
In întreaga farâ

ACȚIUNI ATRACTIVE,
PREZENȚĂ NUMEROASA

PE TERENURILE „DACIADEI“
In întreaga (ară au Ioc în aceste zile numeroase competiții 

sportive de masă în cadoul „Daciadei* și dedicate zilei de 30 De
cembrie, întreceri la care participă cu entuziasm mii de tineri și 
tinere din instituții și întreprinderi, din școli și de la sate. Despre 
cîteva din aceste manifestări ne-au relatat corespondenții noștri :
• GALAȚI

Peste 200 de tineri din Ga
lați, Tecuci, Liești și Tg. Bujor 
au participat la competiția do
tată cu „Cupa 30 ’Decembrie", 
organizată de C.J.E.F.S. și Ins
pectoratul școlar județean, sub 
egida „Daciadei". Printre cîș- 
tigători s-au aflat A. Turcu, 
V. Ralinca (ambii din Tecuci), 
T. Vintilă, D. Pătrășcanu, Gh. 
Pațiiea (Dunărea Galați) 'și V, 
Paraschiv (Liceul industrial nr. 
2 Galați). Pe echipe a cîștigat 
Dunărea Galați. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).
• TG. MUREȘ

„Cupa 30 Decembrie" a atras 
aproape 3000 de concurenți la 
faza pe asociație, iar la finala 
județeană s-au prezentat 300

DINAMO BUCUREȘTI, AL 6-lea TITLU
DE CAMPIOANA LA JUDO

® in meciul cu Dinamo Brașov, echipa bucureșteană 
a fost învinsă, totuși, acasă ! • C.S.M. Pitești și Olimpia 
București au retrogradat
Campionatul Diviziei A de 

judo s-a încheiat sîmbătă sea
ra, după desfășurarea întrece
rilor ultimei etape. In sala 
Dinamo din Capitală. după 
cîntarul oficial, 11 din cele 12 
d.vizionare (Olimpia București 
a absentat !) s-au aliniat pe 
tatami, conform programului 
stabilit, pentru a susține par
tidele in urma cărora aveau să 
fie definitivate locurile în cla
samentul final.

Dinamo București (antrenor 
Sabin Lucea) a cucerit pentru 
a 6-a oară titlul de campioa
nă, titlu pe care, , dealtfel, și 
l-a asigurat încă dinaintea a- 'ConUnuirp in nna 2-91

Formația de judo Dinamo București, campioană a țării pe anul 1979
Foto : Vasile BAGEAC

Lideri — fără contracandidat !

STEAUA-CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA SPADĂ SI FLORETĂ FEMININĂ
Nicicând in ultimii ani fina- 

lurile Diviziilor naționale A și 
B de spadă și floretă feminină 
n-au fost mai aprinse, sub sem
nul incertitudinilor pînă la ul
timele asalturi, ca acum. Pro
babil că a acționat legea... 
compensației, întrucît proble
ma desemnării echipelor cam
pioane era, practic, rezolvată 
din etapa anterioară.

Formațiile clubului Steaua, 
lidere autoritare în urma dis
putării etapei a Il-a, au în
cheiat victorioase ediția 1979, 
echipa feminină de floretă în- 
scriindu-și numele pentru a 
15-a oară consecutiv pe tabe
lul de onoare al primei divizii 
naționale, în timp ce cvartetul 
de spadă, nemaiavînd nici un 
fel de emoții înainte de final, 
și-a permis un „accident", ca- 
potînd în fața Clubului sportiv 
Satu Marc, ce-i drept la tu- 
șaveraj (8—8, 60—61 t.d).

