinchen (care a eli
minat pe Eindhoven), F.C. Porto, 
Real Madrid (a surclasat pe 
Young Boys Berna cu 5—0, prin 
golurile lui Butragueno 2, Santil- 
lana. Valdano și H. Sanchez). 
Juventus Torino (4—0, la Reykja
vik. prin punctele lui Platini 2 
și Laudrup 2). Dinamo Kiev, cîș- 
tigătoaiea ultimei ediții a Cupei 
Cupelor (a eliminat acum pe Be- 
roe cu 2—0. oe teren propriu, 
unde „bătrînul* Blohin nu s-a 
dezmințit, înscriind un gol. imitat 
apoi df Iakovenko), Anderlecht 
și Celtic Glasgow. Există și for
mații bine cotate, ca Steaua Ro
șie Belgrad, care, deși învinsă 
de Panathinaikos în retur cu 
2—1, merge mai departe grație 
acelu 3—0 din prima manșă. Dy
namo Berlin fa scos din 
campioana 
prin două 
(impusă în 
Germain),

chipă profesionistă din-Danemar
ca) și Austria Viena (cu mulțl 
internaționali în echipă). Mai 
modeste par a fi Besiktas, Apoel 
Nicosia și Rosenborg.

A dour competiție care ne In
teresează în mod deosebit este 
Cupa U.E.F.A., în care participă 
întotdeauna formații de prim 
rang (multe poate mai bune de- 

. cît îr Cupr Cupelor). Și ca do
vada, unele meciuri au fost foar- 

echilibrate, încă din prima 
etapă. Două j jcuri au fost deci
se în prelungiri, dintre care unul 
după loviturile de la 11 m. Wer
der Bremen a pierdut calificarea 
în fața nu mai puțin redutabilei 
formații Atletico Madrid. Neu- 
barth și Meier au punctat pentru 
vest-germani făcînd ca scorul 
general să fie d^ 2—2. dar în 
prelungiri (ir<’n. 113) Salinas a 
adus golul calificării echipei spa
niole ! '

întîlnirea dintre Toulouse și Na
poli, caic a fost decisă după e- 
xecutarea penaltyurilor. După 
120 de minute, scorul general a 
fost egal. 1—1 ,1n retur francezii 
au înscris . * '.. . i. ’
ratările lui Bagn! și Maradona 
(se întîmplă drei și la jucătorii 
cu firmă" steălucitoare !) au e- 
liminat pe Nap'-li. francezii cîș- 
tlgînd cu 1—3 ! O surpriză a fur
nizat-o Dukla Praga, ultima cla
sată în campionatul cehoslovac, 
eare a elim’nat ne una dintre 
fruntașele campior.atului scoțian. 
Midlothian ! Șl încă un rezultat 
puțin scontat : F.C. Barcelona — 
Flamurtari Vlora 0—0 
dovedește ascensiunea 
albanez. — •
a C.C.E. 
limlnată 
ga at in

șl alte echipe se bucură 
mare prestigiu în această compe
tiție : Spartak Moscova, Standard 
Liăge, Neuchâtel. Monchenelad- 
bach. Sporting Lisabona. Feye- 
noord, Torino, teverkusen ș.a.

In Cupa Cupelor. Zaragoza — 
Rom» 2—0 după scurgerea celor 
90 de mir.ute. Echipa spaniolă a 
ajuns. în avantaj dună două pe- 
naltyuri ! (iransforrmte de Se- 
nor), iar ta scorul general de 
2—2. după 120 de nVnute. italienii 
au ratat de la 11 m prin (reți
neți) Bontek șl Ancelotti nier- 
zînd cu 4—3 !

In fine, vom sublinia 
echipele
pentru

prm Stopyra). dar

scor care 
fotbalului 

ultimei ediții 
e- e-

rinalista
et» cit pe aici să fie 
da^ă în tur nu ar fi 
m'nutul 85 !

de

că toate 
snaniole s-au calificat 
etapa a doua.

SI mn’ dramatică -a fost Ion OCHSENFELD

* ★ *
REZULTATE. In numă- 
ieri al ziarului am găz-

Suediei, 
victorii), 

fa^a lui 
Briindby

cursă
Oergryte 

Vitkovice 
Paris St 
(singura e-.

• TELEX • TELEX
ȘAH • In runda a 6-a a tur

neului internațional mixt de la 
Zajecar (Iugoslavia), marea ma- 
estră româncă Dana’Nuțu a câș
tigat la Marianovici. Tosici la 
Ga-nț Nikolin la Dimitriadis. Ml- 
lanovici a pierdut la Djordjevlc! 
iar Maximovici a remizat cu 
Markoviel în clasament conduce 
maestrul Iugoslav Danilo Djord- • 
ievici. eu 5 p. Otilla Ganț se afU 
pe locul trei, cu 3.5 p iar Dana 
Nuțu. pe locul 8. Cu 2.5 p.

