
La Sinaia a nins !

„DACIADA ALBĂ" A ATRAS 
PE PÎRTII MII DE IUBITORI 
Al SPORTURILOR DE IARNĂ
SINAIA, 16 (prin telefon). 

Vreme splendidă, duminică di
mineață, în Bucegi. Jos, la „te- 
lecabine“, în sala de așteptare 
ca la prezentarea modei! Se poar
tă costume „gen cosmonauți”, de 
care doar schiurile și bețele de 
aluminiu nu sint prinse cu fer
moarul care încheie totul. Se 
poartă, însă, și „clasic" : căciu
li țe, pulovere, bocanci cu șire
turi și schiuri de lemn. Două 
generații, aceeași pasiune — 
pirtiilc acoperite cu zăpadă ! 
Calmi, imparțiali, cei de la te- 
lecabină — foștii ași ai pîrtii- 
lor Cornel Tăbăraș și Marin 
Focșeneanu — expediază sus, 
„în masiv", tot 0 Dumnea
voastră ? 0 La Miorița, Vîrful 
cu Dor și Piatra Arșă. Știți, 
tabere centrale de schi cu alpi
nii și fondiștii cluburilor spor
tive școlare din Petroșani, Si
biu, Vatra Dornei, Brașov, 
Miercurea Ciuc, Predeal, Riș- 
nov, Sinaia 0 Dumneavoastră 7 
0 Așa, la aer curat (Școala 
generală nr. 5 din Focșani, ele
vii clasei a Vil-a, cu o pădure 
de schiuri și sănii pe umeri). 
0 Deci, tot „Daciada de iar
nă" 7 0 Tot ! Și o oră „Dacia- 
dă de vară", fiindcă la întoar
cere înotăm in piscina de la

LUCIA ROMANOV SI DUMITRU HĂRĂDĂU 
Învingători In inodorul 

DE TENIS DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 16 (prin telefon). 

Duminică după-amiază, în Sala 
sporturilor din localitate s-a 
Încheiat cea de-a treia ediție 
a turneului internațional de 
tenis indoor, la care au parti
cipat jucători din 8 țări. în 
probele de simplu, cele mai im
portante, s-a consemnat victo
ria lenismanilor români, adver
sari redutabili arătindu-se a fi 
jucătorii cehoslovaci, prezenți 
în două finale (simplu femei și 
dublu bărbați).

Prima finală a adus în fața 
fileului pe Lucia Romanov, care 
a dominat incontestabil acest 
turneu, și pe tînăra de 16 ani 
Natașa Piskackova, campioană 
de junioare a Cehoslovaciei și 
finalistă a campionatelor euro
pene de tineret de la Sopot 
(unde a fost învinsă de Maria 
Romanov). După ce învinsese 
în semifinală pe cealaltă jucă- 

La polo, un adevărat derby,

RAPID -CRIȘUL 7-6. 
DUPĂ UN MECI 

DE MARE SPECTACOL
Un frumos spectacol sportiv 

au oferit ieri dimineață, la ba
zinul Floreasca, echipele de 
polo Rapid și Crișul Oradea 
în disputa susținută în cadrul 
etapei a 5-a a Diviziei A. A fost, 
putem spune fără teama de 
exagerare, una dintre cele mai 
frumoase întîlniri de polo des
fășurate în ultimii ani, la ea
adueîndu-și egală contribuție 
ambele formații, pe care un 
rezultat de egalitate le-ar fi 
răsplătit în mod mai echitabil. 
Nu s-a petrecut, insă, așa, de
oarece feroviarii au izbutit, in
tr-o ultimă zvîcnire, să-și 
concretizeze plusul de maturi
tate competițională în fața 
mai tinerilor lor parteneri de 
întrecere. Scor final 7—6 (2—1, 
0—3, 3—0, 2—2) pentru Rapid, 
după un meci în care, după 
cum se vede din scorul pe re
prize, echipele au condus pe 
rînd, iar răsturnările specta
culoase de situații au contri
buit și ele la succesul partidei, 
arbitrată foarte bine de R. Ti- 
moc și R. Siiha. Să trecem, 
însă, la jocul propriu-zis, nu 
mai înainte, însă, de a sub
linia că portarii (FI. Slavei și 
Kiss) au constituit, prin spec
taculoasele și eficientele lor 
intervenții (printre altele, FI. 
Slavei a apărat o lovitură de 

(Continuare in pag. 2-3)

„Montana". Știți, la noi, în 
Vrancea, nu prea avem bazine 
acoperite, iar profesorul nos
tru de educație fizică, tovară
șul Teodor Passan, care ne în
soțește, spune că trebuie să 
lucrăm și în perspectivă...

Cei care <nu se opresc la 
„Cota 1400", la starturile de 
aici ale „Daciadei albe", urcă 
la „2000". Unii cu telescaunul 
spre Vîrful cu Dor, îndrumați 
și conduși către pîrtiile de schi 
de un alt fost campion la al
pine : Marin Niculescu. Dar 
„Daciadă de iarnă" la Sinaia 
înseamnă, mal ales duminica, 
înainte de întrecerile propriu- 
zise, organizare, răspundere 
față de oaspeții muntelui, de 
multe ori capricios. înseamnă, 
vrem să spunem, echipa mo
nitorilor de schi condusă de 
prof. Doru Pandrea, echipa de 
salvamontiști a lui Mihai Sîrbu, 
care patrulează tot muntele și 
însoțește, la nevoie, grupurile 
venite aici pentru întrecerile 
de pe plrtil. înseamnă, de a- 
semenea, numeroși instructori 
sportivi, cabanieri destoinici,

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

toare cehoslovacă, Yvona Ben- 
dova, cu 6—4, 6—2, Lucia Ro
manov a abordat finala cu prea 
multă timiditate, ceea ce a per
mis evidențierea retururilor 
lungi, razante. bine dirijate 
ale Piskackovei. Abia în setul 
doi revenită la normal, cu mo
bilitatea ameliorată și cu „ma
șina de lovituri" (în cros și 
lung de linie) funcționînd .tot 
mai bine, Lucia Romanov a 
surclasat o adversară talentată 
dar neexperimentată care nu a 
putut face decît 5 mingi în tot 
acest set. Rezultat final : Lucia 
Romanov — Natașa Piskackova 
6—4, 6—0. (In semifinale Pis
kackova obținuse o neașteptată 
victorie împotriva favoritei 
Florența Mihai, cu 7—6, 6—4, 
după ce jucătoarea româncă 
condusese cu 5—2 în primul set 
și 4—1 în cel de-al doilea, pier- 
zînd însă printr-o inexplicabilă 
lipsă de concentrare).

In proba masculină favoriții 
și-au croit diferit drumul spre 
ultimul meci. Dumitru Hărădău 
nu a pierdut nici un set în 
patru partide pînă în finală (în 
semifinale întrecîndu-1 pe Jean 
Bîrcu cu 6—2, 6—4) ; în schimb, 
tînărul ieșean Cristinel Ștefă- 
nescu (17 ani, elev al liceului 
,',Dimitrie Cantemir") a avut 
nevoie de eforturi sporite pen
tru a realiza marea surpriză 
de a-1 elimina (în trei seturi) 
pe campionul Florin Segărcea- 
nu și de ceva mai puțin pentru 
a cîștiga semifinala cu Marian 
Mîrza (6—4, 6—3). în bună for
mă fizică și cu experiență evi
dent superioară, Hărădău l-a 
întrecut net pe tînărul său ad-

Victor BÂNC1ULESCU
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Dinamovistul bucure șt ean Constantin Niculae (dreapta), după 
o întreagă suită de procedee tehnice, îl învinge prin ippon pe 
Ștefan Turi (Rapid Arad) Foto : Vasile BAGEAC
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63,11 (100 m spate) șl 2:12,33 (200 m spate) -

(ARMEN DUNACIU — CELE MAI 
BINE PERFORMANTE MONDIALE 
ALE ANULUI ÎN BAZIN SCURT!

Magdalena Pall (nr. 13), de la 
Voința Brașov, s-a dovedit și 
in acest turneu un element cu 
certe perspective. In imagine, 
dominind panoul in fața clu- 
jencelor Doina Prăzaru-Mate și 

Măndica Ciubăncan

DUPĂ TURNEUL BUCUREȘTEAN, POLITEHNICA C.S.Ș. Z CONTINUA
SĂ CONDUCĂ ÎN CLASAMENTUL DIVIZIEI

După meciurile turneului se
cund al returului Diviziei A la 
baschet feminin, desfășurate 
vineri, sîmbătă și duminică in 
sala Floreasca, ierarhia echipe
lor în clasamentul competiției 
se prezintă astfel : 1. Politchf- 
nica C.S.Ș. 2 București 30 p, 
2. Rapid 23 p, 3. Mobila Satu 
Mare 28 p, 4. Voința București 
27 p, 5. „U“ Cluj-Napoca 27 p, 
6. Voința Brașov 26 p, 7. Pro
gresul București 23 p, 8. Cri
șul Oradea 22 p, 9. Universi
tatea Timișoara 22 p, 10. Olim
pia București 20 p, 11. Carpați 
Sf. Gheorghe 17 p. Rezultate :

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 —
VOINȚA BUCUREȘTI 87—79 
(40—41). Joc echilibrat în pri
ma repriză, după care stu
dentele au avut acțiuni mai 
clare și s-au desprins decisiv. 
La Voința, lipsa de finalizare 
a contraatacurilor a fost preg
nantă tn tot cursul acestui 
derby (desfășurat ieri). Au în
scris : Filip 25. Roșianu 16, Fo- 
tescu 14, Bradu 12, Radu 8, 
Chvatal 6, Neuman 6, respectiv 
Borș 36, T. Popescu 23, Stru- 
garu 7, Tomescu 6, Ungureanu 
5, Soare 2. Foarte bun arbi
trajul lui I. Grigore și I. David.

SIBIU, 16 (prin telefon). Edi
ția din acest an a campionate
lor internaționale de înot ale 
României, desfășurată in plină 
perioadă pregătitoare, ne-a 
oferit, așa cum deatlfel ne 
așteptam, un asalt viguros al 
sportivilor noștri fruntași pen
tru corectarea cit mai multor 
recorduri, stimulați fiind și de 
prezența unor Înotători de va
loare din Bulgaria și Uniunea 
Sovietică.

Chiar tn prima reuniune, 
programată sîmbătă seara, 
înotătoarea nr. 1 a României, 
Carmen Bunaciu, ne-a mai dat 
o probă a deosebitelor sale ca
lități. După un prim start, gre
șit, ea a pornit în cursa de 
100 m spate cu 30,23 sec pe 
primele două lungimi. La 75 m 
(46,35) ea se mai afla încă în 
graficul unui nou record mon
dial (neoficial) pentru bazin 
de 25 m dar, puțin crispată pe 
ultimii metri, n-a reușit in fi
nal decît 63,11, nou record na
țional, cea mai bună perfor
manță mondială a anului in 
bazin scurt, a 6-a din toate 
timpurile, la numai 1,17 sec.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 63—60 (33—34). Marea 
surpriză a turneului s-a dato
rat prestației remarcabile a e- 
chipei Progresul, bine condusă 
de antrenorul D. Leabu și a- 
vind în Emilia Alixandru, Con
stanța Ivănescu, Cornelia Ha
giu și Emilia Pușcașu princi
palele coautoare ale unei vic
torii frumoase. întrecerea a a- 
vut o evoluție a scorului de-a 
dreptul captivantă (14—14 min. 
10, 25—22 min. 16, 35—40 min. 
24, 45—44 min. 31, 47—52 min. 
34, 57—60 mui. 39 1) și un final 
de suspans : la scorul de 57—60 
Pușcașu (două aruncări libere 
și un coș din acțiune) și Ivă- 
nescu au înscris decisiv, în vre
me ce la Politehnica C.S.Ș. 2 
s-a instalat teama de a arunca 
la coș. In general, studentele 
au avut o prestație sub nivelul 
obișnuit (au ratat neverosimil 
de multe aruncări la coș). Au 
înscris : Alixandru 21, Pușcașu 
15, Grecu 10, Ivănescu 8, Si- 
mioană 5, Hagiu 4, respectiv 
Roșianu 18. Fotescu 12. Chvatal 
8, Bradu 6, Pîrșu 6, Neuman 6, 
Filip 4 (!). Prompt și compe
tent arbitrajul lui N. Constan- 
tinescu și FI. Panaitescu.

