
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
Proletari din toate țările', ttnlți-vd t

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
M JUDEJUl MUREȘ

Ceaasescu. 
Partidului

Tovarășul Nicolae
secretar general al
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună tovarășa Elena 

continual, miercuri, 
lucru in judelui

________ „ cu 
Ceaușescu, a 
vizita de 
Mures.

La vizită 
Emil Bobu. 
Ceaușescu. Silviu Curticeanu.

I.a prima oră a dimineții ■ 
avut loc. înfr-o atmosferă săr
bătorească. de puternică vibra
ție patriotică, festivitatea pri
mirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu In Tîrgu Mureș, 
municipiul reședință al județului.

Rispunzind eu prietenie celor 
prezenți. secretarul general al 
partidului le-a adresat un salut 
călduros si cele mai bune urări. 

Primul obiectiv cuprins in 
programul acestei zile a fost 
I (ÎMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE CHIMICE .AZOMU- 
RES“.

în timpul vizitei au fost înfă
țișate preocupările chimișlilor 
mureșeni pentru traducerea in 
viată a unor cerințe formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea cu pre
cădere a chimiei de sinteze 
fine. In acest context, au fost 
relevate rezultatele deosebite 
obținute in fabricarea materia
lelor fotoscnsibile. In diversifi
carea lor, în creșterea substan
țială a exportului.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele mai 
calde felicitări colectivului com
binatului de îngrășăminte chi
mice din Tirgu Mureș pentru 
succesele obținute, odată cu u- 
rarea de a înfăptui în cele mai 
bune 
creștere 
ductiei. 
bună a 
continuă 
lor activități.

S-a vizitat, in continuare, ÎN
TREPRINDEREA „METALO- 
TEHNICA" TG. MUREȘ, mo
derna uniîate a industriei elec
trotehnice românești, care asi
gură piese de schimb și mașini 
specifice pentru industria noas
tră ușoară, precum si la export.

Adrcsîndu-se conducerii mi
nisterului. a întreprinderii, 
secretarul general al partidului 
a avut cuvinte de apreciere 
■pentru bunele rezultate obținute 
în procesul de modernizare a 
producției. pentru eforturile 
făcute de întregul colectiv In 
acțiunea de echipare a între
prinderilor industriei ușoare cu 
mașini de calitate, cu pertor- 
înantc comparabile cu cele ale 
produselor similare 
pe plan mondial.

★
Cu prilejul vizitei 

a tovarășului 
Ceaușescu, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
județul Mureș, in municipiul 
reședință de județ a avut loc 
o mare adunare populară.

Ca de fiecare dată, au venii 
la. întîlnirea cu secretarul 
general al partidului oameni ai

participă tovarășii 
Ion Dinei. Nicn

condiții programele de 
si diversificare a ero
de valorificare mai 

resurselor, de sporire 
a eficientei întregii

rn uncii de cele mal diferite 
profesii — constructori de 
mașini, ehimlștl, lucrători al 
ogoarelor, elevi, studenți, tineri 
și virsinici — pentru a da glas 
simțămintelor lor de nețărmu
rită dragoste șl profundă pre
țuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eel mai iubit fiu al 
poporului român, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, erou 
al păcii și înțelegerii între 
popoare,

Partieipanții la marea adunare 
populară, desfășurată in fața 
sediului Comitetului Județean 
de partid, purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășe! Elena Ceaușescu, 
slegulețe roșii șl tricolore, 
pancarte pe care erau înscrise 
urări la adresa partidului și a 
secretarului său general, a har
nicului popor român, a patriei 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intlmpinați, ia apariția in 
tribuna oficială, cu puternice 
aplauze, cu urale șl ovații.

în deschiderea adunării, a 
luat cuvîntul primul secretar 
al Comitetului județean Mureș 
al P.C.R., Ioan Ungur.

An luat cuvîntul. . . 
tovarășii Chitită Sărmășan, di
rector al întreprinderii meta
lurgice „Republica” Reghin, 
Aurora Manolaehe. președintele 
comitetului 
Combinatul 
chimice Tg.
Duma, Erou al Muncii 
cialiste, președintele 
Șăulia.

Intimpinot cu însuflețite urale, 
cu puternice ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

apoi,

sindical de la 
de îngrășăminte 

Mures, Gheorghe 
So- 

C.A.P.

existente

de lucru 
Nicolae 

cu

I
II

r»
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ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Prima rundă a turului I in cupele europene 

s-a încheiat pentru cele cinci echipe românești.
A fost a rundă dominată de victoria catego

rici, firi drept de apel, a echipei campioane, 
Steaua, de rezultatul așteptat al Victoriei, de 
revenirea spectaculoasa a „Craiovei tinere", de 
victoria doar la limită a Sportului Studențesc 

c

;i de dăruirea eu care dinamoviștii au apărat 
— in 10 — un handicap minim, care poate *4 
stea la baia calificării.

Cu opt puncta din 10 posibile, toate 
cinci echipe românești — si in primul 
Steaua si Victoria — sini is cursa calificării ta 
turul II.

SUPERIORITATE CATEGORICA

Steaua
PE TOATE PLANURILE
— M.T.K

Urmărită eu cel mai viu 
interes, cuvîntarea a fost subli
niată, in repetate rînduri. eu 
puternice urale și aclamații.

Partieipanții la adunare au 
aclamat îndelung numele parti
dului, al secretarului său 
general, subliniind, și în acest 
feL hotărîrea fermă a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județul Mureș, de a 
traduce în viață indicațiile și 
orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a acționa cu 
înaltă responsabilitate comu
nistă pentru înfăptuirea •- 
biectivelor stabilite dc cel dc-al 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. pentru a 
lntîmpina cu noi și tot mai 
mari succese Conferința 
Națională a partidului și cea 
dc-a 10-a aniversare a Republi
cii.

g Așadar din nou a fost săr- 
g bătoare De stadionul echipei 
g: noastre campioane. Si nici nu 
Z se putea să fie altfel fiindcă 
g știam bine ClT si CE POATE 
g Steaua, linia ei competitivă in- 
g ternatională indicind-o mare 

favorită in fata campioanei 
g Ungariei, M.T.K, Budapesta, in 
g această primă manșă a Cupei 
g Campionilor Europeni.
g 4—1 eu doi ani în urmă, in 
^compania acelei campioane nu- 
g mită Honved Budapesta (turui 
gll). 4—6. acum, eu M.T.K. (si 
g să nu uităm scorul du tea fi 
g mai rotuniorl). care nîci ea n-a 

Dutut rezista ruperilor de ritm 
ț ale .roș-albastrilor“. locului lor 

închegat, bine elaborat. In care 
g Hagi. cu clasa Iui intemațio- 

nală recunoscută a evoluat si 
Ș pentru echipă, dar si pentru 

spectacol, deoarece tribunei > au 
g nevoie si de asa ceva Ha ei. 
g Stoica. Lăcătuș. Boloni. Bum- 
' be.scu. Belodedici et comp, au 

(re)demonstrat că Steaua rămî- 
ne • echipă matură, puternică, 
ca merilînd din plin felicitările 
pentru această splendidă victo
rie, care constituie o serioasă 
opțiune In perspectiva calificării 
în turul următor.

CUPA U.E.F.A

z

Budapesta 4-0 (2-0) J
Deschiderea scorului a fost o 

chestiune doar de cîteva mi
nute. budapestanii fiind obli
gați. Încă din start, la o apă
rare aglomerată (voită chiar de 
antrenorul Verebeș) pentru a 
pune stavile in calea -tăvălugu-

lut” stellet Golul a plutit la 
aer in min. S si. mai alee la 
mln. 4, clnd Pițurcă. la faza 
lucrată de Stoica si Hagl. n-a 
găsit fericita rezolvare. Oaspeții 
s-au apărat cu

1 jind. _____.___
insă ta mia. 11 aa trebuit 
cedeze: mingea a t____________
de la lovan la Bolrtnl, ultimul 
l-a angajai pe HAGI si .deca
rul” Stelei s-a .înșurubat” prin-

uneori
■dinții”, dega- 

la intlmplare 
au trebuit st 
circulat rapid

Stelion TRANOAFIRESCU

(Continuări in pag. 2-3)

Cu acest șut din min. II. Hagi t>a deschide suita celor patru 
goluri steliste Foto: Aurel D. NEAGU

DEBUT DE BUN AUGUR

E.P.A
AL BUCUREȘTENILOR x,

Victoria 0-1 (0-0)<S pLarnaca

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la plecarea din 
municipiul Tg. Mureș, de mii 
de oameni ai muncii din a- 
ceastă frumoasă așezare tran
silvană, care au subliniat, din 
nou, prin puternice aclamații și 
ovajii, sentimentele de aleasă 
prețuire ale tuturor locuitorilor 
județului.

LARNACA, 
de la trimisul
Stadionul Zenon, ______  ___
relut filozof din antichitate, a 
găzduit în fața a aproximativ 
5 000 de spectatori, meciul din
tre echipele E.P.A. Larnaca și 
Victoria București.

Cu nimic stînjenită de căldu
ra sufocantă (+38 grade), for
mația gazdă a căutat golul de 
la. început, creînd emoții 
poarta lui Rotărescu 
4 și 16, cînd același 

g încercat să finalizeze 
g partea stingă. A fost, 
^simplu „foc de paie",

16 (prin telefon, 
nostru special), 

numele tna.

Z

la
în min. 

Skaias a
de pe 

însă, un 
„stins**

repede de Victoria, care, prin- 
tr-o țesătură de pase, alternate 
cjl lansări lungi spre flancuri, 
și-a trecut în cont o evidentă 
superioritate tehnico-tactică. Și 
situațiile de gol se înregistrea
ză acum la poarta lui Constan
ți nou. în min. 18. Vaișcovlci, 
bine găsit cu o pasă lungă de 
Nuță, are culoar de șut. la 
circa 12 metri, lateral, dreapta, 
dar vrea să-1 „întoarcă" pe 
Lcmesios și se dezechilibrează.