ENIS • în primul tur al tur
neului internațional feminin de 
la Loosdrecht (Olanda). Sylvia 
Hanlka a eliminat-o cu 7—5, 4—6 
5—1 ne Corinne Vanier Helena '

Sukov' d.șpus cu 6—2, 6—0 de 
Laur. Go la; sa ’ar Katerina Ma
leeva a întrecut-o cu 
p? Anne Hobbs,

VOLEI » La Veliko
(Bulgaria) au început __ _____
Campionat?’or Mondiale feroviare 

în orimele moduri în- 
următoarele rezul-
Goreeană — R.F. 

1, 15-3, 15—1): 
a vin 3-rO (15—11.

Germană — 
14-16, 13-15

Ceho- 
3—0 (15—5 15—3. 15—7) î
- India 3—0 (15—0. 15-4

Tîrnovc 
întrecerile

tfemirin) 
reglstrîndn se 
tate : R p.d’ 
Germania 3—o (15— 
U.R.S.S. - Illgosl. 
15—6. 15-6' ■ R.D.
Po.cn’!» 3—5 <15—13

5—5. 15—2) : Iugoslavia 
«lovack
Polonia
15—10).

ALTE 
rul de . ___ ______ =_
duit majoritatea rezultatelor me
ciurilor disputate marți și 
miercuri. Unele însă, ale partide
lor care s-au încheiat după mie
zul nopții, vi ie oferim âzi :

In C.C.E. : Real Madrid — Young 
Boys Berna 5—0 (în tur 0—1). 
In CUPA CUPELOR : Real Zara
goza 
giri, ___ _____
11 m (în tur 0—2). Sion 
deen 3—0 (în tur 1—2) ; 
Limasol -------
tur 0—6). ___
Bursaspor 5—0 (în 
CUPA U.R.F.A. : Sporting Lisabo
na — Akranes 6—0 (în tur 9—0) 
F.C. Magdeburg — Athletic Bil
bao l—o (în tur 0—2). Werder 
Bremen - Atletico Madrid 2—0 
2—1 dună prelungiri (în tur 0—2). 
F.C. Barcelona — Flamurtar’ 
0—0 rîr> tur I—n I. Toulouse - 
Napoli 1—o ci in» prelungiri. 4—:J 
după loviturile de ta 11 m (în 
tur o—1) ■ Rezultatele de joi sea
ră Bo--, lei-, — Florentina (în tur 

0—1) și A.E.K. — Inlernazionaîe 
(0—2), nu ~nc-au sosit pînă la 
închiderea ediției, urmînd să le 
publicăm in ziarul de mîîne.

ECHIPELE CALIFICATE. C.C.E.:

4—3
Roma 2—0 după prelun- 

după loviturile de la 
- Aber- 
Apollon 

Malmo F.F. 2—1 (în 
Ajax Amsterdam — 

tur 2—0). Tn v

Bayern
Austria . _______ , _____
Roșie Belgrad. Dinamo Kiev. Real 
Madrid. Anderlecht, Briindby, 
Besiktas. Apoel Nicosia, ~ 
borg, Dynamo Berlin.
Glasgow, Vitkovice și 
București.

CUPA CUPELOR : Rapid
Real Zaragoza. Benfica, 
tori" Tirana. 
Malmo F.F-..
Wrexham,
Olympiakos Pireu, 
tgart, Vitosa Sofia. _____
Leipzig, Velez Mostar, G.K.S. Ka
towice sau Pram Reykjavik (în 
tur 3—0)

CUPA U.E.F.A. : Beveren, F.C. 
Tirol. Groningen, La Gantoise, 
Neuchâtel, Monchengladbach, Dun
dee' United, Sporting 
Athletic Bilbao, Atletico' 
Feyenaord. Guimaraes 
Praga. Torino. Leverkusen. 
Goteborg, Brandenburg. 
Varșovia. Glasgow Rangers, 
dingen, Widzew Lodz, 
Split., F.C. Barcelona 
Piovtliv. Sportul Studențesc, 
versitatca Craiova, Standard 
Liăge. Toulouse, Spartak Mosco
va Boavista Porto sail Fiorenti
na. A.E.K. sau tnternazlonale.

Mîinchen, F.c. Porto, 
Viena. Juventus, Steaua

Bosen- 
Celtie

Steaua
Viena, 

„17 Nen- 
Bordeaux,Sion.

Ajax Amsterdam, 
Torpedo Moscova,

V.f.B. Stut- 
Lokomotive

Lisabona, 
Madrid, 

Dnkla 
Gybr, 
Le'îia 
Ue'r- 

Hajduk 
Trakia 

Uni-
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