Penultima etapă a Diviziei A de judo

POLITEHNICA IAȘI ȘI CARPAȚI MÎRSA, 
PERFORMERE ÎN DEPLASARE

Campionatul Diviziei A de 
judo se apropie de final. Sîm
bătă și duminică s-au desfășu
rat întrecerile penultimei etape. 
Cele patru meciuri din Capita
lă și triunghiularele de la Tg. 
Mureș și Făgăraș s-au încheiat, 
in majoritate, cu rezultatele 
scontate- Iată citeva amănunte:

BUCUREȘTI. în sala Dina
mo, formația gazdă a încheiat 
repede „conturile" cu Univer
sitatea Cluj-Napoca (7—0) și cu 
Rapid Arad (6—0). Unul după 
altul, dinamoviștii bucureșteni 
s-au întrecut în a finaliza cit 
mai repede și cit mai bine 
procedeele tehnice de ippon. 

de recordul americancei Linda 
Jezek. După cursă Carmen nu 
părea pe deplin mulțumită de 
ceea ce a realizat: „îmi repro
șez două lucruri: întoarcerea 
slabă de Ia 75 m și faptul că 
nu am atacat cu convingere la 
sosire. Fără aceste greșeli, cred 
că puteam realiza aproximativ 
62,0“.

Reuniunea inaugurală a ofe
rit celor prezenți in frumoasa 
piscină sibiană șl alte satis
facții. Irinel Pănuiescu șl-a 
corectat cu aproape 3 sec re
cordul la 400 m liber (4:19,73), 
fiind prima înotătoare din țara 
noastră care coboară sub 4:20,0 
pe această distanță- Și colega 
ei de antrenament, Mariana 
Paraschiv, a reușit să înoate 
200 m fluture în mai puțin de 
2:20,0 (2:18,16).

Marea surpriză a venit însă 
din partea timișorencei (15 ani) 
Cristine Seidl. Eleva Codruței 
Paraschiv a reușit să o învingă 
pe campioana țării, Brigitte

Adrian VASILIU
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A LA BASCHET (f)
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — VOINȚA BRAȘOV 
67—66 (32—41), Brașovencele au 
fost întrecute în ultimul mi
nut, după ce au avut avantaj 
timp de 39 de minute, în cursul 
cărora, bine conduse în teren 
de Doina Iftimie, s-au „infil
trat" pe sub pivoții formației 
clujene și au punctat din po
ziții variate. Pînă la urmă, însă» 
studentele au izbutit să echili
breze jocul, să remonteze și să 
cîștige, datorită în. mare mă
sură evoluției excelente a Doi
nei Prăzaru-Mate. Coșgetere : 
Prăzaru-Mate 35. Merca 10, 
respectiv Petric 21, Pali 16, If
timie 12. Arbitri : A. Atana- 
sescu — C. Călin.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 57—40 
(28—26). Meci de slabă factură 
tehnică, componentele ambelor 
echipe întreeîndu-se în a... ra
ta. Totuși, în momentele hotă- 
rîtoare Olimpia a greșit mal 
puțin, cîștjgînd clar. Coșgetere: 
Bîră 17, Trică 12. respectiv Bo-

Dumitru STANCULESCU
Daniel DIACONESCU — coresp.

(Continuare tn pag. 2—3)

Dealtfel, din cele 14 întîlniri 
pe categorii de greutate, nu 
mai puțin de 13 le-au înche
iat înainte de limită. Numai 
intr-un singur meci, cel de la 
semimijlocie, dintre vechii ri
vali, mereu finaliști la campio
natele republicane individuale, 
Cornel Roman (Dinamo) și Lo- 
ghin Lazăr (Rapid), la capătul 
unui duel aprig disputat, nid 
unul dintre ei n-a reușit să se 
detașeze In învingător, fiind 
dictată o echitabilă decizie de

Costin CHIR1AC
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TOTUL, IN ULTIMA RUNDA! STEAUA A ÎNVINS PE DINAMO, IN AȘ]
Și după runda a 13-a, dispu

tată sîmbătă, situația din frun
tea clasamentului finalei cam
pionatului național de șah ră
măsese neschimbată. Opt jucă
tori erau înșirați pe distanța 
unui singur punct, toți păstrind 
—practic — șanse la primul loc. 
Cu un avans minimal, CIO
CALTEA își‘ menținea poziția.

Reuniunea a 13-a a finalei a 
fost foarte disputată, în ciuda 
celor 6 remize înscrise pe foile 
de rezultate. In toate, însă, re- 
«ultatul de egalitate s-a con
semnat la capătul unei lupte 
acerbe, cînd posibilitățile pozi
țiilor fuseseră epuizate : Iones
cu — Ghițescu, Ghindă — Un
gureanu (după întrerupere), Ra
dovici — Ștefanov, Pavlov — 
Mititelu, Voiculescu — Stoica 
gl Grfinberg — Ciocâltea.

într-o revenire tîrzie pentru
■ mai putea aspira la primul 
Joc, Șubă l-a învins pe Geor
gescu. Ilijin a ciștigat la Foi- 
gor.

în ambele întrerupte din 
runda a 12-a rezultatul _ a_ fost 
consemnat fără joc : Ilijin — 
Pavlov 0—1 Georgescu — Ra
dovici ‘A—’/a.

Partidele centrale ale rundei
■ 14-a (Ghițescu — Ciocâltea, 
Ionescu — Ghindă, Georgescu

— Pavlov și Ungureanu — Ra
dovici) s-au încheiat remiză. 
Același rezultat s-a înregistrat 
în întîlnirea Mititelu — Foișor, 
în singura partidă decisă a 
serii, Ilijin l-a învins pe Voi- 
culescu. Două partide, al căror 
rezultat prezintă implicații în 
clasamentul final, s-au între
rupt : Stoica are avantaj la 
Grfinberg și în caz de victorie 
îl ajunge pe lider, iar Ștefa- 
nov la Șubă.

înaintea partidelor întrerup
te, care se reiau astăzi dimi
neață de la ora 8, și a 
mei runde, clasamentul 
următorul : CIOCALTEA 
Ghindă, Radovici, Pavlov 
p, Stoica 8 p (1), Ionescu, 
(eseu 8 p, Ștefanov 11/2 p (1), 
Șubă 7 p (1) etc.

Așadar, titlul se va decide în 
ultima 
azi, de 
gramul 
partide 
gurația . ______
căltea — Stoica, Ghindă — Ghi
țescu, Pavlov — Ștefanov, Ra
dovici — Ionescu, precum și 
Grfinberg — Ilijin, Voiculescu
— Mititelu, Foișor — Georges
cu, Șubă — Ungureanu. 
(V. CH.).

ulti- 
este 

9 P, 
8‘A 

Ghi-

rundă ce se va disputa 
la ora 15,30 și pe pro- 
căreia figurează cîteva 
decisive pentru eonfi- 
primelor locuri : Cio-

Iiva 4 ra.de MARGARETA MUREȘ AH Șl IIDIA Jif.MAN
CONDUC IN FINALA FEMININA

SATU MARE, 16 (prin tele
fon). Rundele a 3-a și a 4-a 
«de finalei campionatului na
țional feminin de șah, care se 
desfășoară în sala de festivi
tăți a Casei de cultură a tine
retului din localitate, au fur
nizat reuniuni de mare luptă. 
Trebuie, firește, remarcată for
ma excelentă în care se află 
timișorencele Margareta Murc- 
șan, Ligia Jicman șl campioana 
țării, Dana Nuțu, precum și 
cele două tinere reprezentante 
«de Universității București, Ma
rina Pogorevici și Viorica Ilie- 
Întîlnirea lor, din runda a 4-a, 
• constituit un veritabil derby, 
încheiat cu victoria Marinei 
Pogorevici.

La încheierea primului sfert 
«d întrecerii, disputa se anunță 
deosebit de echilibrată, foarte 
Incertă în privința rezultatului 
final, dar — spre deosebita sa
tisfacție a iubitorilor șahului — 
abundentă în partide valoroase 
și interesante, care 
ferea calitativă a 
minin românesc.

atestă creș- 
șahului fe-

Iată rezultatele tehnice: 
RUNDA A 3-a: Teodorcscu — 
Kantor 0—1, Duminică — Jic- 
man 0—1, Olteanu — Die 1—0, 
Ghindă — Cabariu I—0, Gogâ- 
Iea — Nuțu 0—1, Olărașu — 
Bogdan, Pogorevici — Chiș și 
Mureșan — Baumstark, remi
ză ; RUNDA A 4-a: Bogdan — 
Nuțu 0—1, Chiș — Mureșan 
0—1, Ilie Pogorevici 0—1, Jic
man — Olteanu 1—0, Kantor — 
Duminică 0—1, Olărașu — Teo- 
dorescu 1—0, Cabariu — («oCă
lea și Baumstark — Ghindă, 
remiză.

După 4 runde, în clasament 
conduce MARGARETA MURE
ȘAN și LIGIA JICMAN cu 
cîte 3>/, p, urmate de Marina 
Pogorevici și Dana Nuțu cu 
cîte 3 p, Eugenia Ghindă și Ju- 
dita Kantor 2’A p, Lia Bogdan, 
Viorica Ilie, Gertrude Baums
tark și Gabriela Olteanu cu 
cîte 2 p.

T. NICOARA, arbitru interna
țional.

In ultima etapă a turului Diviziei A la popice

GLORIA BUCUREȘTI (f)
FEMININ • Olimpia București 

— Voința Galați 2286—2182 pd
fscor individual 5—1). Pistelie de 
nflastic n-erodate a*Ie arenei au pus 
la grea încercare pe Jucătoare, 
chiar și pe cele ale formației 
gazdă. Doar o singură jucătoare, 
Elena Bălătică, de la Olimpia, a 
reușit să treacă de 400 p, dobo- 
rtnd 409 popice. în rest, rezultate 
modeste, între 350 si 396, iar la 
manșele de „izoiLate'* «-au Înre
gistrat șd cifre cu oare 
mulțumesc nici popicarii 
tori, nemalvorbind de 
din echipe divizionare. 
Aristița Dobre (V) a avut ______
șă de 45 pd, o altă gălățeancă, 
Angela Carâgea, a doborlt tn cele 
două serii 105 pd, Iar 
reșteanca Dumitra Bratu 106 pd. 
Rezultate inadmisibil de _
pentru sportive fruntașe. Singu
rele concurente care au reușit să 
•e mențină la un nivel ctt de cft 
mulțumitor au fost. In afară de 
Elena Bălătică, Ftorica Filip — 
196 (cu nici o bilă ratată), Cor- 
nettia Grecescu — 395 de la învin
gătoare, respectiv Elena Radu — 
*83 pd (cu o singură bilă în gol). 
Bucureștencele au avut 22 de bile 
lansate în gol. Iar gălățenoele 31. ------- ----- ----- ------ _ GI<>

(4-2). 
echipa

LA PRIMA INFRlNGERE

AMBELE ECHIPE JUCÎND CU MULTI „CADEțl
Duminică s-a desfășurat pen

ultima etapă a „Cupei Româ
niei" la volei. Competiția, care 
mai ales în ultima vreme s-a 
disputat de cele mai multe ori 
între echipe cu lotul întreg — 
deoarece echipele nu au dat 
nici un jucător loturilor națio
nale ce se pregătesc în vede
rea turneului din Bulgaria 
pentru calificarea la J.O. — și 
formații (cum sînt cele ale 
cluburilor Dinamo, Steaua, 
C.S.U. Galați, Chimpex etc.), 
care au jucat adeseori și cu 
rezervele, cei mai buni aflîn- 
du-se la lot — n-a cunoscut 
nici ieri afluență de public. Și 
aceasta în ciuda faptului că la 
București a avut loc meciul 
dintre Dinamo și Steaua, derby 
tradițional in voleiul nostru, 
care a atras dintotdeauna un 
numeros public. Singura excep
ție : la Constanța, unde s-a 
desfășurat meciul dintre cele 
două echipe din localitate, in 
sală au fost aproape o mie de 
spectatori !