în min. 26. este rîndul Iul Co- 
jocaru să rateze, irosind o 
frumoasă pătrundere printe-un 
șut în... Constantinoii, de Ia 
-humai 
să de 
14 m, 
plasă, 
golul ______  .
Cojocarii rămăsese în 
clară de ofsaid. Echipa 
toria păstrează inițiativa,* 
cînd cu jucătorii din toate li
niile, dar V. Ene (min. 32), Co- 
jocaru (min. 36) și Comănescu 
(min. 38) șutează fără, adresă 
din afara careului de 16 m.

Jumătatea a doua a meciului 
debutează cu un șut al lui To-

6—7 m ; mingea respin- 
portar este lobată, de la 
frontal, de Balaur 1 în 

sub transversală, vdar 
nu este acordat într'ucît 

poziție 
Vic-

— ur.

Gheorghe NICOLAESCU
(Continuare in pag 2-3)

Prima zi de școală la Liceul ,,Matei Basarab" din Capitală

MULT AȘTEPTATA REVEDERE CU COLEGII SI PROFESORII
15 septembrie. Prima zi de 

Ațcoală. Ne aflăm la Liceul 
„Matei Basarab" din Sectorul 3 
al Capitalei, în mijlocul celor 
peste 1200 de elevi șl eleve 
din clasele IX—XII. care au 
așteptat cu nerăbdare întîlnirea 
sau reîntîlnirea cu colegii și 
profesorii diriginți. cu celelal
te cadre didactice. Cu toții au 
ascultat cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, rostită 
la marea adunare populară din 

„.municipiul Cluj-Napoca cu prl- 
lejul deschiderii noului an 
de învâțămînt, avînd proas
păt în memorie îndemnul 
ce le-a fost adresat r „în- 
vățați, învățați și iar învățați! 
Nu pregetați pentru a vă în
suși cele mai noi cuceriri ale

1 if
I I

Tiberîu ST AM A

(Continuări £r» pap 2-3)

Un moment emoționant pentru elevii baschetbaliștl de la Liceul 
„Matei Basarab" din Capitală: reintilnlrea cu anțrenoarea lor, 
prof, Ana Popescu...

SPECTACULOASA•- Șl MERITATA 
DE SCORRĂSTURNARE

Universitatea Craiova
CRAIOVA, ,16 (prin telefon). 

Tribune, arhipline și o atmosfe
ră sărbătorească pe. „Centra. 
Iul11 din, Bănie, la meciul de 
debut al echipei locale în noua 
ediție a Cupei U.E.F.A. Un meci 
așteptat cu minte și îndreptă- 
țite speranțe, dar care s-a do- 
vedit mai dificil decît se •putea 
anticipa. în primul rind ■ dato
rită- replicii deosebit de vi
guroase dată de formația oas. 
pe.te,-care s-a apărat cu străș
nicie șl a contraatacat cu un 
grad • ridicat de periculozitate. 
In al doilea rînd, datorită chiar 
craiovenilor care cel puțin în 
primele: 45 de minute au evo
luat departe de posibilitățile a- 
rătate .în acest început de se
zon. Din aceste motive a re
zultat doar O victorie la limi
tă a studenților, meritată de
sigur,: dar obținută cu destulă 
greutate, după multe emoții și 
în condițiile unei spectaculoa
se răsturnări de scor : de la 
0-2, 1« 3 2.

Chaves 3-2 (0-1)

Echipa craioveană a 
de la început să-și __
punctul de vedere, dar a 

neconvingatpr.

căutat
impună 

i fă- 
cut-o Cam neconvingător, ac- 
țitinile sale ofensive destră- 
mîhdu-se în fata apărării de
cise a oaspeților, care au avut 
în brazilianul Jorgiriho ,. țip., a- 
devăraț lider. De altfel, gazdele 
și-au creat în această primă 
jumătate a medului4 doar cîte
va ocazii favorabile' de gpl șt 
acelea' doar din faze fixe. ră
mase, din păcate fără efect pe 
tabela de .marcaj. Aceste situa
ții! favorabile, aii survenit' după 
cîtcva cornere,. . cînd . .Badea 
(rrțîn. 14),. Săndot (min, 17) și 
Gli, Popescu (min. 24) au pus 
.efectiv în pericol, poarta. Iul 
Padrao. De notat., de aseme
nea. și faza .din min, 30, cînd — 
tot în urma unui corner — 
Saura a scos de pe linia pro-

Constantin FfRANESCU

(Continuări in pap. 2-3)



După 4 etape in Divizia A de rugby Adnotări la campionatele de motociclism

STEAUA Șl GRIVIȚA ROȘIE SE MENȚIN NEÎNVINSE
Etapa a IV-a a campionatului 

de -rugby a fost dominată de 
echipele gazdă care au învins 
pe toată linia. în consecință, 
statu-quo și în fruntea cla
samentului, Steaua și R.C. 
Grivița Roșie conducînd — 
neînvinse — cu cîte 12 puncte. 
Iată amănunte de la jocurile de 
Ieri.

zător — ochii la eîteva 
ofsaiduri flagrante ale adversa
rilor. Cîțiva remarcați : deci, 
Paraschiv, Doja, Aldea (Di- 
namo) ; Colibă, Doroftei, Vaslu- 
ianu (Politehnica). Tufă (D) a 
fost eliminat pentru lovirea 
unui adversar.

APILOȚII BUCUREȘTENI, ÎN PRIM-PLANUL ÎN

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 19—7 (7—7). Meciul a fost 
foarte disputat și mai echilibrat 
decît ar lăsa să se vadă re
zultatul final. Dar, dacă 
rugbyștii ieșeni au făcut 
egal pe grămadă, ei au 
învinși pe „treisferturi". De fapt, 
diferența a făcut-o căpitanul 
echipei naționale, Mircea PA- 
RASCHIV — ieri în zi de ex
cepție — autor al unui eseu 
în prima repriză (la o greșeală 
în apărare a lui Chirilă) : di- 
namovistul a urmărit perfect 
și prin 2—3 fente a făcut în
treaga apărare a studenților k.o. 
Al doilea eseu al gazdelor a 
venit în repriza secundă, după 
o fază clasică, atac rapid, su- 
pranumeric, finalizat de mereu 
„tînărul" ALDEA. în fine, a 
treia încercare îl are la origine 
tot pe Paraschiv : pleacă din 
nou într-o acțiune în stil per
sonal (contraatac), pentru a-1 
deschide apoi pe TOFAN, care 
înscrie nestingherit. Celelalte 
puncte ale învingătorilor a- 
parțin Iul Fl. ION (drop) șl M. 
TO ADER (2 transf.). Sigur, lu
crurile nu au fost chiar atît 
de simple, ieșenii au deschis 
scorul în... min. 1 — eseu DO
ROFTEI și jucau de la egal... 
COSTEA izbutește și el un 
drop. Dar atacurile lor eșuează 
apoi dintr-o insuficientă teh
nicitate a atacanților și chiar a 
unor înaintași (am numărat 4 
baloane scăpate ..înainte" de 
Leuciuc, un rugbyst de la care 
avem pretenții). E drept, în 
prima repriză, arbitrajul lui 
M. Sabin i-a dezavantajat pe 
oasneti. el inchizînd — surprin

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
C.S.M. SUCEAVA 15—4 (12—0). 
Două reprize distincte : în pri
ma, grivițenii s-au detașat (deț 
cisiv) acționînd, ca de obicei 
„ceas" prin T. RADU — 3 l.p. 
și drop (după o „indirectă"). 
După pauză, tot el a mai punc
tat din l.p. Sigur, Grivița a 
cîștigat meritat. A jucat mai 
elaborat, deși prea lent după 
opinia noastră. Față de poziția 
sa de co-lideră a campionatu
lui am pretinde însă să arate 
mai mult... Un cuvînt și des
pre suceveni. Au ratat prima 
parte fiind timorați. După pauză 
au „dat drumul la joc" și au 
fost pe punctul de a înscrie 
eîteva eseuri, compromise, in
credibil, in extremis. Unul 
singur l-a reușit LIVADARU. 
Remarcări : Radu, Anton, 
rămare, 
Negru, 
Corect 
trescu.

____________________Gu- 
Pongracz (Grivița) ; 
Tuchlei (Suceava), 

arbitrajul lui G. Pe-

Dimitrie CALLIMACHI

STEAUA — C.S.M. SIBIU 
42—32 (20—13). Un scor rarisim, 
după o partidă care a ținut treaz 
interesul publicului din primul 
și pînă în ultimul minut, pen
tru că echipa campioană a în- 
tîlnit o formație evoluînd fără 
urmă de complexe. Finalmente. 
Steaua si-a valorificat su- 
peritoritatea ansamblului, reu. 
șind, între altele, șase eseuri, 
ratînd cam tot atîtea (fer. 
mitatea apărării oaspete, dar si 
individualismul unora dintre 
titularii săi). Sibienilor le ră- 
mîne satisfacția de a fi putut 
ieși cu fruntea sus din teren : 
au marcat patru eseuri, au ad
ministrat, de altfel,

mare număr de puncte laurea
tei en titre — la aceasta aca
să, lăstnd, pe scurt, o bună im
presie, îndeosebi prin Mitocaru, 
Negru, Zuzu, Zeicu, Jianu, 
Dragomir.