întrecerea echipelor de spadă 
a suscitat interesul general în- 
trucit, fapt fără precedent, cu 
excepția liderului autoritar. 
Steaua, și a formației Farul 
Constanța, instalată pe locul 2, 

de sportivi. Competiția,' organi
zată de Consiliul județean al 
sindicatelor, s-a desfășurat în 
cadrul „Daciadei". Iată cîștigă- 
torii : popice : Ecaterina Janosi 
(Dermagant), Fr. Asztalos (A- 
vîntul Reghin). Dermagant (f) 
și Avîntul Reghin (m) | volei: 
Sănătatea Tîrnăveni (f) și Con
structorul Tg. Mureș (m) ; te
nis de masă : M. Liteanu (Con
structorul Tg. Mureș) și Elec- 
tromureș (m) î șah : Oțelul Re
ghin (m). (I. PAUȘ, coresp.).
• SIBIU

în organizarea Consiliului 
municipal al sindicatelor se 
află în plină desfășurare com
petiția dotată cu „Cupa 30 De- 

(Continuare In vag. 2-3)

cestei etape. La festivitatea de 
premiere, însă, dinamoviștii 
n-au primit toate aplauzele — 
asa cum le-ar fi meritat pe 
deplin pentru reușita lor, cu 
care nu se poate lăuda nici o 
altă echipă. Strădaniile lor 
de-a lungul campionatului — 
învingători detașat în toate 
partidele susținute —. au fost 
umbrite în ultimul meci, cu 
Diramo Brașov disputat sîm
bătă seara. Infrîngerea apreci
atei echipe bucureștene în pro-

Costin CH1RIAC

Echipa de spadă a clubului Steaua, campioană națională. De la 
stingă la dreapta : Ion Popa, Costică Bărăgan, antrenorul Constan
tin Stelian, Mihai Popa, Octavian Zidaru Foto : Dragoș NEAGU

toate celelalte patru formații, 
C.S. Satu Mare, Electroputere 
Craiova, I.E.F.S. București și 
C.T.A.S. București, luptau dumi
nică, in sala Floreasca din Ca
pitală, pentru evitarea retro
gradării 1 Au fost două partide 
dramatice : Electroputere —
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In plina revenire spre virilul ierarhiei mondiale

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL II ÎN PRIMA EDIȚIE 
A „SUPER CUPEI" LA HANDBAL MASCULIN
• întrecerea a fost clștigată de formația R.F. Germania care a întrecut echipa noastră In finală cu 1513
• Pe locul III - Uniunea Sovietică • Radu Voina, desemnat cel

Prima ediție a „Super Cupei* 
campionilor mondiali si olim
pici — desfășurată în R.F. Ger
mania între 18 și 22 decembrie 
— cu participarea reprezenta
tivelor ROMÂNIEI (4 titluri

Fotoreporterul nostru Dragoș Neagu a reușit aseară, pe aeroportul Otopeni, 
„performanța" de a-i reuni pe cițiva dintre handbaliștii noștri care ne-au re
prezentat la „Super-Cupă", asaltați de rudele și prietenii care i-au așteptat la 

sosire

IUGOSLAVIEI (campioană o- 
J mpică în 1972) — s-a înche
iat sîmbătă seara în Westfalen- 
balle din Dortmund, în prezen
ța a peste 13 000 de spectatori.

Clasată pe locul II, repre
zentativa României și-a con
firmat noua valoare, dobîndită 
la capătul unui an de muncă 
intensă și confirmată în cele 
11 victorii realizate în 13 par
tide disputate în acest sezon 
de iarnă. în această campanie 
de reconstruire a reprezentati-

REZULTATE DIN FINALE
Gala finalelor a avut loc 

in Westfalenhalle din Dort- 
munt simbătă seara. Au asis
tat 13 000 de spectatori.

ROMANIA — R. F. GERMA
NIA 13—15 (7—8). Au marcat : 
Voina 5, Stingă 2, Birtalan 2, 
Folker 2, Mironiuc 1 și Va- 
silca 1 — pentru România, 
Freisler 3. Fey 3, Ehret 3, 
Wunderlich 2, Brand 2, Da- 
mann 1 șl Spengler 1 — pen
tru R. F. Germania. Au ar
bitrat : Rodii și Thomasen 
(Danemarca).

UNIUNEA SOVIETICA — 
IUGOSLAVIA 22—18 (10—10).
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Anpilogov 6 și Be
lov 4 — pentru Uniunea So
vietică, Nenadici 6, Zovko 3 
și Jovovici 3 — pentru Iugo
slavia. Au arbitrat : Leiber
și Joseph (R. F. Germania).