La București, Steaua a reușit 
să învingă pe Dinamo, ambele 
echipe jucînd doar cu cîte 2—3 
titulari, ceilalți fiind juniori. 
C.S.M. Suceava — după infrîn- 
gerea de la Tulcea, din etapa 
trecută 
toria în 
Șimleu 
Viitorul 
pierdut . . . .
fața echipelor C.S.M. Delta Tul
cea, „Poli" Timișoara și, res
pectiv, „U“ Craiova. Cel de-al 
6-lea meci al etapei a X-a, 
Calculatorul — Explorări Baia 
Mare, se va disputa Ia 19 de
cembrie, după întoarcerea băi- 
mărenilor din Grecia.

La fete. în cele trei meciuri 
din penultima etapă a „Cupei 
României" victoriile au aparți
nut gazdelor : Penicilina a în
vins pe Rapid București, „U“ 
București a dispus de „U“ Ti
mișoara, iar Chimpex... gazdă 
la Constanța a ciștigat în fața 
Farului.

Dar iată rezultatele și scurte 
cronici transmise de corespon
denții noștri :

— și-a adjudecat vic- 
meciul cu Silvania 

Silvaniei, iar Petrolul, 
Bacău și Tractorul au 
pe teten propriu, în

FEMININ

PENICILINA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—1 (—13, 11, 9, 
11). A fost un joc echilibrat, 
dacă îl privim prim prisma 
raportului greșelilor tehnice și 
al răsturnărilor de scor. S-au

nu se 
tncepă- 
sportlvl 
Astfel, 

o man-

bucu-

slabe

jucătoare ale Gtoriei, Margareta 
Cătineanu, n-a jucat, fiind bol
navă. Cele mal mari rezultate 
le-au obținut: Ioana Minciună — 
404, Maria Bleandă și Eva Nagy 
— cîte 401 de 1a Metrom. Ana 
Petrescu — 432 și Florica Negu- 
țoiu — 408 de la Gloria. (C. GRU
IA — coresp.). • Voința Con
stanța — Rapid București 2255—2179 
(4—2). joc frumos, tn care s-au 
evidențiat Anlca Dotare — 406 pd 
de la Voința, respectiv Ioana Do- 
garu — 391 pd. (C. POPA — co
resp.) • Voința Timișoara — Vo
ința Tg. Mureș 2291—2281 (3—3).
Dert>y-ul seriei Nord a prilejuit 
o partidă viu disputată, cișitigiată 
ta o diferență mică de către gaz
de. Soarta meciului a fost decisă 
de jocul ultimei perechi, Anlca 
BMea — Marla Chețan 390—373 
pd. Cele mai precise jucătoare au

ff-R.) • Metrom Brasov — 
Ha București 2366—2320 (
Birajovencele au stopat 
bucureșteană tn cursa ei pentru 
terminarea fără tnfringeri a tu
rului campionatului. Este adevă
rat că una dintre cele mal bune

■n

//DACIADA ALBA"
(Urmare din pag. 1)

precum Constantin Moiceanu 
de la Piatra Arsă, la „post" 
de peste 20 de ani, oameni 
care cunosc sportul și cerin
țele muntelui, cei de la cen
trele de închiriere a materia
lelor sportive etc.

Există, la Sinaia, și „Dacia- 
da de iarnă"... ' locală. Schi, 
bob, patinaj, sanie sînt spor
turi care figurează — normal 
— în programul tuturor între-

Etapa a 10- 
națlonal mase 
oferit întrecer 
de bun nive 
și cîteva surp: 
la acestea din 
că, la Galați, 
a reușit să in 
meci, în timp 
nicii au disp 
ambele pârtie 
în sala Flore: 
sîmbătă și d> 
gram non-sto 
pînă seara), a 
băieților au f< 
tre cele ale :

DUPĂ

$

■'

■ -«

Fază din meciul Dinamo — Steaua. Tutovan (Dinamo) a tras. 
Țerbea fi Ion Aurel (Steaua) la blocaj

ridicat peste nivelul general 
Ge4>rgeta Popcscu și Nadia 
Brumă de la Iași, respectiv, 
Eugenia Rebac și Maria Ivanov 
de la Rapid. (D. DIACONES- 
CU — coresp.)

„U“ BUCUREȘTI — „U“ TI
MIȘOARA 3—0 (1, 6, 9). Timi
șorencele *au opus o rezistență 
simbolică bucureștencelor, în 
rîndul cărora Alexandrina Con- 
stantinescu a legat excelent jo
cul. (Gh. LAZĂR — coresp.)

CHIMPEX — FARUL CON
STANȚA 3—2 (12, —5, 8, —9, 
6). Așadar, a ciștigat Chimpex, 
cu concursul arbitrilor A. Ne- 
delcu și D. Vasile, din Bucu
rești, care au favorizat echipa 
Învingătoare în momentele-che- 
ie ale jocului. S-au remarcat 
Eugenia Preda și Otilia Seco- 
șan de la învingătoare și Au
rora Popența și Carmen Mari
nescu de la învinse. (C. POPA 
— coresp.)

MASCULIN

Victorie meritată în fața gaz
delor, care au evoluat sub aș
teptări. (P. DUMITRESCU — 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — SILVA
NIA ȘIMLEU SILVANIEI 3—1 
(11, —10, 13, 15). Meci aprig 
disputat. Victorie 
sucevenilor. Ei au avut în Du
mitru și Șovu doi jucători plini 
de vervă. De la oaspeți s-au 
evidențiat Chiș șl Bădiță. (I. 
MÎNDRESCU — coresp.)

PETROLUL — C.S.M. DEL
TA TULCEA 0—3 (—12, —13, 
—13). Ploieștenii au jucat din 
nou foarte slab. (I. TANASES- 
CU — coresp.)

VIITORUL BACAU — „POLI" 
TIMIȘOARA 1—3 (—0, 7, —6, 
—8). Băcăuanii au jucat confuz. 
Oaspeții au fost foarte buni la 
fileu, atacînd Insistent șl blo- 
clnd corect. S-au remarcat 
Mocuța și Grădinara de la ti
mișoreni. (E. TEIRAU — co
resp.)

meritată a

(Urmare

ea 12, Niculc 
I. Petruțiu —

„U" CLUJ-N 
VERSITATEA 
70—60 (35—29) 
dențesc a rev 
ele au avut 1 
comportare fo 
gînd toate ce 
susținute, peri 
căreia «-au re 
pentru promo 
final. Coșgete 
Prăzaru-Mate 
respectiv Gro 
Arbitri : N.
Stoica.

RAPID — C 
(39—18). Coșgt 
Ghergbișan 14 
respectiv Vani

DINAMO — STEAUA 2—3 
(—10, —10, 11, 13, —13). Ca în
totdeauna, derbyul a fost ono
rat de jucători printr-o luptă 
deosebită. în garniturile lipsi
te de mulți titulari, „cadeții" 
au încercat să fie la înălțime. 
S-au remarcat Duduciuc și Iod 
Aurel de la Steaua șl Păușes- 
cu, Tutovan de la Dinamo. (Gh. 
LAZAR — coresp.)

TRACTORUL — „U“ CRA
IOVA 1—3 (—11, 14, —6, —12)

INDOORUL DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

versar, jucînd cînd răbdător, 
cu prudență, fără riscuri, cînd 
lmpunîndu-și stilul impetuos și 
un ritm de joc potrivit con
cepției sale tactice. In aceste 
condiții, cu o firească emoție a 
debutului cu totul neprevăzut 
într-o finală de turneu. Ștefă- 
nescu nu a fost destul de stă- 
pîn pe mijloacele sale tehnice, 
i-a lipsit forța la primul ser
viciu și a efectuat incursiuni 
la fileu nu îndeajuns pregătite. 
Astfel, victoria i-a revenit lui 
Hărădău cu 6—1, 6—1, datorită 
seriilor de trei break-uri în 
fiecare din cele două seturi.

Ultimele rezultate din proba 
de dublu masculin : semifinale : 
Bedan, Cihak (Cehoslovacia) — 
Hărădău, Mîrza 6—4, 6—1 ; Se- 
gărceanu, Bîrcu — Bucur, Man- 
caș 5—7, 6—3, 7—6. In finală : 
Segărceanu, Bîrcu Bedan, 
Cihak 6—1, 6-2.

MOBILA - 
TEA TIMIȘO1 
30). Coșgeter 
Bălaț 21, resp 
Goian 18.

CRl.ștîîT'— 
(36—27). Coșg< 
Varga 16, Oai: 
Vancsa 22, Ma:

PROGRESUI 
BRAȘOV 62— 
getere : Simioi 
Ivănescu 11, i 
Solovăstru 18.

pd. Cete mai precise jucătoare 
fost Hdico Grăzăvescu (Tim.) 
«1 șl Ghizeflia Dala (Tg. M.) 
*66. (ȘT. MARTON — coresp.) 
Record Cluj-Napoca — Voința _ 
radea 2249—2373 (0—6). dujeneele 
au pierdut fără drept de apel ta 
de acasă, cele mai precise ju
cătoare de la Voința au fost Olga 
Psihas — 416 șl Elisabeta Zlma 
— 400. (E. FF.HERVARI — coresp.)
• Voința Cluj-Napoca — Hidro
mecanica Brașov 2252—2279 (2—4).
• Textila Timișoara — Electro- 
mureș Tg. Mureș 2148—2193 (2—4).
• Petrolul Bălcol — Laromet 
București 2323—2151 (5—1) • Vo-

o-

Aspect de la arena Olimpia din 
Voința Galați
ința Ploiești — Voința București 
2497—2359 (5—1). Plcleștencele au
Jucat foarte bine, obțintod două 
noi recorduri ale arenei, pe e- 
chipe și Individual prin Mioara 
Coman — 430 pd (v.r. 433). Bine 
au mal jucait Doina Mthăilă — 
436 (P) șt Elena Pană — 431 (B). 
(I. TAnAseSCU — coresp.). ,

Capitală, de la jocul Olimpia — 
Foto : I. MIHAICA

RAPID — M<
34). Coșgetere:l 
leu 21, Tatu 1 
27, Ciocan 11
_____________

Ah

Astăzi, 
1979, la or 
vea loc, la 
lectoratul c 
snri de pi 
antrenamen 
de handbal'

LA POLO, UN ADEVĂRÂ
(Urmare din pag. 1)

MASCULIN • Gloria București 
— Petrolul Teleajen Ploiești 
5005 — 4641 (6—0). Bucureștenli au 
jucat foartj precis, stabilind ți 
două noi recorduri: pe echipe 
5905 (v.r. 4335) șl la individual 
orin Gh. Dumitrescu — 661 pd

A ATRAS PE PIRTII MII DE IUBITORI
cerilor. Unele sînt in curs de 
desfășurare, altele 
gerul, adică gheața. Pînă ' a- 
tunci, schi în cadrul „Daciadei" 
pe Valea Doftanel, la Teșila, 
unde Dinu Clinei crește „fon- 
diștli de mîine", iar reputatul 
antrenor Nicolae Burchi — cel 
care i-a pregătit pe Vilmoș, 
Carabela ș.a. — are o grupă de 
biatloniști pitici.