Bucureștenii aveau, după cinci 
minute, șase puncte avanș (A- 
LEXANDRU, din drop). A ega
lat M. DRAGOMIR — după o 
inspirată intrare a lui Becheș, 
eseu transformat de AMARIE. 
O încercare (T. COMAN) și 
o lovitură de pedeapsă (A- 
LEXANDĂU) au dus-o pe Stea, 
ua la 13—6, dar sibienii erau 
departe de a se da bătuți : 
AMARIE — drop și, din nou. 
DRAGOMIR — eseu, la o fază 
aplaudată de drept, au resta
bilit echilibrul pe tabelă. Gaz
dele aveau să se desprindă în 
finalul reprizei, printr-o acți
une lungă, cu Munteau și A. 
lexandru, încheiată în eseu de 
VÂRZARU, și prin siguranța 
lui ALEXANDRU — l.p. (a- 
propo de penalității, sibienii 
au ratat cinci in prima parte). 
După pauză, meciul a avut un 
aspect asemănător, punctele 
fiind realizate de DUMITRES
CU, MUNTEANU, T. COMAN. 
RADULESCU — eseuri, CODOI
— 3 transformări, respectiv 
ZUZU, JABIN — eseuri, IVAN- 
CIUC — l.p. + transf., SARAC
— drop, AMARIE — l.p. (de la 
centru !). A 
inexactități. 
Constanța.

condus, cu unele
C. Stanca > din

Geo RAEȚCHI

Mircea Paraschiv (cu balonul), cel mai bun de pe. teren 
meciul Dinamo — Politehnica Iași Foto : Aurel D. NEAGU

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — SPORTUL STUDENȚESC 
32—6 (9—0). Bănățenii, cu o 
echipă în devenire au învins 
lejer. Au marcat : DOMOCOS 
(drop min. 1), RACEAN (eseu 
min. 28), DOMOCOS (transf.). 
După pauză, înscriu : aripa RA
CEAN (2), ARDELEAN eseuri, 
DOMOCOS 2 l.p., transf.,
GRIGORAȘ drop. Pentru oas
peți a marcat 'NASTASE 2 l.p. 
A arbitrat I. Vasilică. (C. 
CREȚU, coresp.)

FARUL CONSTANTA — ȘTI
INȚA PETROȘANI 29—8 (11—0). 
Joc foarte bun al ambelor e- 
chipe. Gazdele, evident supe
rioare, au înscris prin ZANFIR 
(2), TRIFESCU (2), POPESCU, 
NECULA —eseuri, TRIFESCU 
l.p., BICA transf. Pentru stu
denții din Valea Jiului au re
alizat SANDU și GHEORGHE 
cîte un eseu. Arbitru : Al. 
Pavlovici. (C. POPA, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — CONTACTOARE BUZĂU 
22—3 (10—3). Gazdele au domi
nat clar, impunîndu-se 'prin e- 
seurile lui ȘUGAR 2, V. ION, 
dropul lui CANTEA, punctele 
lui OSIAC — l.p. + 2 transf. 
Pentru oaspeți a marcat PO- 
DARESCU, din drop. A arbi
trat Gh. Huștiu. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

Următoarea etapă, a V-a, du
minică 20 septembrie.

«a

PRIMA ZI DE ȘCOALA
(Urmare din pag l)

științei, ale cunoașterii umane 
din toate domeniile de activi
tate. Numai așa veți putea de. 
veni oameni eu • înaltă con
știință revoluționară și en • 
înaltă capacitate de activitate 
in toate domeniile, numai așa 
veți putea deveni buni revo-, 
luționari, buni cetățeni ai 
României socialiste, constructori 
conștienți ai socialismului 
comunismului I Numai pe 
ceastă bază va fi 
itorul de aur al 
comunismul !“

Un îndemn de .
valoare, un cuvînt de ordine 
și pentru elevii și profesorii de 
la Liceul „Matei Basarab", 
unitate de învățămînt cu profil 
industrial, unde se formează 
pentru muncă și viață, viitori 
mecanici și electroniști, munci
tori cu o înaltă calificare sau 
maiștri și absolvenți care pă
șesc pe porțile institutelor de 
învățămînt superior, ale celor 
politehnice cu precădere, „exis- 
tînd și o tradiție, in acest 
sens", cum ne asigură prof. 
Daniel Grigorescu, directorul 
liceului. Există, de asemenea, 
condiții deosebite pentru Învă
țătură, cum am avut prilejul 
să constatăm, cadre didactice 
si tehnice de elită, precum și 
ateliere-școală excelent dotate.

„In modelarea viitorilor ab
solvenți. a celor care vor Intra 
in producție sau în facultăți, 
învățămîntul de educație fizi
că, prin caracterul său forma- 
tiv-educaiiv, oferă tin sprijin 
direct și eficient" — ține să

și 
•- 

asigurat vi- 
României —

o neprețuită

remarce prof. Viorel Chițimia, 
director-adjunct cu probleme 
de tineret. Ne dăm seama u- 
șor că o spune cu toată con
vingerea, pentru că profesorul 
de limba română Viorel Chiți- 
mia a fost el însuși unul dintre 
beneficiarii exercițiului fizic, 
practicat ordonat, sistematic, 
In școală și in facultate, In 
calitate de apreciat gimnast, 
fost campion de juniori In pro
ba de inele. Și chiar dacă 
gimnastica nu deține ponderea 
la Liceul „Matei Basarab" (a 
avut-o, însă, cîndva), preferin
țele elevilor de aici îndreptîn- 
du-se net către baschet, prof. 
Chițimia ca și celelalte cadre 
didactice stimulează dorința ti
neretului studios de a face 
sport, îl încurajează în finali
zarea unor inițiative destinate 
să asigure cuprinderea masei 
largi de elevi în concursurile 
și competițiile din cadrul Da- 
ciadei, în alte acțiuni sporti
ve care angajează prestigiul 
liceului. Cum a fost, de pildă. 
Cupa ziarului „Informația Bucu- 
reștiului" la baschet, în care 
echipa liceului și-a disputat 
primul loc...

Sigur, baschetul este aici 
sportul nr. 1 șl pentru că prof. 
Ana Popescu, din colectivul ca
tedrei de educație fizică, a fost 
jucătoare divizionară A, Ia Ra
pid București. Exemplul ei, de 
dăruire pentru baschet, l-au 
urmat mulți elevi, Cătălin Pin- 
țea și Horia Cojocaru, Bogdan 
Costinescu și Dragoș 
veritabilă pleiadă 
venți și jucători, cei 
Ia Dinamo. Cîștigă.

tot mai mult teren, alături de 
baschet, atletismul, prin stră
dania prof. Lucia Calafeteanu, 
ceea ce și explică apariția u- 
nor valori, cum este Manuela 
Tîrneci, proaspătă campioană de 
junioare a țării în proba de 
disc. Ca Manuela vizează reu
șite în atletism tot mai multe 
eleve, așteptînd primele prile
juri adică concursurile 
asociație sportivă și 
proiectate chiar în 
toamnă, cum ne-au dat 
țeles reprezentantele 
claselor.

Proiecte, dorințe, ambiții ex
primate cu sinceritate, cu spi
rit de angajare, cu hotărîrea de 
a le îndeplini. Spre satisfacția 
elevilor, dar și a profesorilor 
și părinților, care doresc să-i 
vadă crescînd sănătoși și pu
ternici 1

pe 
sector 

această 
de în- 

tuturor

«»

Hrisafi, o 
de absol- 
mal mulțl 
însă, aici,

• Fără doar și poate, majo
ritatea partiqipanților la Cam
pionatele Republicane de ano- 
tociclism viteză pe șosea, in- 
chelate duminică la Drobeta 
Tr. Severin, au depășit, prin 
prestații și rezultate, nivelul 
ediției trecute a celei mai im
portante competiții interne. A- 
ceastă creștere calitativă (încă 
insuficientă, de acord) a fost 
evidentă la mai multe capitole. 
Bunăoară, dacă fiecare clasă 
țvea din prima etapă mereu 
același lider, care, de regulă, 
se detașa clar, de data aceasta 
numărul candidaților la un loc 
pe podium s-a mărit conside
rabil. De exemplu, la clasa ce- 
lor mai puternice mașini solo, 
250 cmc, unde tînărul și ta. 
lentatul orădean Istvan Viktor 
(pilotînd 
pusă la 
principalii 
mult de o 
s-a redus _ .
sfert de lungime pentru unii 
parteneri, iar alții au sosit a- 
desea fără a mai fi prinși din 
urmă de fostul campion. Saltul 
cel mai spectaculos l-au făcut 
bucureștenii Stelian Sandu, Ti- 
beriu Troia, mureșeanul Bela 
Gabor și timișoreanul Robert 
Frantz, alergători capabili de 
rezultate superioare. De ase
menea, am constatat un pro-

o motocicletă bine 
punct) își întrecea 

adversari cu mai 
tură, acum diferența 
la mai puțin de un

„NAȚIONALEI!" DE MARTINO
Pe kartodromul din Galați s-a 

desfășurat cea de a patra eta-pă 
a Campionatului Național de vi
teză pe circuit, la startul căteia 
s-au aflat 162 de concurenți din 
28 asociații sportive. Întrecerile, 
dominate de alergătorii gălățeni, . 
s-au soldat cu rezultatele : că
deți — 1. M. Muntean ÎDanubius 
Galați), 2. L. Dănăilă (Automo
bilul LIA Galați), 3. F. Constan- 
tlnescu (Unirea Tricolor Bucu
rești) ; 80 cmc, special — 1. C. 
Caraivan (CJAK IRA Tecuci), 2. 
G. ton (CMAK București), 3. M. 
Chirvăsuță (CJAK IRA Tecuci) ; 
50 cmc — 1. A. Tănase, 2. V. 
Crăescu (ambii Danubius), 3. V. 
Constantin (Unirea Tricolor) ; 
125 cmc — 1. L. Ștefan (Metalul 
Tg. Secuiesc), 2. A. Tănase (Da
nubius), 3. M. Ostoiu (LIA Timiș); 
250 cmc — 1. G. Moldovan (IPA), 
2. A. Gyorgy (Metalul Tg. Se
cuiesc), 3. R. Grozea (Unirea Tri- 

începători : I. Drăgan
Danu- 

Tricolor 
Tg.

color) ;
(IP A Sibiu), 
bius Galați, 
București, 3. 
culese.

Pe același kartodrom,__ ____
fășurat, a doua zi, etapa a III-a 
a Campionatului National de an- 
duranțâ (rezistență), în care s-au 
distins sportivii bucureșteni. Re
zultate : 1. S. Stamaiin — V.
Constantin, 2. C. Rusu — U. 
Greii (ambele echipaje de la Uni
rea Tricolor). 3. M. Olteanu — N. 
Grecan (CMAK București). Echi
pe : 1. Unirea Tricolor București, 
2. CMAK București, 3. I.T. Bucu
rești.