CEHOSLOVACIA — SUE
DIA 15—14 (10—8). Cele mai
multe goluri au fost înscrise 
de Sule 4, Kotrc 3 — pentru 
Cehoslovacia, Ribendahl 6 
și Kllngvall 3 — pentru Sue
dia. Au condus : Bolstad și 
Anthonsen (Norvegia).

I.E.F.S. și I.E.F.S. — C.T.A.S. 
în prima, la scorul de 8—7 
pentru craioveni, au intrat pe 
planșă în ultimul asalt Podea-

Paul SIÂVESCU

(Continuare in pag a 4-a) 

mondiale). SUEDIEI (2 titluri 
mondiale), R.F. GERMANIA și 
CEHOSLOVACIEI (cite o 
dată campioane ale lumii), 
UNIUNII SOVIETICE (cam
pioană olimpică în 1976) și

ÎNTRECERILE BALCANICE DE JUNIORI 
DOMINATE NET DE GIMNASTII ROMÂNI

® Luminița Baicea și echipa României pe primele 
locuri la feminin ® Frumoase succese la „ritmică-mo- 
dernă“ ® Finalele pe aparate — la discreția reprezen
tanților noștri

FOCȘANI, 23 (prin telefon). 
Succeselor repurtate vineri, în 
prima zi a celei de a 3-a edi
ții a campionatelor balcanice de 
juniori de către gimnaștii 
români, li s-au adăugat, sîmbă
tă și duminică, în ultimele 
două zile ale întrecerii, noi vic
torii, în disputele pe echipe și 
la individual compus feminin, 
precum și în finalele pe apa
rate (desfășurate duminică di
mineață).

Cu o valoare mai mare și 
plin de semnificații prin pro
porțiile lui este, desigur, succe
sul realizat de gimnastele noas
tre în concursul pe echipe, în
trecere în care în nici un mo
ment nu s-a pus problema în
vingătoarei, ci doar diferența la 
care urmau-să cîștige gimnas
tele românce. într-adevăr, Lu
minița Baicea, Cristina Grigo- 
raș, Aurelia Pînzaru, Simona 
Păucă, Lidia Dascălu și Mihae- 
la Stănuleț — clasate în aceas
tă ordine și pe primele locuri 
la individual compus — av 
avut prestații îndelung aplau
date de entuziastul public foc- 
șenean, ele impunîndu-se prin 
omogenitate valorică, ținută, 
complexitate tehnică, atuuri 
care le-au permis să se distan
țeze de formațiile situate pe 
locurile 2 și 3, reprezentativele 
Bulgariei și Iugoslaviei. în a- 
ceste condiții, de netă superio
ritate pe echipe, era absolut fi
resc ca disputa la individual 
compus să angajeze, de aseme
nea, două gimnaste românce. 
Și acestea au fost Luminița 
Baicea și Cristina Grigoraș.

mai bun jucător al competiției
vei în vederea Jocurilor Olim
pice de la Moscova, handba- 
liștii noștri — pregătiți de teh- 
nicienii loan Kunst-Ghermănes- 
cu, Lascăr Pană, Nicolae Ne- 
def — a» atins un prag va

loric care le per
mite să intre in 
„ultima linie
dreaptă" cu încre
dere și optimism, 
în suita de victo
rii amintită, echi
pa masculină de 
handbal a Româ
niei a demonstrat 
în jocurile cu U- 
niunea Sovietică, 
socotită principală 
favorită a J.O. ’80, 
R. F. Germania 
(campioană mon
dială), R. D. Ger
mană, Iugoslavia, 
Polonia ș.a. nu 
numai o nouă 
concepție de joc, 
ci și o ambiție 
deosebită de a re
veni in fruntea 
unei ierarhii pe 
care a „stăpinit-o“ 
ani în șir. Deși 
încă incompletă 
(pivotul Werner 
Stock! n-a jucat 
deloc în acest se
zon fiind ac

cidentat, iar Cornel Durau 
n-a participat la „Super Cupă" 
tot din cauza unei accidentări), 
echipa și-a construit personali
tate, s-a omogenizat, a scos în 
evidență noi și autentice ve
dete : Radu Voina a fost de
cretat cel mai ban jucător al 
„Super Cupei", Vasile Stingă 
a impresionat prin forța, de- 