Asemenea unui uriaș magnet 
argintiu, muntele acoperit de 
zăpadă atrage mii de tineri

așteaptă
și vîrstnici. La Sinaia e vre
mea „cristianiilor", dar șl a 
„slalomului" — plin de capca
ne — printre pioni inceți, ori 
cai mereu cu salt neprevăzut. 
E vremea, deci, șl a partidelor 
de șah, a întrecerilor de tenis 
de masă și popice desfășurate 
în sala „Carpați" a întreprin
derii de mecanică fină, la A.S. 
Bucegi, la Voința, peste tot ! E 
timpul atîtor frumoase sporturi 
cuprinse, generos, sub egida 
„Daciadei de iarnă".

(VJ-. 855). S-a mal remarcat de 
ta Gtoria și P. Boțogan — 652. 
De ta oaspeți un stogur punctaj 
mal acceptabil, cel ai Iul Gh. 
Mircea — 812. (O. GUȚU — co
resp.) • Carpați Sinaia — C.FJt. 
Constanța 4916—4897 (4—2). Meci 
toarte istrlns. Fină la ultimul 
schimb conduceau oaspeții cu lâ 
„bețe". Performerul reuniunii a 
fost constânțeanul Gh. Silvestru 
cu 885 pd — nou record al are
nei. De la Carpați s-au evidențiat 
Șt. Nicoară — 843 și V. Ovidiu
— 833. (V. FELDMAN — coresp.)
• Voința Cluj-Napoca — Metalul 
Hunedoara 4794—4880 (2—4). Parti
dă cîștiga-tă pe merit de către hu- 
nedorenl, care au avut tn TOrdk 
și Silaghi pe cel mal buni ju
cători, cu 864 șl, respectiv, 850 
pd. De la clujeni cel mal precis
— Ftxtor — 85L (F. ERVIN — co
resp.) • C.F.R. Timișoara — Vo
ința Tg. Mureș 4983—4867 (4—2).
Principalii realizatori: Popa — 883 
pd șl, respectiv. Faroaș — 837 pd.
• Jiul Petrila — Chimica Tlrnă-
venl 4901—4812 (4—2) • Rafinorul 
Ploiești — Rulmentul Brașov 
4991—5081 (2—4). Cele mai multe 
popice le-au doborft: veteranul 
pHoieștenilor, V. Ivan — 876 și 
campionul mondial I. Tismănar — 
687 pentru brașoveni. • Electro- 
mureș Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 5142—4897 (6—0) • Petro
lul Bălcol Cîmpina — Flacăra 
Brașov 4884—4783 (5—1) • Aurul
Baia Mare — Ind. sîrmei C. Turzli 
5161—4903 (6 —0).

la 4 m), „punctul forte" al 
disputei. Deci, Crișul a condus 
cu 1—0 (Costrăș — 4 m), dar 
Rapid a revenit repede: 1—1 
(Arsenc — s.n.) și 2—1 (Scher- 
van — șut fulgerător de la 
S m). In repriza secundă, asalt 
furtunos din partea orădenilor: 
2—2 (Fejcr, de la 6 m), 3—2 
(Gordan profită de confuzii 
în defensiva bucureștenilor) 
și 4—2 (Ungureanu — șut 
surprinzător . de la distan
ță, in ultimele secunde). In 
repriza a treia, a fost rîndul 
feroviarilor să atace cu succes 
poarta adversarilor: 3—4 (Ilie 
— s.n.), 4—4 (Tschiltscher),
5-4 D. Slăvei — 4 m) și 6—4 
(Nicolau). In
luptă pe cit de aprigă, pe atit 
de sportivă, cu goluri marcate 
de Costrăș (6—5), Arabagiu 
(6—6) șl Die (7—6, s.n.).

continuare, o

DINAMO — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 10—5 (1—2, 3—0, 
2—1, 4—2). Doar 5 minute au 
fost favorabile echipei Progre
sul (au înscris Ionescu și Szer- 
zo), care obținuse 2—0. In con
tinuare, dinamoviștii, din ce in 
ce mai insistenți și profitînd 
de unele greșeli ale partene
rilor de întrecere, au refăcut

handi capul (1 
Gaiță, ambii 
s-au distanțat, 
datorită ambii 
Au mai înscri 
Muntehnu, D. 
■Iu și Ș. Pope 
mo, respectiv 
teanu și Szer 
Medianii și D 
(D. STANCUL

VOINȚA
'" ASE

2-0, 
al 
bine 
Punctul

CI 
I 

1— 
ci 
(d

C.N. 
(4—0, 
ceient 
foarte 
Rusu. _______
apărarea (bucu 
cat primul goi 
lovitură de la 
a fost rulat I 
care fac parte 
înscris: C. Ru 
SebSk 2, Col 
Tăurici, Andri 
ru. Arbitri jr î 
R. NichiUA 
coresp.).

CLAS|

Rapid 
Dinamo 
Crișul 
Voința 
C.N. ASE j 
Progresul

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ra.de


Divizia A de baschet masculin

'TAREA DERBYULUIDINAMO-STEAUA
ampionatului 
ie baschet a 
amice, unele 
nic, precum 
îeferindu-ne 
, vom arăta 
imo Oradea 
în al doilea 

a Iași local- 
B Farul In 
a București, 
am urmărit, 
■ă, un pro- 
s dimineața 
ce partidele 
iercalate In
ii doi din

NEUL

EAN

A (f)

'ea- 1)

0. Arbitri : 
us. .
IA — UNI- 
1MIȘOABA 
rby-ul stu- 
■lujencelor ; 
it turneu o 
□ună, cîști- 
ei meciuri 
iță datorită 

In disputa 
în turneul 
olovan 18, 
Mangu 10, 
Goian 14. 

cu — Gh.

ȚI 80—38
Tatu 18, 

dinici 10, 
, Byes 11

rVERSITA- 
4—57 (27— 
'iocan 25, 
Gross 25,

campionatul feminin. Citeva 
amănunte :

RAPID — C.S.U. SIBIU 2—0 : 
93—79 (34—42, 75—75) și 71—58 
(39—30). în ciuda diferenței de 
scor cu care s-au încheiat am
bele. întîlniri, jucătorii celor 
două formații au luptat de la 
egal în marea majoritate a tim
pului de joc. Sîmbătă, sibienii 
au trecut pe lîngă... victorie, 
din cauza unor inexactități co
mise în final. Ei au abordat 
cu curaj meciul, au punctat cu 
precizie, în special prin Chi- 
rilă, Martinescu și Tonca, dis- 
tanțîndu-se la un moment dat 
(min. 13 : 34—18) la 16 puncte, 
în continuare, am asistat la o 
adevărată cursă de urmărire a 
feroviarilor. în care greul lup
tei l-au dus Vintilă, Bulancea 
și cei doi Dumitru, Dorin și 
Gheorghe. în ultimul minut de 
joc sibienii mai aveau un coș 
avantaj dar. cînd mai erau cî- 
teva secunde, G. Dumitru a e- 
galat. In prelungiri, elevii lui 
Flaviu Stoica nu au mai putut 
face față ritmului impus de 
Rapid și astfel bucureștenii au 
cîștigat clar. Și a doua partidă 
a fost la fel de frumoasă, iar 
victoria feroviarilor s-a datorat 
în bună măsură evoluției foarte 
bune a lui Dorin Dumitru. 
Coșgeteri : Bulancea 22+10, 
Vintilă 17+11. D. Dumitru 12+ 
25, respectiv Chirilă 24+9, Mar
tinescu 16+12.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0 : 78—56 
(37—33) și 98—74 (50-41). Ste- 
liștii s-au încălzit greu în am
bele partide, debutul fiind fa
vorabil studenților. Dar, odată 
cu trecerea timpului, steliștii,- 
cu Costel Cernat „în mină", 
s-au detașat convingător. Coș

PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

AȚI 72—53 
Szell 18, 

respectiv

VOINȚA
—30). Coș-

Grecu 12, 
v FaB 20,

85—65 (38— 
1 36, Chira- 
3ctiv Bălaș 
esztesî 11.

eembrie 
va a-
Dalles, 
: „Mă- 

nare a 
i jocul

■----------

ERBY
stian și 
.) și apoi 
lă măsură

V. Bus.
3, Gaiță, 

u, Nasta- 
itru Dina-

A. Mtin- 
litri: V.
ischivescu.

POCA —
EȘTI 9—3 
. Joc ex- 

■, conduși 
n) de Cl.
1 echipei: 

au mar-
n. 22, din 
spre final, 

lot, din 
iori. Au 
lyarfas 3, 
respectiv 

.. ’ Chiva- 
lae* seu și

KADU-

egalitate. Pe lista evidențiați- 
lor dinamoviști trebuie aă-1 
înscriem insă primul pe junio
rul Nelu Belcu, un elev pe dt 
de silitor la învățătură (aproa
pe toate notele sale sînt de 10), 
pe atît de talentat pe tatami. 
Aflat la primele sale meciuri 
In Divizia A, el n-a fost timo
rat de îndelungata experiență 
a adversarilor întâlniți, Gh. 
Vlad (Rapid) și Al. Baba (U- 
niversitatea), învingîndu-i spec
taculos la capătul unor proce
dee tehnice aplaudate Înde
lung. Arpad Szabo, Constantul 
Niculae și Mihalache Toma 
n-au dat nici o speranță ad
versarilor intîlniți,

Dinamo Brașov, la rlndu-i, 
n-a avut „probleme". In .meciul 
cu IEFS, cîștigînd la un scor 
care ne scutește de orice co
mentariu: 6—0. Numai studen
tul Petre Moțiu (ușoară) a 
reușit să-i smulgă un „draw" 
lui Simion Topliceanu. Con
fruntarea dintre Universitatea 
și Rapid a fost cea mai echi
librată. Aflate, și una și alta, 
In pragul retrogradării, au lup
tat cu înverșunare pentru fie
care punct. In cele din urmă, 
întîlnirea s-a încheiat la egali
tate (3—3), dar victoria a re
venit formației clujene, cu un 
punctaj tehnic mai bun: 27—23.