Echipe : 
2. Unirea
Metalul

1.
Se-

s-a des-

DE LA FEDERAȚIA ROMANA
DE SCHI-BIATLON

F.R.S.B. anunță că probele 
și normele de control ale pre
gătirii fizice generale pentru 
schiorii alpini vor avea loc în 
datele de 12 și 13 octombrie, 
la Poiana Brașov.

ȘTIRI DIN ATLETISM

• Sîmbătă (de Ia ora 16,30) șl 
duminică (de la ora 3,30) pe Sta
dionul „23 August” va avea loc 
„Cupa Federația! Române de a- 
tletlsm”, concurs cu caracter re
publican pentru seniori *i ju
niori.
• Calendarul lunii octombrie : 

Sibiu, sîmbătă 10 (20 km junioa
re și juniori I, 15 km femei), 
duminică (20 km marș juniori I, 
10 km marș junioare I) ; Con
stanța, sîmbătă 24 (maraton băr
bați), duminică 25 (50 km marș, 
10 km marș femei).

SERBĂRILE TOAMNEI" - 0 FRUMOASĂ 
MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVĂ

SUrșitul săptăminii trecute a 
fost marcat de o frumoasă ac
țiune cultural-sportivă a tinerilor 
din școlile și Întreprinderile Sec
torului 6 din Capitală, manifes
tare intitulată sugestiv „Serbările 
Toamnei”. Sutele de spectatori 
prezențl in tribunele stadionului 
U.R.B.I.S. au urmărit interesan
tele șl variatele întreceri cuprin
se în program, aplaudînd la sce
nă deschisă viu disputatele con
cursuri. Spectacolul a fost între
git de comentariul profesorului 
Dumitru Buiac, care, cu date, ci
fre șl curiozități din lumea spor
tului, a captat atenția celor pre- 
senți.

Important a fost efectul întregi!

manifestări, preocuparea perma
nentă a organizatorilor (Sectorul 
6 este fruntaș în asemenea ac
țiuni) de a cuprinde în sportul 
de masă un număr cît mai mare 
de oameni ai muncii de diferite 
vîrste și profesii.

Printre cîștigătorl ; echipele E- 
lectra și Turbomecanica (la vo
lei). Confecția (la handbal) 
U.R.B.I.S. (la fotbal, copii), iar 
la atletism, unde au fost prezenți 
șl veterani sportivi, am notat din
tre învingători pe A. Ungureanu 
șl Mihaela Oiincă de la U.R.B.I.S. 
(la tineret). Maria Orosz, Elena 
Pagu, Maria Ferfelea și Dumitru 
Tilmaciu (la veterani).

Ion PANA — coresp.

greș și la celelalte clase, tine
rii Octavian Vrăjitoru, Cornel 
Băjan, Florin Tică, Csaba Ko. 
vacs, Valeriu Stanca, Carmen 
Dumitrașcu, Elena Rauca, Sava 
Stancovici și cuplul Mircea 
Calborean + Eduard Keul la 
ataș, ciasîndu-se adesea înain
tea unor motoclcliști eu state 
mai vechi de activitate. Avînd 
cei mai mulți concurenți an
gajați în lupta pentru un Ioc 
pe podium, revirimentul țineri. 
lor motocicliști țde.. lș.jfș’dețiile j ai abe.șțor 
biicureștene i.M.GlB; (itntFeiior . Mihai Mc 

de ’ ani re 
model de 
cu secția 
care, cînd 
cu un m; 
tori ? Dui 
nit doar 
Stancu, 
mul tis TIri 
colea Ion 
punem < 
ne-a spus 
noștință, 
viitorul < 
Cornelia 1 
mora și i 
rim să d< 
asociației 
obținute - 
să ne spi 
izbuti ? 0 
niem efo 
dețene ș 
buna des 
nale de k 
la care și 
tă centrii 
prinderi i 
căra . n-si 
cu m

biicureștene t.M.GÎB; (antrenor \ 
— Traian Mihăilescu). I.T.B. 
(antrenor — Ion Constantin) 
și (Calculatorul (antrenor — Ma. 
rian Niculescu) — care au cu
cerit 4 din cele 6 titluri puse 
în joc — au adus pe diferitele 
trasee un aer proaspăt și dă
tător de speranțe.
Mircea Calborean + Eduard 
Keul, care conduceau la ataș 
înaintea etapei finale cu 7 p 
in clasamentul general, au 
pierdut duminică titlul din 
cauză că motorul lor n-a func
ționat precum... 
fiind nevoiți 
Era cît pe-aci 
reșteanca Carmen 
lideră la 50 cmc sport, să re
pete aceeași figură : rupîn- 
du-i-se siguranța de la schim
bătorul de viteze și fiind de
parte de parcul pentru acorda
rea de asistență tehnică, i-a 
venit ideea să o înlocuiască cu 
un ac de siguranță. Făcînd a- 
poi o splendidă cursă de ur
mărire, ea a recuperat pas cu 
pas terenul pierdut, îmbrăcînd 
în final tricoul de campioană. 
Nume cu rezonantă în aria mo-

Sibienii

ceasornicul, 
să abandoneze, 

ca și bucu- 
Dumitrașcu,

*

țociciismul 
greșul Tin: 
beța Tr. : 
pion la 12 
ccscu (I.M 
merituos 
sport, iar 
cu + A 
Zărneș^V ; 
oară p'e ci 
a podium 
du-se prir 
.lui cu uipt

ESTE NECESARA 0 REC
A ACTIVITĂȚII

Sînt, iată, cîțiva ani de 
cînd sistemul competițional 
al atletismului nostru se 
desfășoară după aceeași 
schemă. Camp'onatele Inter
naționale ale României, care 
se constituie intr-un „eta
lon" de prim ordin, sînt 
precedate de fel de fel de' 
concursuri cu caracter de 
verificare în care, nu pu
ține sînt rezultatele deose
bite. Se presupune, logic, că 
aceste- rezultate să fie un fel 
de aconto pentru cele ce 
vor urma în plin sezon, dar 
tot așa, nu puține 
sînt acelea dintre 
eie care rămîn, în 
prim plan, 
sfîrșitul 
De ce ? 
unii atleți 
tivitatea competitională 
vînd un bun capital al pre
gătirii, nu numai a cîlei fi
zice generale, ci chiar și a 
celei tehnice, ceea- ce le 
permite să realizeze perfor
manțe de valoare — între 
cele mai bune din lume ! — 
la o oră la care încă acti
vitatea din alte țări abia se 
urnește. Urmează ' „etalonul" 
Campionatelor Internaționa
le, la început de sezon, 
după care se stabilește lo. 
tul național, pe probe, pen- 
tru cei aleși existînd, fireș. 
te, fel de fel de priorități, 
mai ales la deplasările la 
diferitele concursuri inter
naționale.

Dar In loc ca nivelul pre. 
gătirii să se mențină, ~la 
destui, de mulțl dintre at- 
leții noștri el descrește:

Campionatele Naționale 
programate cu eîteva săptă- 
mîni înaintea evenimentului 
central al sezonului (anul 
trecut „europenele", anul a. 
cesta, ca și în 1983, „mon
dialele" etc.) au rolul să 
facă, într-un fel, selecția 
definitivă. • De mai 
vreme se petrec 
astfel în atletismul 
și nu ni se pare a fi ce]

pînă la 
anului.
Se pare 
își încep

ATU
mai bine, 
în a?’; l 
care Li pr 
Roma au 
nâte nație 
Bulgaria, 
atletii de 
merican 
Jocurile 
Indianapo 
competiții 
etc. Cine 
procedat 
în fapt, i 
rea cea n 
privită ni

momentul 
firesc să 
orice caz, 
menții pe 
10—14 zii 
glezi" cu 
intervale 
depărtate 
în iunie, 
iulie și a 
cisiv în i 
fi numai 
parcursul 
sînt și a 
Europei/', 
rele 
etc.).

Am 
btamă

multă 
faptele 
nostru

se:
P 

atenției s 
mulul nc 
lor !...) <
procedînc 
șl pînă 
bine. Trc 
Sportivii 
tism pute 
ză consei 
vrem&j o 
momentu 
tant al u 
și din ac 
am prezs 
tr-un se2 
trebui să 
plicăm și

DIVIZIA B LA HANDBAL
Iată rezultatele Înregistrate In 

cadrul etapei a Ul-a a Diviziei 
B de handbal :

MASCULIN, seria I : ASA Bu
zău — IMU Bacău 20—17, CISM 
Borzeștl — IMP sf. Gheorghe 
32—28, Hidrotehnica Constanța — 
Tractorul Brașov 28—10, CSU 
Rapid Galați — MoMosin Vaslui 
27—23, Calculatorul IIRUC Bucu
rești —Arctic Găești 23—19, Inde
pendența Carpați Mîrșa — Pra
hova Teleajen CSU Ploiești 27— 
25, seria a Il-a : Constructorufl 
Arad — Metalul Hunedoara 30—25, 
Tehmoutllaj Odorhel — Strungul 
Arad 31—28, Constructorul Ora
dea — Utilaj Știința Petroșani

34—25, Un 
U Baia î 
goj — M 
Comerțul 
to turisme

FEMINI 
limpla P 
București 
— Textil 
Muncitor 
Săvinești 
— Arget. 
tea Tg. 
șani 19— 
Chimia 
n-a : AI 
Sebeș 23 
mec Clu 
ța 35—20 
tria Ușo 
Craiova
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ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE
SUPERIORITATE CATEGORICA

(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I

SPORTUL STUDENȚESC PUTEA REALIZA
O DIFERENȚA CATEGORICA

au decis ca echi-
G.K.S. Katowice

Cînd sorții 
pa poloneză 
să fie adversara Sportului Stu
dențesc in actuala ediție a Cu
pei U.E.F.A., nu numai supor
terii echipei, dar și toți iubi
torii fotbalului au considerat 
că „alb.negrii" nu vor avea o 
sarcină ușoară în primul tur al 
G 3. Era 9 iulie, echipele se 
aflau în plină vacanță competi- 
țională și perioada pînă la pri
mul joc cu G.K.S. Katowice, 
precedată și de primele patru 
etape de campionat, puteau a- 
duce pe Sportul Studențesc în 
forma dorită pînă la ora pri
mului joc. Rezultatele slabe? din 
campionat au accentuat îngri
jorarea. în perspectiva parti- 

cu G.K.S. Katowice.

care ra-

acționcze cu o prudență nejus
tificată. Vom încerca să evo
luăm la o cotă superioară de 
combativitate și, mai cu seamă, 
să mărim viteza de joc in me
ciul retur, capitol la care 
ne-am prezentat cu unele scă
deri. Moralul nostru, fortificat 
de victoria din start,
mine totuși o victorie și ne a- 
cordă un avantaj in manșa a 
doua a întrecerii, reprezintă 
unul dintre principalele noas
tre argumente".