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Luminița Baicea — 9,75 la 
birnă și... campioană balcanică 
la junioare
două tinere și talentate viitoare 
maestre. Duelul lor a fost foar
te interesant, urmărit cu mul
tă curiozitate de public. S-a 
impus, prin siguranța și preci
zia cu care a dus concursul de

Constantin MACOVEI
(Continuare in pag. a 4-a)



tn Divizia Ă la polo. Divizia A la baschet,

RAPID A RĂMAS LIDER, DAR DUPĂ CÎTE EMOȚII
CLUJ-NAPOCA, 23 (prin te

lefon). Ultimele partide ale 
turneului, contînd pentru turul 
al doilea al Diviziei A de polo, 
au marcat un puternic reviri
ment al echipei Dinamo, care, 
după ce a întrecut fără difi
cultate pe C.N. A.S.E. cu 15—4, 
a cîștigat și duminică, în fața 
echipei Voința din localitate, 
cu 6—3. La încheierea acestui 
tur, însă, formația Rapid a ră
mas în fruntea clasamentului, 
cu un avans de două puncte. 
Dar după cîte emoții...

Feroviarii au jucat mai slab 
In ultimele meciuri și s-au a- 
flat, practic, în situația de a 
fi învinși, ei scăpînd doar prin 
minune de a înregistra primul 
insucces în această ediție a 
competiției. Sîmbătă, în parti
da cu Voința, după 8 minute 
de joc Rapid era condusă cu 
3—0 1 Scurei a apărat excelent, 
coechipierii săi s-au mobilizat 
la maximum, nelăsînd nici e 
șansă formației rapidiste. Pe 
rînd, Gyârfăs, Colceriu și CI. 
Kusu (de fiecare dată cu con
cursul portarului FI. Slavei) au 
realizat goluri . spectaculoase. 
Echipa bucureșteană a reacțio
nat destul de timid ; totuși, I. 
Slavei a reușit să transforme 
de două ori din penalty, după 
ce Colceriu mai marcase o dată 
pentru clujeni. De la scorul de 
2—4, Rapid a beneficiat de nu 
mai puțin de cinci situații de 
„om în plus", dar le-a ratat 
pe toate I în schimb, CI. Kusu 
a înscris într-un moment de 
„om în plus" al echipei sale 
și scorul a devenit 5—2 în ul

tima repriză. Nimeni nu mai 
credea jntr-o minune, deși era 
vădit că poloiștii de la Vo
ința, care depuseseră eforturi 
deosebite, abia mai puteau să 
înoate. Antrenorul clujean A. 
Sarkadi a greșit, însă, grav, 
ținîndu-1 pe banca rezervelor 
(timp de 27 de minute) pe 
Dezmireanu și neoferind ast
fel jucătorilor săi posibilitatea 
de a „respira" măcar pentru 
cîteva clipe. în final, D. Ni- 
colau și FI. Teodor au refăcut 
din handicap (cu „om în plus") 
și scorul a ajuns 4—5. Cînd 
mai erau doar 10 secunde de 
joc, CI. Kusu, singur în fața 
lui FI. Slavei, a ratat incre
dibil posibilitatea de a mări 
avantajul ; pe contraatacul 
bucureștenilor, care a urmat, 
I. Slavei a adus o egalare pe 
care nici cei mai înfocați su
porteri rapidiști nu o mai aș
teptau.

Meciul Rapid — Progresul 
(duminică) a semănat din 
foarte multe puncte de vedere 
cu cel descris mai sus. Pro
gresul a făcut, poate, cel mai 
bun joc al său și (în repriza 
secundă) conducea cu 3—0, a- 
vînd chiar situații de 4 și 5 
la zero. Rapidul, cu o ultimă 
zvîcnire de orgoliu, a reușit 
să restabilească echilibrul în 
repriza a treia și să ia con
ducerea : 4—3. Era evident,
însă, că Progresul va răspunde 
și Szerzo obține egalarea : 
4—4. In ultimul minut de joc, 
la o gravă eroare a poloiștilor 
rapidiști, același Szerzo înscrie 
din nou : 5—4. Mai erau de

jucat doar 5 secunde și fero
viarii ajung în atac, iar Ar- 
sene izbutește să șuteze spre 
poarta adversă. Dar, în timp 
ce mingea se afla în aer, în 
drum spre poartă, sirena a a- 
nunțat încheierea partidei. Ar
bitrii K. Timoc și V. Burdea 
au greșit grav acordînd acest