TG. MUREȘ. Triunghiularul 
A.S.A. Tg. Mureș — Politehni
ca Iași — C.S.M. Pitești a fost 
cîștigat, cum era de așteptat, 
de formația locală. A.S.A. Insă 
a învins mai clar (4—2) doar 
pe Politehnica, pentru că in 
confruntarea cu C.S.M., deși 
a condus cu 3—0, a avut multe 
emoții in final, cîștigînd abia 
la limită : 4—3. O neașteptată 
revenire a avut echipa ieșeană, 
care a întrecut la scor (5—0) pe 
C.S.M. ! Nu este însă mai pu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA 
„LOTO" DIN 16 DECEMBRIE 

1979

0 36-23 10
2 39-26 6
2 39-35 6
3 37-35 4
3 22-39 4
5 29-44 0

EXTRAGEREA I: 15 85 59 56 
89 40 63 76 33; EXTRAGEREA 
sTlI-a: 3 81 49 64 44 22 82 50 4; 
EXTRAGEREA a IlI-a: 22 10 
60 86 47 89 25; EXTRAGEREA 
a IV-a: 17 54 88 23 89 55 32; 
EXTRAGEREA a V-a: 24 82 26 
11 67 61 17; EXTRAGEREA a
VI- a: 53 21 76 78 20 80 75 72 26
47 60 19; EXTRAGEREA a
VII- a: 33 43 31 73 10 13 54 25 
66 6 59 40; EXTRAGEREA a
VIII- a: 10 41 16 87 23 .86 55 31 
34 46 60 62. 

geteri : Cernat 26 + 22, Ermura- 
che 14+16, respectiv Barna 15+ 
16, Crăciun 9+14.

Poui IOVAN

DINAMO — I.C.E.D. 2—6 : 
108—59 (54—24) și 107—69 (59— 
27). Campionii au realizat două 
victorii categorice și sînt în aș
teptarea tradiționalului derby 
cu baschetbaliștii de la Steaua, 
în primul meci, cei mai efi
cienți au fost Niculescu 20, 
Braboveanu 18, respectiv Ber- 
ceanu 16, Carpen 13 (N. TO- 
KACEC-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — FA
RUL 2—0 : 86—86 (39—46) și 
79—77 (37—45). Ambele confrun
tări au fost foarte echilibrate 
și cu finaluri dramatice. Coșge
teri : Moisescu 28+24, Boișteanu 
14+20, respectiv Mănăilă 23+13, 
Băiceanu 12+31. (M. MACOVEI 
— coresp).

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
ORADEA 1—1: 79—65 (35—31) 
și 78—82 (43—41). Gălățenii au 
învins clar în prima partidă, 
datorită evoluției bune a tu
turor jucătorilor, în timp ce In 
confruntarea a doua ei au co
mis inexactități flagrante. Coș
geteri : Cocoș 19+10, Coman 
10+22, respectiv Kosa 20+23, 
Veber 20+8. (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
2—0 : 78—53 (42—28) și 67—63 
(32—31). Două victorii meritate 
ale gazdelor. Meciul al doilea 
a fost mult mai echilibrat și 
mai spectaculos. Coșgeteri : Te- 
cău 28+lft, Benedek 15+15, res
pectiv Pctrof 4+31, Dăian 26+3. 
(C. GRUIA — coresp).

țin adevărat că studenții — 
cunoscîndu-și posibilitățile — 
au luptat reținuți cu A.S.A. 
pentru a fi siguri de reușită 
In confruntarea cu C.S.M.’ Și, 
după cum s-a văzut, tactica lor 
a fost bine chibzuită. S-au re
marcat în acest triunghiular M. 
Nistor și E- Lăcătușii (A.S.A.), 
M. Pascal și C. Sauciuc (Poli
tehnica), V. Pușcașu și L. Șer- 
ban (C.S.M.). (C. ALBU-coresp.).

FAGARAȘ. Duminică după- 
amiază și-au disputat întâieta
tea, In sala de judo a Nitra- 
moniei, Carpați Mirșa, Con
structorul M. Ciuc și diviziona
ra locală. Cele trei meciuri au 
fost deosebit de disputate. Ni- 
tramoma a obținut victorii atît 
în partida cu Carpați (5—2), 
dt și in cea cu Constructorul 
(4—3). Performeră Insă credem 
că a fost tînăra echipă din 
Mirșa care a reușit să dștige 
— și încă la scor : 4—2 ! — 
în fața cunoscutei formații din 
Miercurea Ciuc. Iată și sporti
vii evidențiați : Gh. Coman, N. 
Vlad, M. Frăției și I. Arseno- 
iu (Nitramonia), I. Domnar, 
M. Gutău și N. Căzilă (Car
pați), L. Pal și 1. Kocsis 
(Constructorul). (V. LAZAR' — 
coresp.).

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. 10 10 0 67- 4 10
X Nitramonia 10 9 1 43-21 I
3. Dinamo Bv. 9 8 1 50- 9 8
4. Constr. M.Ciuc 10 8 4 37-17 t
5. A.S.A. Tg. M. 10 6 4 35-31 8
6. Polit. Iași 10 C 4 33-32 fi
7. Carpați Mirșa 10 5 5 28-39 5
8. I.E.F.S. 1 2 7 23-38 î

8-10. Rapid Arad 10 2 8 ZI-43 2
C.S.M. Pitești 10 2 8 21-43 2

11. ,,U** Cluj-Nap. IC 2 8 30-43 2
jX Olimpia Buc. 1 • fi 14-30 0

Sîmbătă sînt programate în 
Capitală partidele ultimei etape, 
la capătul cărora vor fi cunos
cute echipa campioană și cele 
două formații retrogradate.

FOND TOTAL DE CIȘTI-
GURI: (provizoriu): 1.181.506 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 16 DECEMBRIE

L Ascoli -— Cagliari 1
n. Fiorentina — Avedlino 1

ILL Milan -- Catanzaro X
IV. Napoli •— Lazio X
V. Perugia — Juventus 1

VI. Roma -- mternazionale 1
VII. Torino — Pescara 1

VID. Udinese — Bologna 2
IX. Bari — Como X
X. Brescia — Sampdioria 1

XI. Genoa — Lancrossi X
XII. Pairma — Spal 1

XIII. Verona — Temana 1
FOND TOTAL DE CIȘT1GURI 

(PROVIZORIU) : 673.923 LEI.

I Sezonul de toamnă 
în fapte și idei

| PAȘI ÎNAINTE, DAR ÎNCĂ TIMIZI...
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După cum s-a mai scris, în
trecerea primului eșalon fotba
listic a format obiectul ședinței 
organizate, zilele trecute, de 
F.R.F. și la care au partici
pat președinții, antrenorii și 
medicii cluburilor divizionare 
A, precum și tehnicienii echi
pelor de juniori participante la 
campionatul național.

Referitor la nivelul valoric al 
principalei competiții interne, 
atît referatul prezentat de Co
legiul central de specialitate, cit 
și antrenorii înscriși la cuvînt 
l-au apreciat cu calificativul 
satisfăcător, consecința unor 
progrese semnalate în jocul di
vizionarelor A, cu precădere în 
evoluția formațiilor Universita
tea Craiova, Steaua, Dinamo 
(în prima parte a sezonului), 
F.C. Argeș (în partea a doua) 
și F.C. Baia Mare. Dar, spre 
deosebire de edițiile trecute, în 
afara echipelor aflate prin tra
diție în grupul fruntaș, de data 
aceasta și alte formații, mai 
puțin dotate din punct de ve
dere al valorii loturilor lor, au 
avut unele prestații mulțumi
toare : F.C.M. Galați, S.C. Ba
cău, Jiul, Chimia Km. Vîlcea 
ți F.C. Scornicești care, In po
fida lipsei de experiență com- 
petițională la nivelul Diviziei 
A, a avut comportări meritorii 
la începutul sezonului și spre 
sflrșitul lui. Sporind numărul 
echipelor care au acordat un 
plus de atenție pregătirilor, a 
crescut, firesc, raportat la tre
cut, ți numărul jocurilor de 
factură tehnico-tactică mulțu
mitoare, apreciate și din punct 
de vedere al combativității, al 
cantității și calității de energie 
cheltuite de tot mai multe di
vizionare A. Referitor, de pil
dă, la acest important capitol 
al calității efortului — cu mare 
pondere în fotbalul internațio
nal de înaltă competitivitate — 
sînt ilustrative cuvintele rosti
te în ședință de Viorel Mate- 
ianu, antrenor-pionier la noi în 
materie de efectuarea pressin- 
gului in coordonare, adică de 
Întreaga echipă, nu izolat : „Tot 
mai multe echipe au adoptat 
prcssingul în această ediție a 
campionatului, dar dintre par
tenerele noastre de întrecere 
parcă cel mai bine l-a reușit 
F.C. Argeș ; un pressing in 
trei, deocamdată, exercitat însă 
permanent și la care, poate n-o 
să mă credeți, s-a angajat 
exemplar și... Dobrin".

I Așadar, un progres (eviden
țiat, mai ales, de evoluția re
prezentantelor noastre în cupe
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Divizionarele A sub (ranslocator INVINGATOAREA LUI LEEDS-
0 ECHIPĂ MATURIZATĂ, CU... 16 TITULARI!

Universitatea Craiova este pri
ma echipă românească Învingă
toare într-o competiție oficială 
tn fața unei formații englezești ! 
Universitatea Craiova a învins și 
a eliminat Leeds ! De La acest a- 
devăr trebuie pornit în analiza 
de un sezon a „ll“-lui craLovean, 
redutabil n<u numai, în Cupa 
U.E.F.A., dar și în campionat.

Aflată pe locul secund, puternic 
angajată îri lupta pentru titlu, 
formația antrenată de Valentin 
Stănescu și Ion Oblcmenco a fost 
considerată drept echipa eu sal
tul cel mai spectaculos față de 
sezonul trecut. Remarca este ar
gumentată fără echivoc: locul 3 
la sfirșitul sezonului trecut cu 17 
puncte, poziția secundă, acum, cu 
25 de puncte (23 la finalul turu
lui). Acest frumos reviriment își 
găsește o primă expresie, de or
din statistic, in „clasamentul ade
vărului*, unde Universitatea Cra
iova ocupă tot locul secund, cu 
+7, 1a egalitate cu Steaua. Aceas
tă „medie engleză* este revela
toare. Cele 7 puncte au fost do- 
b tndite numai pe terenuri stră
ine (2 victorii, la Timișoara și 
Scornicești; trei remize, la Tîrgo- 
viște, Bacău și Baia Mare), ceea 
re înseamnă că studenții n-au 
pierdut nici un punct acasă — 
record în campionatul nostru. 
Spuneam că ultima „medie engle
ză* a craiovenilor aste revela
toare, pentru că, în toamna tre
cută, ei se aflau pe poziția 7—8 
In clasamentul adevărului, cu 
4-1, după ce pierduseră 3 puncte 
acasă și obținuseră 4 în depla
sare. Care sînt explicațiile de 
fond ale evidentului progres în- 
registat de craioveni atît in cla
sament cît și în joc ?

In primul rînd, Universitatea 
Craiova este echipa fără rezerve 
sau. altfel spus, formația cu 16 
titulari, valoarea egală ridicată a 
rezervelor de drept (nu și de 
fapt) conferă acestui lot puternic 
un echilibru aparte, atu în lun
ga cursă cu obstacole (acciden
tări, suspendări) care este cam
pionatul. Acest echilibru a per
mis depășirea unei perioade gre
le, din startul campionatului. cînd 
Bălăci și Marcu erau în conva
lescență, iar Cămătaru și Tilihni 
plecați cu lotul universitar în

le europene), datorat următoa
relor cauze : 1. Micșorarea
pauzei competiționale ; 2. Con
tinuitatea și ritmicitatea între
cerii ; 3. Munca de control și 
îndrumare exercitate de F.R.F. 
Trei elemente reale, fiecare în 
parte cu însemnatele lui bene
ficii. Intr-adevăr, prin reduce
rea pauzei dintre sfirșitul tre
cutului campionat și începutul 
actualei ediții, jucătorii divizio
narelor A au reintrat în între
cere cu o însemnată doză (a- 
preciată la cca. 80%) din acu
mulările sezonului de primăva
ră 1979, realizînd astfel, mai 
repede decît de obicei, o formă 
sportivă corespunzătoare. Este, 
oricum, un prim experiment 
reușit in această direcție — cu 
învățămintele telinico-metodicc 
de rigoare — care integrează 
echipele noastre din eșalonul 
de performanță între limitele 
de efort proprii fotbalului in
ternațional de virf. Apoi, ca
racterul de continuitate în în
trecere și eșalonarea ritmică a 
etapelor au dat posibilitate e- 
chipelor să respecte respecti
vele cicluri (cu un meci sau cu 
două pe săptămînă), să desfă
șoare în mai bune condiții pro
cesul de instruire-antrenament. 
în sfîrșit, prezența — pentru 
prima oară — la pregătirile di
vizionarelor A a corpului de 
antrenori regionali, înființat în 
toamnă, a stimulat, pe de o 
parte, activitatea echipelor se
rioase, care și în trecut au 
preparat cu conștiinciozitate 
jocul de duminică și a adus, pe 
de altă parte, unele corectări 
necesare acolo unde a fost ca
zul.