Spusele antrenorului M. Ră- 
dulescu au o anume acoperire 
gîndindu-ne la faptul că Spor
tul Studențesc — cu excepția 
meciurilor cu Shalke 04 și Xa- 
max Neuchatel — a jucat mai 

■bine partidele deplasare

Foto : Aurel D. NEAGU

la un scor 
la califi- 
următoare,

plină ofensivă a 
cu precădere după 
atacul avea nevoie 
plus, întreaga linie 
(M. Marian, Cazan,

propriu, va reuși să 
o victorie
contribuie

în etapa

Coraș trece încă o dată de apărătorii formației din_Katowice. 
Dar golul doi nu va veni

greu întilnirea, doar 
deși condițiile de des- 
a întîlnirii i-au fost 
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- Minaur 
■talul Lu- 
ea 26—11, 
re — Au- 
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letalul O- 
nlcă Fină 
București 
J, Sportul
- Relonul 
la Vaslui 
2, 
xra
leorghe —

scria a
- Textila 
tea Far- 
5M Blstri-
— imdus- 

-13, CFR 
: Timișoa-

Ceta- 
Foc-

tre patru apărători, după eare 
a șutat cu stinsul. necruțător : 
1—0. Campioana noastră tine 
bine in mină iocul. atacurile in 
evantai sînt oprite cu prețul 
faulturilor făcute mai ales de 
„liberoul" Hires si Szalai. In 
min. 26 tribunele vor exulta 
din nou: Lăcătuș l-a simtit pe 
Hagi că a plecat ca din... pușcă, 
a lobat balonul peste Huszarik, 
alti trei fundași au ră nas ulu- 
iți la cursa lui HA'GI și. din 
careu, acesta a trimis, tot cu 
stingul, sub transversală: 2—0. 
Primul șut al oaspeților pe 
poartă îl înregistrăm abia în 
min. 32 (fără 
pentru Liliac), 
notăm că spre 
(min. 35 si 42) 
ar fi putut fi
Gaspar n-ar fi respins în cor
ner

probleme. însă, 
autor Varga. Să 
sfîrsitul reprizei 
tabela de marcaj 
modificată, dacă

un nou sut al lui Bagi si

dacă Bol6ni ar fi 
mai devreme la un 
mit de la Lăcătuș.

La reluare, jocul 
discreția campioanei _______
Balint șutează. de la 11 m. în... 
brațele lui 
Pițurcă este 
min. 52) Ia 
excelent în 
profită de graba Stelei în con
struirea acțiunilor ofensive si. 
astfel, adversarul organizează 
un contraatac prin Poloskei. 
Liliac iese prea mult pe cen
trare si dă emoții, dar reușește, 
totuși, să se arcuiască, respin- 
gind în corner. în min. 63, 
Hagi este faultat la marginea 
careului. Execută, scurt. Lăcă
tuș la Hagi. acesta trimite puțin 
înapoi și BOLONI. venit ca un 
bolid, inscrie în stilul său ca
racteristic — „bombă" cu stin
sul. sub transversală: 3—0. Tri
bunele jubilează, cer golul na-

ajuns ceva 
balon pri-

este tot la 
noastre.

Gasnar (min. 51). 
lipsit de șansă (în 
mingea expediată 

colțul lung. M.T.K.

DEBUT DE BUN AUGUR
(Urmare din pag. 1)

polinschi, semn că Victoria nu 
se mulțumește cu... o remiză. 
Și in minutul 51, "
mite puternic, de la circa 18 m, 
frontal, mingea deviază din- 
tr-un fundaș cipriot și se ros
togolește în plasă, în stingă 
portarului Constantinou, care 
este derutat : 0—1. Replica 
lui E.P.A. Larnaca se face sim. 
țită, dar ofensiva ei se sparge 
la limita suprafeței de pedeap
să, unde sistemul defensiv al 
bucureștenilor, bine grupați, 
respinge totul. Beneficiind de

forțe proaspete în teren, 
introducerea lui Țălnar 
62) și Augustin (min. 76), 
toria își reia atacurile pe 

V. _ENE tri- • nu le va mai întrerupe.
fost vorba doar de o simplă su
perioritate teritorială. Atacînd 
pe un front larg, bucureștenii 
își vor mai crea situații favo. 
rabile de a mai înscrie. în min. 
80, Nuță, la o centrare la 
„întîlnire", de pe partea dreap
tă, a lui Augustin, a călcat pe 
minge la numai 6 m de. .. gol. 
Să mai consemnăm, în sfîrșit, 
bara lui Augustin, din min. 87 

Așa s-a scris istoria acestei

prin 
(min.
Vic- 
care 
N-a

RĂSTURNARE
(Urmare din pag. 1)

SCOR

tru si
ce în ___ ____ ______
din apropiere pe lingă poartă): 
Boluni pasă lungă către Lăcă
tuș, acesta tîsnește, Gasnar 
iese in întimpinarea „vitezistu- 
lui" și cu viclenia-i cunoscută 
LĂCĂTUȘ trimite cu boltă și...
1—0. Finalul a aparținut Stelei, 
publicul a aplaudat-o frenetic, 
răsplătind astfel munca si e- 
fortul unei echipe, care a în
vins pe toate planurile, intr-o 
manieră categorică, 
oana Ungariei.

Arbitrul sovietic 
minosvili a condus

STEAUA: Liliac

el vine în min. 83 . (după 
min. 75 Pițurcă a reluat

De ca to pi-

Velodi Mi- 
foarte bine, 

„-i-—toan. 
BUMBESCU. BELODEDICI 
Ungureanu — STOICA Maia- 
ru (min. 46 Balint). HAGI. BO- 
LONI — LAcATUS (min. 88 
Rotariu) Pițurcă.

M.T.K. :
Hires. 
Szalai. 
liiskei 
Szeibert). Boda.

Hires a primit cartonaș gal
ben. iar Szalai. ne cel

Gașpar — Farkaș. 
Lorincz. Huszarik — 
VARGA, KEKESI. P6- 
— BOGNAR (min. 55

ro$u.

prime manșe, cîștigată 
do formația noastră, 
tă. cu generozitate, 
cui cipriot, în final de partidă.

Arbitrul Antal Hutak (Ungă, 
ria) a condus foarte bine.

E.P.A. LARNACA: Constan
tinou — Stepfani, Tomazou, 
PIERAKIS, Lemesios — Porfi- 
riou (min. 59 Thedotou). PELC, 
Clarke (min. 65 Ioanou), Makis 
— SKAIAS, Filipou.

VICTORIA BUCUREȘTI : RO- 
TARESCU — Comănescu, Ml. 
REA,' C. SOLOMON, Topolin. 
schi — COJOCARU, Balaur I, 
V. ENE (min. 76 AUGUSTIN), 
Henzel — Vaișcovici (min. 62 
Țălnar), Ntiță.

pe merit 
aplauda- 

de pnbli-

Dar. ținîndu-se seama de va
loarea lotului „alb-negrilor“, de 
puterea de mobilizare a jucă
torilor pregătiți de Mircea Ra
dulescu și Vlad Marica, șe pre
supunea că Sportul Studențesc, 
beneficiind și de avantajul te
renului 
obțină 
care să 
carea 
chiar de la București. Pînă la 
urmă. însă, formația noastră a 
cîșiigat 
cu 1—0, 
fă șura re 
dintre 
PRIMA.
dislaw Zmuda, a anunțat for
mația, cei mai buni trei jucă
tori ai săi nefigurîhd printre 
titulari. Este vorba de Nawro- 
cki (jucătorul nr. 1 în topul 
sezonului trecut, organizat de 
ziariștii polonezi), Furtok șl 
Wijas, toți trei internaționali 

Deci, un real handicap al 
oaspeților. A DOUA, 

lui Grzesik. in ml-

A. 
formației i 
eliminarea 
nutul 40.

Chiar și 
aflîndu-se 
merică timp de 50 de minute, 
Sportul Studențesc n-a reușit 
să Înscrie decît un singur goli

Care ar fi cauiele acestei 
scăzute eficacități ale unui ran
dament care nu poate * primi 
calificativul așteptat? Explicația 
ne-a dat-o chiar antrenorul M. 
Rădulescu: „Teama de a nu 
primi gol pe teren propriu, așa 
cum s-aA întîmplat ea echipa 
noastră în edițiile trecute ale 
Cupei U.E.F.A., a determinat 
o exagerată crispare în rîndu- 
rile jucătorilor, făcîndu-i să

în aceste condiții, 
în superioritate nu-

ra 24—24, Constructorul Baia 
Mare — Voința sighișoara 27—15, 
Constructorul Hunedoara — Vo
ința Odorhei 27—24. (Corespon
denți : I. Vlad, I. Ionescu, V. 
Pelenghian, C. Crețu, Șt. Gurgui, 
I. Zaharla, N. Donciu, C. Olaru, 
Nușa Demian A. Pialoga, z. Ko
vacs, M. Bostan V. Sabou, S. 
Niculescu, I, Ghișa, M. Verzescu, 
M. Florea, A. Crișan, C. Popa, O. 
Guțu. V. Frincu, Gh. Donciu).

Astăzi se dispută meciurile e- 
tapel a rv-a.
• MECI RESTANT IN DIVI

ZIA A. Azi, la Craiova, ta Sala 
Sporturilor va avea loc partida 
dintre divizionarele masculine A 
Universitatea și Politehnica Ti
mișoara, restanță din etapa a 
IV-a.

decît cele de pe teren propriu.
A surprins faptul că în mo

mentele de 
studenților, 
pauză, cînd 
de omul în 
de fundași
M. Popa, Munteanu 41) a pre
ferat să rămînă în propria ju
mătate de teren, deși formația 
poloneză îl avea avansat nu
mai pe Hetmanski. O altă cu
riozitate a fost menținerea lui 
Pană pe banca de rezerve — 
jucător de mare travaliu — 
chiar și spre finalul partidei, 
cînd mulți dintre jucători dă
deau semne de oboseală. Ar 
mai fi de semnalat absența 
conducătorului de joc, tînărul 
Stănicl (încă In formare pen. 
tru această sarcină de 
răspundere), chiar dacă 
cat bine, are . tendința 
căuta mereu poarta cu 
de la distanță, fiind mai 
preocupat de a-i pune în ăl- 
tuații favorabile pe echipieri.

In perspectiva partidei retur 
■cu G.K.S. Katowice, care se 
va disputa la Chorzow, în răs
timpul care a mai rămas pînă 
la 30 septembrie antrenorii și 
jucătorii Sportului Studențesc 
au obligația să pregătească în 
amănunt meciul, astfel ea 
printr-o evoluție net superioa
ră să obțină mult dorita cali
ficare. O calificare care poate 
deveni posibilă, mai ales că 
formația poloneză, așa cum s-a 
văzut și în meciul de la Bucu
rești, nu est<f de nedepășit.

Gheorghe NERTEA

priei sale porți mingea expe
diată cu capul de Săndoi. 
Oaspeții, in schimb, au izbutit 
să fructifice unul din contra
atacurile lor, în min. 19, prin 
GILBERTO, care, însă, s-a a- 
flat într-o flagrantă poziție de 
ofsaid, ignorată de tușierul Y. 
Erdogrul, încheind astfel în a- 
vantaj prima parte a întîlnirii.

După pauză, din nou craio
venii au început cu atacuri in 
forță, dar iarăși oaspeții au fost 
aceia care au reușit să punc
teze: in min. 52. la o lovitură 
liberă executată de Gilberto, 
de pe partea dreaptă, Zdravkov 
a reluat mingea, cu capul. în 
„transversală", după care VER
MELINHO, atent, pe fază, a 
introdus-o în poartă. Sase mi
nute mai tirziu. portughezii

sînt la numai un pas de... 3—0. 
la capătul unui contraatac in 
trei, avîndu-1 doar pe portarul 
Crișan în fată, dar au ratat cu 
ușurință această imensă ocazie, 
datorită unei pase neatente 
care a creat poziția de ofsaid 
pentru Slavkov. Depășind si a- 
cest moment critic, tînăra echi
pă craioveană — impulsionată 
Si de intrarea în teren a lui 
Geolgău — se lansează într-o 
pasionantă cursă de refacere a 
handicapului, 
mai aproape de 
real, atacînd în 
si cu mai multă 
cum ar fi trebuit _ . 
început, craiovenii

în entuziasmul nestăvilit al 
tribunelor, să întoarcă un re- 
Ailtat care la un moment părea 
de nerefăcut. Mai intîi a în
scris CIUREA. care a transfor-

Evoluînd mult 
potențialul ei 

trombă, variat 
luciditate, așa 
s-o facă de la 

vor reuși,

mat penaltyul acordat pentru 
faultul in careu comis asupra 
Iui Ghită (min. 63). Egalarca a 
survenit două minute mai tir- 
ziu. cînd mingea șutată de 
VANCEA s-a lovit de Jorginho 
si a deviat în coltul opus celui 
în care plonjase portarul Pa- 
drao. în sfîrsit. victoria a fost 
parafată în min. 85 de către 
GHIȚA printr-o frumoasă e- 
xccutie în careul advers.

Arbitrul V. Namoglu (Turcia) 
a condus bine.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Crișan 
pescu. 
cher — 
mescu 
Stoica 
Van cea.

CHAVES: Padrao — Cernue- 
ira, Garrido. JORGINHO. 
Rogerio (min. 70 Vincente) — 
Gilberto. Zdravkov, Caura (min. 
46 Serra), DIAMANTINO — 
SLAVKOV, Vermelinho.

— NEGRILA. Gh. Po- 
SANDOI. Weissenba- 
CiuTea. Mănăilă.' Iri- 
(min. 40 GHIȚĂ) — 
(min. 63 GEOLGAU). 
Badea.

Priviri spre eșalonul secund

DUPĂ O JUMĂTATE DE AN...
mare 

a ju
de-a 

șuturi 
puțin

Chimia Rm. Vilcea — Tractorul Brașov 2-0 (1-0)
Din nou soare în zăvoiul vtl- 

cean! Acest succes In fața 
echipei Tractorul Brașov (2—0) 
este nu numai primul din ac
tualul sezon, ci vine să Între
rupă o lungă serie neagră a 
Chimiei care n-a mai cunoscut 
bucuria victoriei de aproape ju
mătate de an (ultimul său suc
ces datează din . luna martie, 

2—1 în Giulești). Victoria de du
minică a fost clară, după o par
tidă care s-a Încheiat, practic, 
prin minutul 50. Atunci, formația 
gazdă avea un avantaj de două 
goluri pe tabela de marcaj, des
prindere pe care a considerat-o 
poate asigurătoare și In conse
cință „a oprit motoarele". Iată 
cum s-au Înscris cele două go
luri care l-au avut drept autor 
pe TRESCHIN: în min. 8 Ver-

gu II găsește cu o pasă în adin
ei me pe vîrful vîlcean (care 
Insă se afla într-o flagrantă po
ziție de ofsaid nesemnalizată de 
tușierul C. Drulă, de altfel și 
„centralul" V. Mihăilă, din 
Sibiu, avea să mai comită ct- 
teva erori pipă la finele parti
dei), acesta preia scurt șl 
înscrie pe lingă portarul Orban, 
1—0; în min. 47 Tudorache, din 
marginea careului de 1* m, 
centrează precis șl același 
TRESCHIN rcîa plasai eu capul 
in plasă, 2—0. Aceasta avea să 
fie de altfel și ultima ocazie 
de gol mal clară la cele două 
buturi, pentru că, pînă la flu-

ierul final, nu s-a mai întîmplat 
mare lucru...

Chimia bate din nou la por
țile primului eșalon, dar, pen
tru a o face cu sorți de izbîn- 
dă, mai sînt unele. lucruri de 
pus la punct. în primul rînd 
găsirea unei, formule stabile și 
omogene pentru linia defensi
vă, care pare acum ..călctiul 
lui Achile". Să nu uităm că 
In etapa precedentă, pe propriul 
teren, „unsprezecele" vîlcean a 
primit, în fața lui A.S. Drobeta. 
nu mai puțin de trei goluri ! 
„Trecerea de la apărarea -om 
la om» la cea în zonă Îmi dă 
destulă bătaie de cap", constata, 
cu Îngrijorare, V. Grossu, an
trenorul Chimiei.

Apoi ar mal fi ceva. Chimia 
trebuie să găsească un registru 
tactic cu adevărat, pentru a 
nu mai depinde Intr-atît de 
mult de ziua bună sau rea a 
Iul Carabageac, care, dricît ar 
fi de Inimos, nu poate singur 
rezolva Întotdeauna problema 
construcției jocului.

idhinisiihîia or stai loto pronosport iworhuza
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOESPRES 

DIN 16 SEPTEMBRIE 1987
Extragerea I: 40 38 23 6 45 27 
Extragerea a II-a: 43 12 35 
19 1 25

Fond de cîștiguri: 544.453 lei.

• Astăzi fiina joi, este șl UL
TIMA ZI in care Iubitorii siste
mului LOTO își mal pot încerca 
șansele, jucînd numerele favorite, 
la TRAGEREA OBIȘNUITA de 
mîine. vineri, 18 septembrie. Pe 
de altă parte, nu uitați că dumi
nică, 20 septembrie, va avea loc 
încă o interesantă TRAGERE LO
TO 2, cu suita sa de cîștlgurl, în 
bani șl autoturisme. Reamintim 
că la acest gen de tragere se 
poate ciștlga șl cu 2 numere dști-

gătoare, la una din cele trei ex
trageri.

O După cum se cunoaște, noul 
sezon fotbalistic a adus eu sine 
șl posibilități deosebite de valo
rificare a șanselor amatorilor de 
PRONOSPORT In acest sens, 
precizăm că dumindcă, 20 sep
tembrie, va avea loc un nou 
concurs care programează parti
de din campionatele României șl, 
respectiv, Italiei.
• Informăm pe cei interesați 

că rezultatele concursului PRO
NOSPORT de miercuri (cu ta- 
tîlniri din cupele europene) vor 
fi publicate în rubrica noastră 
de mîtoe, vineri H8 septembrie. 
Desigur că informații ta legătură 
cu rezultatele partidelor progra
mate vor fi comunicate șd prin 
celelalte canale obișnuite.

Mihai CIUCA

O fază din întilnirea Metalul — Mecanică Fină (2—0), care a 
deschis seria partidelor interbucureștene Foto: Dragoș A. NEAGU



ȘTAFETA SPORTIVA A INTRAT
PE TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE
în cadrul manifestărilor 

prilejuite de cea de-a 70-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Co
mitelui de Stat pentru Cul
tură Fizică «i Sport din 
U.R.3.3. a organizat o șta
fetă sportivă, a cărui traseu 
cuprinde unele din orincipa- 
lele orașe din U.R.S.S., pre
cum si localități din Polonia, 
RD Germană, Cehoslovacia. 
Ungari*. România. Bulgaria. 
Traseul străbătui de ștafetă va

In această sâptăminâ, la Tirgu Muref

BALCANIADA CICLIȘTILOR JUNIORI
Întrecerile Campionatelor 

Balcanice de ciclism juniori, 
care se vor desfășura tnceptnd 
de tniine Ia Tg. Mureș, cuprind 
două probe: contratimp echipe 
*i fond individual.