Semnalind, cu satisfacție, în 
cuvîntul lor, acest prim pas 
înainte, făcut de echipele noas
tre pe parcursul stagiunii de 
toamnă, președinții și tehnicie
nii divizionarelor A au arătat, 
In același timp, că. o serie în
treagă de deficiențe împiedică 
Încă fotbalul nostru să acumu
leze mai mult în vederea sal
tului de calitate așteptat dc 
iubitorii fotbalului. într-adevăr, 
în ceea ce privește procesul de 
instruire antrenament propriu- 
zis, s-a subliniat faptul că — 
în pofida reconsiderării facto
rului tehnic, căruia, teoretic, 1 
s-a acordat acum importanța 
pe care, realmente, o are în 
ansamblul muncii de pregătire 
— o bună parte dintre divizio
narele A nu lucrează încă su
ficient, potrivit cu indicațiile 
Colegiului central al antreno
rilor, la acest capitol dc bază 
In obținerea performanței ; mo

Mexic. Pe acest fond valoros in
tervine și meritul celor doi an
trenori care, pe lingă pregătirile 
tari, au reușit. în primul rind să 
disciplineze un lot foarte talentat, 
dar și foarte dezordonat cîndva. 
Aici intervine marele merit al 
lui Valentin Stănescu, tn fața 
căruia nimeni nu scoate un cu- 
vîint. oricine ar fi, oricare e su
mele lud. Această disciplină nu 

---------------------2. UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Puncte realizate: 25 (18 acasă 4“ 7 în deplasare); procentaj : 

65,8 ta sută.
• Golgeterii echipei: Cirțu și Cămătaru — cite 11, Negrilă 4, Cri- 

Șan și Beldeanu — cite 3, Irimescu, Donase, Bălăci și Geolgău — cite 
2, Ștefănescu 1, M. Olteanu (F.C.M. Galați) — autogol.
• Jucători folosiți: 17 — Boldicl, Ungureanu și Cîțțu — cîte 19 me

ciuri, Beldeanu, Bălăci, Negrilă șl Geolgău — cîte 17, Crișan și Țl- 
cleanu — cîte 16, Ștefănescu 15, Bumbescu 13, Donose, Cămătaru și 
kimescu — cîte 12, Tilihoi 9, Girleșteanu 4, Purima 3.
• Media notelor echipei: 6,87 (7,19 acasă — 6,55 în deplasare^
• Jucători eliminați: nici unul.
• Cartonașe galbene: 15 (10 jucători); cele mai multe: Ștefănescu 

și Negrilă — cîte 3 .
• A expediat 293 de șuturi (181 acasă 4- 112 în deplasare), dintre 

care 147 pe spațiul porții (94 acasă 4“ S3 In deplasare) și a exe
cutat 142 de cornere (92 acasă 4“ 50 In deplasare).
• A beneficiat de 3 lovituri de k> 11 m, toate transformate (Că- 

mătoru 2, Beldeanu 1); a fost rancționată cu 3 penalty-uri: 1 trans
format, 2 ratate.
• La meciurile susținute acasă au asistat 188 000 de spectatori, cei 

mal mulți — 35 000 - în etapa a 2-a, la partida cu F.C. Argeș.

a-a rezumat doar la respectarea 
sarcinilor din teren, ea. readu- 
cînd pe drumul marii perfor
manțe jucători certați cu viața 
extrasportivă, ajunși la un pas 
de... pieire.

Metamorfoza craioveană s-a În
registrat cel mal pregnant în u- 
nitatea de acțiune a echipei. 
Mul ți ani la rînd, acest lot valo
ros își subminase forța prin ca
priciile tn joc ale celor mai ta- 
lentați oameni, fiecare atras mai 
mult de numerele personale decît 
de aportul la succesul Echipei. 
In ultim ui sezon, conștienți de fal
sul lor joc, fiii risipitori ai Cra- 
iov-ed. s-au pus în slujba necesi
tăților echipei, consemnîndu-se 
un puternic transfer al persona
lităților în personalitatea echipei, 
schimbare fundamentală aflată 
încă în curs de perfecționare. 

tiv pentru care tehnica utilita
ră, în viteză nu este însușită 
la nivelul cerințelor primului 
eșalon.

Nici din punctul de vedere 
al tacticii de joc, echipele — 
cu vreo patru excepții — nu 
înregistrează progrese mal 
substanțiale, deoarece continuă 
să ocolească mijloacele și me
todele adecvate, nelucrînd su
ficient (cu teme precise, inclu- 
zind.obligatoriu și scopul jocu
lui — finalizarea) pe grupe de 
jucători, pe ansamblul forma
ției, nefolosind judicios jocuri- 
le-școală. Așa se explică, după 
cum remarca Șt. Covaci în re
feratul său, și absența combi
națiilor specifice fiecărei echi
pe, trăsătură proprie marilor 
formații, menită să le imprime, 
în egală măsură, stil și efica
citate.

Este, de asemenea, mult loc 
de mai bine în pregătirea di
vizionarelor A și la factorul 
fizic, ele arătîndu-se, în conti
nuare, deficitare, mai ales In 
ceea ce privește forța și viteza. 
Motivul ? Lipsesc sau se fac 
neîndestulător exercițiile de 
îmbunătățire a acestor calități 
fizice, lipsește, în pofida repe
tatelor indicații date în acest 
sens, aparatura respectivă. Nu 
se efectuează de toate echipe
le, în mod corespunzător, exer
cițiile de rezistență în regim 
de joc, ignorîndu-se — de ce 
oare ? — faptul că fotbalul mo
dern, CĂRUIA ÎI SÎNT SPE
CIFICE SARCINILE DUBLE, 
cere, și la sprinturi și pe dis
tanțele mari, un permanent 
du-te vino.

Sînt carențe, mai ales acestea 
de ordin fizic, care — așa cum 
s-a subiliniat la recenta con
sfătuire — țin de mentalitatea 
jucătorului, de educația lui. O 
mentalitate dăunătoare muncii 
de performanță, caracterizată 
uneori prin refuzul de a înde
plini sarcinile, alteori, în cele 
mai multe din cazuri, prin re
zistență sistematică la efortul 
solicitat. Asta, firește, în timpul 
orelor destinate pregătirii 
lor; pentru că, imediat după 
antrenamente sau jocuri, la o 
bună parte dintre jucători locul 
„instinctului de conservare" ii 
ia risipa de energie, goana 
după tot felul de „îndeletniciri" 
în afara... fotbalului. Dar des
pre unele din aceste activități 
extra-fotbalistice ne vom ocu
pa, mai pe larg. într-unul din 
numerele noastre viitoare.

Gheorghe NICOLAESCU

Pentru că, in final de stagiune, 
nau mai simțit... pe Ici, pe colo, 
prin meciurile mai mult sau mai 
puțin importante, accentele indi
vidualiste ale lui Bălăci și Cîrțu, 
ultimul, totuși, golgeter al sezo
nului, împreună cu Cămătaru.

Universitatea Craiova este astăzi 
echipa care a jucat cel mal mult 
în ultimul sezon. Fie că au parti
cipat la campionat sau Cupa

U.E.F.A., fie că au făcut parte 
din loturile reprezentative, jucă
torii lui Valentin Stănescu și Ion 
Oblemenco n-au avut o săptămî
nă liberă, ei înscriindu-se intr-un 
intensiv ciclu de jocuri miercuri - 
duminică-miercuii, fapt cu reper
cusiuni de ordin fizic în final 
dar, credem noi. și cu avantajul 
unui program internațional în 
care au lipsit „ferestrele* prin 
care se scurgeau atîtea energii.

Astăzi, Universitatea Craiova 
este o echipă maturizată, o for
mație de mare echilibru fizic-teh- 
nic-tactic-psihic care, exceptînd 
finalul de stagiune, cînd a re
simțit oboseala, a dominat un 
sezon aureolat pentru noi toți de 
„momentul Leeds* — marele me
rit și marea obligație ale studen
ților craioveni !

Mircea M. IONESCU



Campionatele mondiale de box pentru tineret

P. BORNESCU A RĂMAS CU MEDALIA DE ARGINT
FI. Tîrcomnicu

YOKOHAMA, 16 (prin tele
fon). Duminică după-amiază, 
pe ringul campionatelor mon
diale de box pentru tineret 
s-au disputat ultimele 11 par
tide, cele în care au fost de
semnați primii campioni ai lu
mii 1;/această grupă de vîrstă. 
In rindul celor 22 de finaliști 
s-a aflat și un reprezentant al 
boxului juvenil din România, 
Petre Bornescu. In meciul pen- 

. tru medalia de aur la categoria 
mijlocie. P. Bornescu l-a întîl- 
nit pe sovieticul Aleksandr Mi
lov-, adversar mai înalt decît 
sportivul nostru, bun tehnician 
și un redutabil puncher. Vâzînd 
evoluțiile anterioare ale adver
sarului său, Bornescu a înce
put partida foarte reținut, in- 
vi.tîndu-1, parcă, pe Milov să 
pornească la ofensivă. La pri
mul schimb de lovituri mai pu
ternice Bornescu a primit un 
croșeu de stingă la bărbie, în

clasat

EALANFL. ȚIRCOMN1CUP. BORNESCU
la podea.urma căruia a căzut

La reluarea luptei. Al. Milov a 
continuat să atace cu insisten
ță, l-a surprins din nou cu cî- 
teva lovituri puternice pe Bor- 
nescu, motiv pentru care arbi
trul a oprit meciul, declarîn-

ECHIPA BULGARIEI - CAMPIOANA 
BALCANICĂ LA HANBBAL FEMININ

SOFIA, 16 (prin telefon). Du
minică scara s-a încheiat. tn 
sala „Hrlsto Botev“ din localitate, 
prima ediție a Balcaniadei de 
handbal feminin. Spre surprinde
rea cunoscătorilor valorilor în 
handbalul feminin internațional, 
victoria finală a revenit repre
zentativei Bulgariei! învingătoare 
in ultimul meci in fața Iugosla
viei, Ia egalitate de puncte cu 
Iugoslavia și România, formația 
Bulgariei a devenit campioană 
balcanica datorită scorului rea
lizat în meciul cu reprezentativa 
B a... țării gazdă. Așadar: 1.
Bulgaria 2 p; 2. Iugoslavia 2 p;
3. România 2 p.

Iată acum succinte relatări de 
la partidele desfășurate în ultime
le două zile (simbătă și dumi
nică).