și-au anunțat participarea 
tineri rutieri din Bulgari*. Iu
goslavia. Grecia șl Turcia, că
rora li se vor alătura cei mai 
buni cicliști juniori din țara 
noastră. Antrenorul lotului na
tional. Vasile Selejan. a în
cheiat. practic, pregătirile e- 
fectuate cu elevii săi. urmtnd 
a se fixa asupra sportivilor 
care ne vor reprezenta în a- 
eeste întreceri. Iată componen
ta lotului: Wilhelm Gross
(Torpedo Zărneștl). campion 
național ta contratimp Indivi
dual pe anul tn curs; Attila 
Balast și Dorn Trif (ambii 
Voința Cluj-Napoca), compo
nent! al echipei campioane la 
contratimp: Dănut Catanl
(Voința Piatra Neamț). cam
pion național la fond: Coste!

JOCURILE MrDITERmm
In ooncursu de natațle din ca

dru Tocurilor sportive medite
raneene. oe s<* desfășoară la La
takia (Siria). înotă torul Italian 
Glorgto Lambertl ■ elștlgat pro- 
ba de 100 m liber, ou timpul de 
36.66 (nou record ad competiției). 
Iar coechipiera sa Manuela Ca
noe! s- situat oe primul loc ta 
proba feminină de 100 m spate 
tn 1:03.6a.

In competiția de gimnastică, la 
individual compus victoria a re
venit soortl" el spaniole Laura 
Munoz cu 77.10 p iar ta masculin 
primii loc a fost ocupat de Ita
lianul Boris Pretl cu 114,750.

Rezultate Înregistrate la alte 
discipline : role’ feminin : Al
bania — Turcia 3—0 ; Grecia — 
Liban 3—c : Ha't — siria S—0 ! 
masculin • Greda — Franța J—< ; 
Handbal masculin : Algeria — 
«alta 33—17 ; Franța — Turcia 
ta—15 ; Spania — Greci* M—tt ; 
tem lata : Franța — Siria SS—0 ; 
spania — Ralia M—M ; basctwt 
masculin Turci? — Tunisia to
ol Snanla — Greda ItS—71. 

avea ea punct final capitala 
Uniunii Sovietice, Moscova.

Miercuri, ștafeta a intrat 
pe teritoriul Republicii So
cialiste România în punctul 
de frontieră Borș, fiind pre
luată de sportivi români. In 
continuare, aceasta va stră
bate, între 16 și 18 septem
brie localitățile Oradea. CluJ- 
Napoca, Alba lulia. Sibiu, 
Rlmnicu Vîlcea. Pitești. Bucu
rești, Giurgiu. (Agerpres)

Crăciun, vicecampion la fond 
ti medalie de bronz la seoai- 
tond, *1 Mihai Pîrlog (ambii 
C.S. Brăila). Marius Simion 
(Stlrom), mezinul lotului, de 
patru ori campion național la 
juniori mid; Marian Țirlea 
(Voința Ploiești); Alexandra 
Popovlei (C.S.M. Iași); Florin 
Ochetan (Voința București) ; 
Mihai Marius (Olimpia); Adrian 
Ivaa (C.S.Ș. I București) și Ma
rian Făgăraș (Blectromureș Tg. 
Mureș), toți aQați printre frun
tașii Campionatului Republican 
de mare fond pentru juniori, 
competiție dotata cu trofeul 
„Cupa Orașelor".

întrecerile se vor desfășura 
astfel: vineri IS septembrie, 
(start ora 10). contratimp echi
pe, pe traseul Bălăușel — So- 
vata și retur, 70 km, iar du
minică 20 septembrie (start 
ora 10), cursa de fond, 100 km, 
pe ruta Tg. Mureș — Rtcfu — 
Crăfeștl — Bărăgan — Reghin 
si retur. (H.S.)

• PE SCURT •
ATLETISM • Concura la Pa

dova s 1000 m: Said Aouita 
lrlS.M triplu : Hr la to Markov 
16,« m. greutnte t Alessandro 
Andrei M.M m înălțime F : Stef
ka Kostadtnova 1.00 m, ? mile 
F i Fatlma Aouman 3:311.44 • 
Concurs de maraton la Togo, la 
Lome s Pierre Andre Gobet CM- 
veții) - 1:13:42.

HANDBAL • La Mlada Boles
lav l Cehoslovacia — Austria 36— 
lt d La Zagreb Medvesclak — 
hc Magdeburg 32—34.

HOCSM PB GHEATA • A4 
trefiea ne-i al finalei .Cupa ca- 
nadai*, desfășurat la Hamilton, 
s-a încheiat ou victoria formați
ei canadiene, ears a învins echi
pa U.RJS.S. etștlgtnd astfel tro
feul. Beatftatal a lost, pentru a 
treia oară 0—0 O—«, »—6, 1—0).

POLO O Spania a elștlgat CM 
de jualon de ta Sao Paulo, Re
tracted in finală, iugoslavia. ea 
16—7. Pentru locurile 1—6 : Ra
ia — Lf.O 16—43.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOfftRE Pc agenda Conlcficimici
• Recent a avut loc la Hă. 

vana cea de-a 21-a ediție a 
Concursului Prietenia, pentru 
juniori, la atletism. Cu acest 
prilej tinerii sportivi români 
au obținut o serie de succese. 
Astfel, Simona Staicu a cîști- 
gat două probe. 1500 m (4:21,26) 
și 3000 m (9:40,8b), iar trei at
lete s-au clasat pe locul secund: 
Elena Șolcan la 400 m (54,41), 
Denisa Zăvelcă la 800 m 
(2:05,46) și Mirela Belu la Iun. 
gime (6,21 m). Au fost cuce
rite, de asemenea, trei medalii 
de bronz, prin Mirela Borțoi 
la 1500 m (4:24,97). Anișoara 
Ghebuță la lungime (6,20 tn) și 
Mugur Mateescu la 400 mg 
(52,33). La 3000 m Monica Mo- 
roianu s-a clasat a cincea 
(9:51,39).

La extremă de vîrstă s-au 
aflat atleții veterani, pârtiei. 
panți la Karlovy Vari, în Ceho. 
slovacia, la Campionatele Eu
ropene de alergare pe 10 km 
și 25 km. Au luat parte 800 de 
concurenți din mai multe țări. 
Dintre atleții noștri cei mai 
bine s-au clasat : 3. D-tru Tîl- 
maciu (cat. 65—69 ani), 4. Ferd, 
Moscovici (60—64 ani) și 6. I. 
Kacso (80—84 ani), respectiv 3. 
Maria Ferfelea șl 4. Elena l’agu 
(60—64 ani), 5. Maria Ster (35— 
39 ani), 6. Ileana Moscovici 
(55—59 ani) și 9. Maria Orosz 
(50—54 ani).

• O serie de trăgători ro
mâni au participat la două con
cursuri, in Iugoslavia și Unga
ria. Evoluțiile lor au fost fi
nalizate cu victorii în fața unor 

SEMNIFICAȚIILE UNUI START •
I O știre ar fi putut trece neobservată : tn Anglia a început | 

campionatud de rugby ! Din mai multe puncte de vedere Insă, t 
( startul de Ia 5 septembrie merită consemnat drept un eveniment, j 

E vorba, mal lntll, de o premieră. Un moment îndelung aș- ( 
teptat de unii, mereu amînat de alții, in numele prea bine cu- / 
noscutuiul tradiționalism. i

Ne aflăm, apoi, in fața unei competiții-gigant, reun ind cu / 
totul mai bine de o mie o sută de cluburi (!). La nived na- 1 
țional sîn-t trei divizii, cu cîte 12 echipe fiecare, eea dinții cu- / 
prlnzînd numele, multe faimoase, ale grupărilor Bath, Bristol. } 
Coventry, Gloucester, Harlequins, OreJl, Leicester. Moseley, L 
Nottingham, Sale, Wasps, Waterloo (dintre ele urmează, de bu- * 
nă seamă, să fie desemnată campioana). în continuare, apar î 
ligi zonale, de nord «tf de sud, cu 11 participante într-una, J 

ta cealaltă. După care vine Ia rind eea mal cuprinzătoare l 
cs putință subdiviziune, cu repartizări pe criterii geografice, * 

. NotrduS avtnd ta de. aă le spunem, grupe, Mi-dlands tot atîte-a. I 
1 Londra cu șapte mat mult, Sud-Sud Vest două mai puțin. Se [ 
( înțelege, la un asemenea cortegiu impresionant prin numărul 1 

competitoarelor există >1 am regulament pe măsură, viztad *
( punctajul (un sistem mal complicat, procentual, la nivelul prî- ) 

melor tred divizii, ta rest patru puncte pentru victorie, două 1
I la meci egal, unul la tafrîngere), promovarea si așa mal de- j 

parte. (
Iar mal presus de toate r&mîne însemnătatea creării „unui " 

sistem mai. democratic*', cum sublinia taauțt John Burgess, I 
președintele lui Rugby FootbaM Union. Cad # ultimele laeât» > 
ale conservatorismului britanic in joetd ta 15 Lumea rugbriv- l 
lu! se schimbă mereu... ;

Geo RAEȚCH1 )

adversari bine cotați în aria 
internațională. La Zagreb. in 
proba de pistol cu aer compri
mat, Liviu Stan s-a clasat pe 
primul loc cu 579 p, iar llie 
Petru pe 3, cu 578 p (locul 2 : 
T. Stefanik, Cehoslovacia, cu 
579 p). în aceeași probă, So- 
rin Babii a fost ai 6-lea, cu 573 
p. în aceste condiții. echipa 
țării noastre s-a situat prima, 
cu 1730 p, urmată de Cehos
lovacia 1704 p și Iugoslavia, cu 
1686 p. Proba de pistol liber a 
prilejuit, tn schimb, victoria 
lui llie Petru, cu 564 p, urmat 
de același Stefanik, cu 558 p și 
de S. Babii, cu 558 p, L. Stan 
venind pe 5 cu 553 p. La Bu
dapesta, Anișoara Matei a fost 
victorioasă, la pistol 10 metri, 
cu 475 p, urmată de Agnes 
Ferencz, din Ungaria, cu 469 
p. Prezente și ele în finală, 
celelalte reprezentante ■ ale 
noastre au ocupat următoarele 
locuri : 5. Dumitrașcu 467 p, 
6. Kaposztay 465 p. 6. Maria 
Ciobanu 463 p.

• Participînd la o intilnire 
In Ungaria (au mai fost pre- 
zenți sportivi din Bulgaria, 
R.D. Germană și Polonia), tînă- 
rul biatlonist român Marius 
Gessler, component al Cen
trului olimpic de la Rișnov, 
a cîștigat proba de 8 km (cu 
două trageri), pe poziția a treia 
clasîndu-se colegul său Paul 
Verman. La ștafetă, echipa 
noastră s-a situat pe poziția a 
doua, precedată de reprezen. 
tativa Poloniei.

Europene dc lir

01 LI ZOO 01 lULKf
IA ISO

ÎN ÎNTRICfRlA TfNIWA
Unul dintre domeniile in ca

re activitatea Confederației Eu
ropene de Tir atinge cote înal
te este cel al tirului practicat 
de femei, răspândirea disc pli
nelor specifice ocupînd în pla
nurile acestui organism, un loo 
de prim-plan. Recent, la Adu
narea generală organizată la 
Lahti, în Finlanda, cu prilejul 
Campionatelor Europene pen
tru arme cu glonț, au fost a- 
probate noi propuneri, ini
țiate de forurile de resort ale 
tirului din țara noastră (rea
mintim că președinta Comisiei 
feminine este Nina Predescu). 
între acestea figurează redu
cerea numărului de focuri pen
tru concursurile feminine de 
skeet și trap de la 200 de ta
lere la numai 150, în ideea u- 
nel adaptări mai adecvate la 
specificul fizico-anatomic al fe
meilor. Urmărită consecvent 
de-a lungul anilor, această idea 
este, de altfel, menită să con
tribuie și la dezvoltarea. în 
continuare, a probelor speci
fic feminine de tir, la redu
cerea costului acestui sport 
(în general ridicat) la ușurarea 
eforturilor de organizare a în- 
tîlnirilor de tir pentru femei. 
Cum Comitetul feminin, prin 
Confederația Europeană de Tis 
și Uniunea Internațională de 
Tir, a militat și a reușit să 
contribuie la introducerea. în- 
cepînd din 1984, de probe fe
minine în programul olimpie, 
acest organism continuă să 
promoveze specificitatea probe
lor feminine și să se opună 
introducerii de probe mixta 
(pentru bărbați și femei), cum 
au existat propuneri pentru 
proba de mistreț alergător, de 
pildă.

în spiritul sportului practi
cat In mod specific de femei, 
noile măsuri luate de Confe
derația Europeană de Tir vor 
avea, desigur, un mare ecou 
la . dezvoltarea tirului feminin 
nu numai în aria europeană, cl 
și 1* nivel mondial, forul de 
specialitate de pe bătrînul con
tinent fiind, mereu, în istoria 
sa, un ante-mergător în pri
vința răsplndirii tirului

Fotbal
I iHoridieuM- La închiderea ediției

IERI, ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

CUPA CUPELOR
F. C. Malines — Dinamo 1-0 (0-0) 

...DAR CALIFICAREA SE JOACĂ LA BUCUREȘTI
■-* dat startul In noua ediția a oupeloc europena. 

raaultata dta prima inanși (celelalte te vom publica 
dator va avea loc ta W septembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Ptn4 ta închiderea ediției ne-an sosit unuăuiarele 
ta ziarul de mtlne). Reamintim ci returul partl-

CUPA U.E.F.A.

itapM Vlesta 
Dlaamo Kiev 
Bnedasua
MaM F>-
Beal Madrid 
MmehAtel Xamas 
FJ8.T. Ktndhoven 
Fnam R«ykJ«vtt 
Aamua «h». 
uueetrttai *JL

LotKMROthra bStpMC 
Aolberfi
Ajaa Anwteeda 
Real aoeledad 
aportkig Ltoabona
DtnMno MtaMfii 
viaattte Skodra

Akcaaas (Mandat 
vitoșa sofia 
st Mlrrc*
Merthyr (T. GatMort 
fiipeafi Dona
F.G. Maltaea

— Hamrua (Malta)
— Glasgow Rangem
— Dynamo Bertta
— Anderteoht
— Napofi
- Kuuayal Lahti

— Galatesanay Z*.
— Sparta P*a«»
— XeuneoM d’Bac* 
-LtafioM BdUmH 
— M.TJC. Budapeota
- sredet Sofia

CUPA CUPELOR
— Hamburger S.T.
— MarveUle
— Hajduk SptB
— Dundalk (Briante)
— Mask Wroclaw
- F.«. Tthoă
— Genetertdrilgi 
— Sliema Wand. (Malta)
- Kamrar (Suedia)
- O.FJ. Creta
— Trtmso (NorvJ
— Atalantia 

■— Dan Steag 
— Dlraamo Bue.

6-6 Bohemians (Irlanda) — Aberdeen 5 4
1-6 FX. Bl cesiona — Belenensc.- 2-0
3—0 Wtsmut Aue — Valu ■ Reykjavik
6-4 3.K. Beveren — Bohemians Praga 2—5
6-6 Feyenoord — Spera Luxemb. 5 0
»-• Tatabanya — Vitoria Guimaraes 1—4
3-6 Grasshoppen» Zdrteh — Dinamo Moscova 5-4 !
6-1 Celtic Glasgow — Borussia nortmimd 2—1
6—4 Pogon Szczecin — Veron- I—1
1-4 Honved Budapesta — Lokeren 1—fl
6-6 Cotleraine (frlanda) — Dundee United 5—1
6-6 Spartak Moscova — Dynamo D-esda 3—5

Vltkovloe — A.I.K. Stockh. 1—1
PaMoseura (Flat.) — Admira Wacker 5—1

•_ 5 Brondby — I.F.K. Goteborg >—1
p-6 Zenit Leningrad *— F.C Bruges 2—0
1—6 Mjondalen (Norv.) — Werder Bremen 5—5

La Vatetta — Juventus Torino fl-4
4-6

* Steaua Roșie Belgrad — Trakla Plovdiv 3-fl

4-6 Beslktas Istanbul — Internazlonale 0 fl
j e Austria Vlena — Bavei Leverkusen fl -0
2_ Q Velez Mostar — F.C. Sion 5-8
e_ o E.p.A. Larnaca — Victoria Buc. ' fl—1
< a Sportul Studențesc — G.K.S. Katowice i—o
1—0 Univ. Craiova — Chaves (Port.) 3 2
8-4
1-0
1-6

MALINES, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Dinamo a susținut o partidă 
de mare luptă, pe care în con
diții normale, ar fi putut să o 
încheie la egalitate dar faptul 
că a jucat o repriză întreagă 
in zece oameni a cintărit mult 
în balanță. In fata unei echipe 
foarte puternice, amintind de 
Standard și de... Feyenoord 
prin masivitate si decizie, di- 
namoviștii au început bine dar. 
foarte curînd. elanul lor avea 
să fie diminuat de cele două 
cartonașe cu care arbitrul spa
niol a sancționat două faulturi 
de ioc (Movilă si Cămătaru. în 
minutele 5 și 8). Prima ocazie 
aparține belgienilor. în min. 10. 
cînd Den Boer șutează peste 
bară.-In min. 20. după specta
culosul sprint al lui Mihăescu. 
Mateut si Cămătaru ratează in
tercepția în fata golului. In 
min. 23 Moraru se opune decis 
ia șutul lui Ohana. pentru ca 
in min. 36 să se remarce din 
nou Ia ,.capul“ aceluiași Ohana. 
In ultimul minut al reprizei. 
Movilă este eliminat cu mare 
ușurință din ioc. la o fază care 
nu‘ anunța nimic. La o repu
nere de la margine, el a tre
cut mingea Iul Mihăescu. insă 
arbitrul a interpretat acest gest 
atît de obișnuit drept ..tragere 
de timp".

După pauză. în zece oameni, 
cu Rednic libero. Dinamo va 
ave* o foarte mare ocazie (min.

49. șut Mateut din interorui 
careului, pe lingă bară), pentru 
ca — așa cum se întînolă de
seori în fotbal — în chiar mi
nutul următor (50). DEN BOER 
să exploateze o nesincronizare 
a cuplului Moraru-Nicolae. în
scriind un gol cu lotul neaștep
tat. în min. 51 o nouă ocazia 
Mateut. Apoi, belgienii atacă 
susținut. Ruties șutează în bară 
(min. 65). apărarea dinamovislă, 
cu un Rednic foarte inspirat c« 
libero. .,taio“ totul, pornește 
mereu pe contraatac, intervine 
accidentarea lui Varga (min. 
85). intră Dumitrașcu. si meciul 
se încheie la capătul unei re
prize a doua in care dinamo- 
viștii au probat o deosebită 
dîrzenie în inferioritate nume
rică.

retilru meciul retur. Dinamo 
are reale șanse de calificare, 
mai ales dacă .va evolua cu ,e- 
lanul si curaiu! de la Malines.

Arbitrul spaniol V. Aspitarde, 
net favorabil gazdelor a con
dus formațiile:

F.C. MALINES: Preud’hornma 
— Cluyterts. Clijlers. RUTJEB. 
Hofkens — Theunis. Koeman 
(min. 80 Benfeld), DE WILDE. 
Sanders Ohana. DEN BOER.

DINAMO: Moraru — Mihă
escu NICOLAE. Movilă. Varga 
(min. 85 Dumitrașcu) — LUPU, 
Mateut. REDNIC, Orac — Da- 
ma&chln I. Cămătaru.

Radu URZICEANU
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