Sîmbătă. formația României — 
care a intîinit echipa Iugoslaviei 
— a fost realmente de nerecunos
cut. Jucătoarele noastre au 
ceput meciul dezorientate, 
greșit enorm în atac și au pri
mit goluri in cascadă. De la 1—3 
in min. 5 s-a ajuns la 1—6 in
min. 11 și, apoi, la 2—10 in min. 
19. In repriza secundă, antreno
rul iugoslav a introdus in for
mație rezervele, păstrîndu-și ti
tularele pentru întîlnirl mal gre
le... Eugen Bartha, antrenorul 
principal al echipei noastre, pu
nea acest insucces pe seama „o- 
boselli jucătoarelor, care au avut 
un program foarte aglomerat pe 
parcursul ultimei perioade de 
timp rcslrinse". Scor final: Româ
nia — Iugoslavia 17—22 (5—12).
Marcatoare: Torok 5, Gaal 4, 
Sasu 3, Grigoraș 2, Constantines- 
cu 1, Mălai 1 și Ștefanovicl 1 — 
pentru România, Stadiei 8, Kitici
4, Leutar 4, Stanoevlcl 3, Ognea- 
novlcl 2 șl Merdan 1 — pentru 
Iugoslavia. Au arbitrat: L. Kos-

!n- 
au

In

tov șl E. Kabadelov (Bulgaria).
In cealaltă partidă a zilei: Bul

garia A — Bulgaria B 24—13 
(10—8). Au înscris: Sopova 6. Va
teva 4, Vasilleva 4, Boceva 3, 
Hrlstova 3, Stefanova 3 șl Di
mova 1 — pentru Bulgaria A, 
Eneva 4, Karakașeva 4. Ivanova 
2, Georgieva 1, Potici 1 șl Ata
nasova 1 — pentru Bulgaria B.

Duminică, in ultima zi a com
petiției, programul a fost des
chis de meciul România — Bul
garia B. Au învins jucătoarele 
noastre cu 17—14 (8—8). Victorie 
neconcludentă,' reprezentativa 
noastră neevoluind la adevăratul 
său potențial. Se înregistrează o 
scădere a puterii formației șl — 
implicit — a nivelului său valo
ric. Iată jucătoarele care au mar
cat: TOrdk 8, Mălai 4. Sasu 2. 
Ștefanovicl 1, Constantin eseu 1 și 
Rodica Marian 1 — pentru Româ
nia, Karakașeva 5, Ivanova 5, 
Eneva 2, Nineva 1 și Hrlstova 1 
— pentru Bulgaria B. Au arbi
trat:1 I. Petkov șl B. Nenov (Bul
garia) .

In ultimul meci, Bulgaria — 
Iugoslavia 20—18 (12—12). Susți
nută frenetic de peste 2 000 de 
spectatori, prima echipă a țării 
gazdă a obținut o victorie neaș
teptată. Au 
Kasakova 5, 
Stefanova 1, 
1 — pentru _ 
Ogneanovlci 3, Kitici 3, Leutar 3 
șl Jeremlcl 1 — pentru Iugosla
via. Au arbitrat VI. Bdeaev șl 
A. Gavrilov (U.R.S.S.).
• Conferința balcanlcăa hotă- 

rit ca a doua 
del — atît la 
seniori — să 
București, tn

du-1 învingător prin inferiori
tatea adversarului pe Milov.

Prima ediție a campionatelor 
mondiale de tineret s-a înche
iat astfel cu un bilanț sub aș
teptări pentru reprezentanții 
noștri. Ei au obținut două me
dalii de bronz (Florian Țircom- 
nicu si Cornel Bălan) și una 
de argint (Petre Bornescu), dar 
din cele nouă meciuri susținute 
au obținut numai două victorii, 
cedînd de șapte ori.

Competiția a fost dominată 
de tinerii pugiliști americani (5 
titluri de campioni mondiali) și 
sovietici (4), reprezentanților 
Bulgariei și Coreei de Sud re- 
venindujle cite un titlu.

Iată rezultatele, în ordinea 
celor 11 categorii : J, Shanon 
(S.U.A.) b.p. Donk Yu Sig (Co
reea de Sud), P. Losov (Bul
garia) b.p. N. Matos (S.U.A.), 
Bark Kj Kui (Coreea de Sud) 
b.p. A. Maghenia (Franța), I. 
Vladișev (U.R.S.S.) b.p. Min 
Keum (Coreea de Sud), K. Bla
ke (S.U.A.) b.p. 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.) b.p. 
(Canada),
(S.U.A.) b.p. J. Kaszmarek (Po
lonia), Al. Mayes (S.U.A.) b.ab. 
2 N Wiiwilshire (Anglia), Al. 
Lebedev (U.R.S.S.) b.ab. 2 D. 
Kross (Anglia). M. Frazier 
(S.U.A.) b.ab. 2 O. Mayer (Aus
tria).

I.

M.

V. Șisov
Agokopian 

R. Andersson 
Mac Krory

(Urmare din pag. 1)
marcat: Tonceva 5, 
Peșeva 4, Vateva 3, 
Hrlstova 1, Vasllleva 
Bulgaria. Sladld 8,

ediție a Balcania- 
senioare cit și 

se desfășoare 
anul 1981.

la 
la

Ion GAVRILESCU

NEW YORK. 1G (Agerpres). 
La San Francisco se desfășoa
ră întilnirea finală din cadrul 
ediției 1978—1979 a Cupei Davis, 
dintre echipele S.U.A. și Itali
ei. După două zile de întreceri, 
tenismenii 'americani conduc cu 
3—0, asigurîndu-și victoria și 
cucerind din nou „Salatiera de 
argint". în prima partidă, Vitas 
Gerulaitis l-a învins cu 6—2, 
3—2 (abandon) pe Corrado Ba- 
razzutti, care s-a accidentat. în 
întilnirea următoare, John Mc
Enroe l-a întrecut în trei seturi

(6—X 6—3, 6—4) pe Adriano 
Panatta, iar în proba de dublu 
perechea americană Stan Smith, 
Bob Lutz a învins cu 6—4, 
12—10, 6—2 cuplul Adriano Pa
natta, Paolo Bertolucci.

• La Sao Paulo se desfă
șoară meciul de tenis Brazilia 
— Chile, din cadrul semifinalelor 
zonei sud-americane a „Cupei 
Davis" — ediția 1979—1980. E- 
chipa braziliană conduce cu 
1—0 : Thomas Koch l-a Învins 
cu 7—5, 6—3, 1—6, 6—3 pe
Jaime Fillol.

Prass, și noul ei record de 
junioare (2:39,79) — a doua ro
mâncă sub 2:40,0 pe 200 m 
bras — se apropie foarte mult 
de standardul performanțelor 
de valoare internațională.

în întrecerea băieților se cu
vin subliniate mai intîi recor
durile de valoare mondială ale 
bulgarului Pelar Koceanov 
(16 ani), medaliat cu argint la 
ultimele C.E. de juniori: 3:52,84 
la 400 m și 15:37,2 la 1500 m 
liber. Dintre reprezentanții 
noștri am remarca pe orădeanul 
Ladislau Szakadati (59,58) 
trecut de sovieticii Delgov 
Posppelov la 100 m spate, 
învingător la 400 m mixt 
un nou record 
hai Mandacbe 
spate).

REZULTATE 
minin, 100 m 
Pănulescu 4:19,73 
Carmen Mihăilă 
Svetlana Lupik (URSS) 4:33,20; 
200 m bras: 1. Cristine Seidl 
2:39,79 — rec. junioare, 2. Bri
gitte Prass 2:41,72; 100 m 
spate: 1. Carmen Bunaciu 63,11 
— record, 2. Luciela Mihăiles- 
cu 68,21; 200 m fluture: 1. Ma

(4:42,80) și
(59,72

tn-

dar 
cu 

Mi- 
100 m

TEHNICE: fe- 
liber: 1. '(rinei 

• record, X 
4:30,25, X

BASCHET • In cadrul turneu
lui feminin de ’la Winnipeg (Ca
nada), reprezentativa Bulgariei a 
Învins formația S.U.A. cu 95—73 
(50—33).

BOX • Campionul mondial la 
cat. grea (versiunea W.B.C.), 
americanul de culoare Larry 
Holmes, iși va pune centura tn 
joc în fața italianului Lorenzo 
Zanon. Meciul va avea loc la 3 
februarie in orașul Las Vegas.

CICLISM • Cursa de 6 zile des
fășurată ț; ' ......2 J
din orașul danez Herning 
cîștigată de perechea G. 
(Danemarca) — R. Pijnen 
da).'

HANDBAL $ In turneul ____
nin de la Katowice, echipa R.D. 
Germane a cîștigat cu 25—21 
(14—12) Întilnirea eu formația 
Ungariei, iar Cehoslovacia a dis
pus cu 19—13 (9—7) de echipa
Norvegiei.

HOCHEI 9 în primul meci din 
cadrul „Cupei Izvestia", la Mos
cova: Cehoslovacia — Canada 
10—1 (5—1. 1—0 4—0). 9 Echipa
Canadei, aflată in turneu în Eu
ropa. a susținut o nouă întîlnire 
la Helsinki, în compania repre
zentativei secunde a Finlandei. 
Hocheiștii finlandezi au obținut 
victoria cu scorul de 7—3 (4—0. 
2-2, 1—1).

TELEX • TELEX

pe velodromul acoperit 
' ! a fost 

Frank 
(Olan-

feml-

PATINAJ ARTISTIC • Campio
natele R.D. Germane au continuat 
ia Karl Marx Stadt. După desfă
șurarea programului „scurt44, la 
feminin pe primul loc se află 
Anett Poetzsch, iar la masculin 
— Jan Hoffmann.

SCHI • La Piancavallo (Italia), 
in cadrul „Cupei mondiale**, s-a 
disputat o probă feminină de 
coborâre, cîștigată de elvețianca 
Mărie Thărdse Nadlg, cu timpul 
de 1:41.29. Pe locurile următoare: 
Anne Marie Proell (Austria) — 
1:41,48 și Jana Soltysova (Ceho
slovacia) — 1:41,66. Pirtia a mă
surat 1 265 m, Mărie Thâr&se Na
dig realizînd o viteză medie o- 
rară de 1-0'0,230 km. • Cursa de 
slalom special, desfășurată tot la 
Piancavallo, a revenit austriecei 
Anne Marie Proell, cronometrată 
în două manșe cu timpul de 
1:57,04. Pe locul secund, la 27 
sutimi de secundă, Plerrine Pe- 
1-en (Franța). © Schiorul finlan
dez Juha Mieto (30 de ani) a 
cîștig-at. la Davos (Elveția), pro
ba de fond de 15 km în 43:29,52. 
Pe locul al doilea, compatriotul 
său Kivesniemi în 43:51,95 • Pro
ba de slalom uriaș din „Cupa

F.I.S.“, desfășurată la Kranjska 
Gara (Iugoslavia) a fost ciștlga- 
tă de iugoslavul Boran Krizaj in 
1:53,51. Pe locurile următoare: 
Br mo Noeckler (Italia) — 1:54,35 
șl Boris Strei (Iugoslavia) — 
1:54,53.

TENIS 9 In finala feminină de 
la Tokio, Tracy Austin a invins-o 
cu 6—2, 6—1 pe Martina Navra
tilova 9 In turneul demonstrativ 
de la Cairo, participă 4 jucători: 
Borg Teltscher 6—3, 6—0, EU 
Shafel — Scanlon 6—3, 6—4; Borg 
— Scanlon 6—0, 6—2; EU Shafel — 
Teltscher 1—6, 6—4, 6—1. 9 La
Miami Beach, tn semifinalele 
competiției pentru juniori „Cupa 
Sunshine": S.U.A. — Argentina 
2—0 șl Suedia — R.F. Germania 
2—1. 9 Finala competiției mascu
line de la Lucerna va opune pe 
francezul Yannik Noah spaniolu
lui Jose Higueras. In semifinale: 
Noah — Gottfried 6—4. 5—7,
6—2 (!); Higueras — Ramirez 
6—4, 6—2. O In semifinalele zo
nei sud-americane a Cupei Da
vis — ediția 1980, Brazilia con
duce Chile cu 2—1.

VOLEI 9 Rezultate din C.C.E.: 
Gladsaxe Copenhaga — Asnleres 
Sports (Franța) 0—3 (m), A.S.U. 
Lyon — NIM Budapesta 1—3 (f), 
Dinamo Tirana — Schwerte (R.F. 
Germania) 3—0 (f).

SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
FLORIN GHEORGHIU 

REMIZEAZĂ CU SPASSKI
Marele maestru danez Bent 

Larsen, cu 11 p d'n 13 posibile 
(9 partide cîștigate și 4 remi
ze), a terminat învingător in 
turneul internațional cte șah de 
la Buenos Aires. în continua
re, un grup de 4 jucători cu 8 
p fiecare : Miles
Spasski (U.R.S.S.), 
(Argentina) și Anderson (Sue
dia). Pe locul 6—7, Fl. Gheor
ghiu (România) și Ivkov (Iu
goslavia) cu 7>/, p. în ultima 
rundă Gheorghiu a remizat cu 
Spasski.

COMPETIȚIA FEMININĂ DE 
VOLEI DE LA CRACOVIA

Comportindu-se remarcabil, 
voleibalistele de la Dinamo 
București au învins cu 3—1 
(15—6, 7—15, 15—10, 15—3)
echipa Spujnia din Gdansk. în 
altă partidă : T.J. Brno — Stal 
Sosnowiec 3—2.

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA ROSTOCK

în ziua a treia a turneului 
internațional masculin de hand
bal, echipa Poloniei a întrecut 
selecționata secundă a Româ
niei cu 24—18 (14—9), Iar echi
pele Cehoslovaciei și Ungariei 
au terminat la egalitate : 20—20 
(9—10). în ziua a patra, for
mațiile secunde ale României 
și R.D. Germane au terminat 
la egalitate, 22—22, după ce la 
pauză jucătorii români au con
dus cu 13—8 ! Alte rezultate 3 
Polonia — Ungaria 28—23, R.D. 
Germană (A) — Cehoslovacia 
20—18.

RUGBYSTI1 DE LA STEAUA 
BUCUREȘTI VOR EVOLUA 

IN FRANȚA
de rugby Steaua 

între-

VIRGINIA RUZICI, 
IN FINALA LA ADELAIDA

Finala turneului internațional 
feminin de tenis de La Adelai
da (Australia), amînată din 
cauza- întunericului, se va dis
puta între jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici și Hana Man- 
dlikova din Cehoslovacia. In 
semifinale, Ruzici a invins-o 
cu 6—3, 6—3 pe Betty Ann 
Stuart (S.U.A.), iar Mandlikova 
a eliminat-o cu 6—7, 6—2, 6—1 
pe Sue Barker (Anglia).

Proba de simplu bărbați ■ 
fost cîștigată de australianul 
Kim Warwick, învingător cu 
7—6, 6—4 în finala susținută 
cu Bernie Mitton. In semifina
le : Warwick — Alexander 
2—6, 6—3, 6—4 și Mitton — 
Roche 4—6, 6—2, 6—1.
GIMNASTA GABI GHEORGHIU 
INTRE FRUNTAȘE, LA NAGOYA

Concursul internațional femi
nin de gimnastică de la Nago
ya a fost cîștigat de sportiva 
din R.D. Germană Steffi Kra- 
ker, care a totalizat 38,85 p, 
urmată de compatrioata sa 
Silvia Hindlof cu 38,75 p. Pe 
locul trei s-au clasat la egali
tate Gabi Gheorghiu (Româ
nia), Galina Ionas (U.R.S.S.) 
și Natalia Ilinenko (U.R.S.S.) 
'cu cite 38,45 p. Dorina Ungu- 
reanu (România) a ocupat lo
cul 9 cu 37,85 p. La masculin, 
victoria a revenit japonezului 
Koji Gushiken, cu 57,60 p.

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA SOFIA

din turneul inter- 
handbal ce se des- 
Sofia paralel cu 
Universitatea Cluj- 

Sportist Kremikov

Rezultate 
național de 
fășoară la 
Balcaniada : 
Napoca — 
(Bulgaria) 24—20, Institutul de 
cultură-fizică Sofia — Zelez- 
nicear (Iugoslavia) 27—25.

TINERII HOCHE1ȘTI 
VICTORIOȘI LA DEBREȚIN

La Debrețin s-a disputat me
ciul internațional amical de ho
chei pe gheață dintre echipele 

au 
de

de tineret ale Ungariei 
României. Hocheiștii români 
obținut victoria cu scorul 
8—2 (2—1, 3—1, 3-0).

riana Paraschiv 2:18,16, X Adi
na Schuster 2:26,85, 3- Octana 
Mladin 2:27,98; 1500 m liber: 1. 
Carmen Mihăilă 17:58,1 — re
cord; 400 m mixt: 1. I. Pănu
lescu 4:55,70, 2. M. Paraschiv 
5:01,92; masculin, 400 m liber: 
L Petar Koceanov (Bulgaria) 
3:52,84 — record, X S. Golo- 
meev (Bulgaria) 4 .-04,50; X F- 
Vlșan 4:07,92 ; 200 m bras: 1. 
Plamen Doncev (Bulgaria) 
2:23,53, X D. Iordanov (URSS) 
2:24,83, 3. Al. Szabo 2:27,52; 
100 m spate: 1. Vladimir Dol
gov (URSS) 58,37, X S. Posppe
lov (URSS) 58,50, X L. Szaka
dati 59,58; 200 m fluture: 1. 
Horațiu Neagrău 2:09,88, X H. 
Lucaciu 2:12,76; 400 m mixt: 
1. L. Szakadati 4:42,80 — re
cord, l Șt Mitu 4:45,55, X A. 
Linteanu 4:47,97; 1500 m liber: 
1. P. Koceanov (Bulgaria) 
15:37,2 — record, X M. Wicto- 
row (Polonia) 16:48,92. •

Recordurile ultimei reuniuni 
au încheiat una din cele mai 
frumoase ediții ale competiției. 
Confirmindu-și progresul evi
dent Carmen Bunaciu ți-a co
rectat propriul record la 200 m 
spate cu 1,6 sec., realizînd 
2:1X33, cea mai bună perfor
manță a anului.

Irinel Pănulescu a 
nut două victorii, 
mixt (2:18,73) și 100

mai obți- 
la 200 m 
m fluture

(Anglia), 
Najdorf

Echipa _ .
București urmează să 
prindă, la sfîrșitul acestei luni, 
un turneu în sudul Franței. în 
prima întîlnire, echipa română 
va juca la 23 decembrie în 
compania unei formații din 
orașul Trignac (Loire—Atlanti- 
que). în partida 
Steaua va evolua 
unde va întîlni o combinată a 
orașului. Jocul este programat 
la 29 decembrie.

următoare, 
la Nantes,

mai disputată probă a după- 
amiezli a fost cea de 100 m 
bras. Seidl și Prass au înotat 
umăr la umăr și au sosit in 
același timp, ambele corectînd 
recordul cu 1:14,30.

Ultimele rezultate : 200 m 
spate (f) : Carmen Bunaciu 
2:12,33 — record, Luciela Mi- 
hăllescu 2:25,01 ; 200 m spate 
(b) : Dolgov (U.R.S.S.) 2:05,07, 
Pospelov (U.R.S.S.) 2:05,38,
Mandache 2:07,56 — record ;
100 m bras (f) : Cristine Seidl 
1:14,30 — record, Brigitte Prăsi 
1:14,30 ; 100 m bras (b) : Don
cev (Bulgaria) 63,94 — record, 
AL Szabo 66,77, Iordanov 
(U.R.S.S.) 66,82 ; 100 m liber 
(f) : Lupik (U.R.S.S.) 59,80, 
Carmen Alexe 60,58, Carmen 
Mihăilă 60,76 ; 100 m liber (b) i 
Koceanov (Bulgaria) 52,56, Go- 
lomeev (Bulgaria) 52,69, Opri- 
țescu 53,25 ; 200 m mixt (f) 1 
Irinel Pănulescu 2:18,73 — re
cord, Paraschiv 2:21,25, Lupik 
2:27,80 ; 200 m mixt (b) : St 
Mitu 2:12,84, Linteanu 2:14,10, 
M. Kos (Iugoslavia) 2:15,12 J 
100 m fluture (f) : Pănulescu 
64,33 — record de junioare, 
Zinkieviciute (U.R.S.S.) 64,53,
Bunaciu 64,84 ; 100 m fluture
ib) : H. Lucaciu 57,80 — record, 
Vlșan 59,28, Vladimirescu 60,40. 
In total au fost stabilite 9 re
corduri naționale de seniori ți 
tot atitea de juniori.(64,39), eu noi recorduri. Cea

ITALIA (etapa a 13-a): AscoU 
— Cagliari 1—0, Florentina — A- 
velllno 3—0, Milan — Catanzaro 
0—0, Napoli — Lazio 0—0, Peru
gia — Juventus 1—0, Roma — 
Inter 1—0, Torino — Pescara 2—0, 
Udlnese — Bologna 0—2. Clasa
ment: Inter 19 p, Milan 18 p, To
rino șl Cagliari 15 p, Juventus și 
Perugia 14 p etc.

ANGLIA: Liverpool — Crystal 
Palace 3—0. Leeds — Wolverhamp
ton 3—0, Bolton — Ipswich 0—I, 
Coventry — Manchester United 
1—2, W.B. Albion — Arsenal 2—2, 
Norwich — Bristol 2—0 Southamp
ton — Everton 1—0, Manchester 
City — Derby 3—0, Brighton — 
Stoke 0—0. Meciul Nottingham — 
Middlesbrough a fost amlnat din 
cauza terenului Impracticabil, tn 
clasament conduc Manchester U- 
nited și Liverpool, cu cite 28 p.

ȘTIRI 9 După terminarea 
turului tn campionatul cehoslo
vac, tn clasament: 1. Bohemians 
Praga 23 p, 2. Banik Ostrava 19 
p, 3. Zbrojovka Brno 13 p. •

Returul finalei „Cupei intercon- 
ttaentale", dintre F. F. Maimb șl 
Olimpia Asuncion, va avea loc 
La 2 martie 1980 la Asuncion (în 
tur 1—o pentru Olimpia) • „Cupa 
oupelor Africii44 a revenit echipei 
Canon Yaounde, care a învins în 
returul finalei cu 6—0 pe Gotrma- 
hla Nairobi.

★
Antrenorul echipei de fotbal a 

Argentinei, Luis Menotti, a anun
țat planul de pregătire 
campionatul mondial din 
1982. La fiecare sfîrșit de an se 
va alcătui un lot de jucători care 
vor participa cu regularitate 1-a 
antrenamente și la partide 
control. Sînt prevăzute 5 
săptămînaie de pregătire 
plexă. jucătorii aflîndu-se la dis
poziția directorului tehnic al se
lecționatei de luni pînă vineri, 
sîmbătă sau duminică putînd ju
ca, cu echipele lor de club, în 
campionat. în fiecare an, selec
ționata va disputa 4—5 partide 
internaționale de verificare.

pentru 
anul

de 
ședințe 
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