DINAMO, PE LOCUL I LA ÎNCHEIEREA T
în dcrDyuI competiției .,^cmi/â‘• după meciuri dc multă

DINAMO BUCUREȘTI, AL 6-lea TITLU 
DE CAMPIOANĂ LA JUDO

REZULTATE
DINAMO — C.N. A.S.E. 

15—4 (3—0, 2—1, 5—1, 5—2).
Marcatori: Munteanu 4, Mirea 
4, D. Popescu 2, Gaiță 2. 
Cristian 2. Ciobăniuc, respec
tiv Stoenescu 2, Andreescu, 
Angelescu. Arbitri : R. Timoc- 
N. Nicolaescu ;

CRIȘUL — PROGRESUL 
9—9 (1—2, 5—3, 2—3, 1—1).
Marcatori : Costrăș 3, Fejer 2. 
Gordan 2, Ungureanu, Garo- 
feanu, respectiv A. lonescu 3. 
Manea, Pleșca, A. Munteanu, 
Boga, Teodorescu, I. Gheor- 
ghe. Arbitri : R. Schilha-V. 
Medianu ;

RAPID — VOINȚA 5—5 (0—2, 
2—2. 0—0, 3—1). Marcatori : 
I. Slăvei 3. Nicolau, Teodor, 
respectiv Ci. Rusu 2, Colce
riu 2, Gyârfăs. Arbitri : A. 
Capuani-Z. Gero ;

RAPID — PROGRESUL 5—5 
(0—0, 1—3. 2—0, 2—2). Marca
tori : Arsene 2. Schervan, I. 
Gheorghe, I. Slăvei. respec
tiv A. lonescu 2, Szerzo 2, 
Teodorescu. Arbitri : R. Ti- 
moc-V. Burdea ;

CRIȘUL — C.N. A.S.E. 10—5 
(1—0, 3—0, 4—2, 2-*3). Marca
tori : Gordan 3, Arabaglu 2, 
Fărcuță 2, Costrăș, Garofea- 
nu, Racz, respectiv Chiriță 2, 
Sterpu 2, Jianu. Arbitri : V. 
Medianu-V. Burdea ;

DINAMO — VOINȚA 6—3 
(1—0, 2—3, 1—0, 2—0). Marca
tori : Nastasiu 2. Rus, Mun
teanu, Mirea, Răducanu, res
pectiv R. Rusu, Gyărfâs, Ko- 
văcs. Arbitri : Z. Gera-R. 
Schilha.

(Urmare din pag. 1) 
pria-i sală a surprins mai ales 
datorită consecințelor (probabil 
dinainte „calculate" de cei in
teresați). Astfel, Dinamo Bra
șov a urcat pe locul 2 în cla
sament, iar Nitramoniei Fă
găraș — în fața căreia forma
ția brașoveană a pierdut la 
scot într-o etapă anterioară — 
i-a fost spulberată nădejdea 
de a o seconda pe campioană, 
fiind nevoită să se mulțumeas
că cu locul 3. loc obținut și la 
ediția de anul trecut.

Rezultatul întîlnirii dintre 
dinamoviști a fost ușor de în
trevăzut îndată ce s-au pre
zentat pe tatami cele două e- 
chipe. în timp ce Dinamo Bra
șov alinia tot ce avea mai va
loros, aducîndu-1 și pe cunos
cutul judoka C. Știrbo, absent 
la aproape toate etapele pre
cedente (după meci el s-a și 
retras, într-un cadru festiv, 
din activitatea competițională). 
Dinamo București nu-i avea 
în formație pe Arpad Szabo, 
Mihalache Toma și Gbeorghe 
Nache, sportivi cotați printre 
cei mai buni din țară I Aceștia 
au stat liniștiți pe banca re
zervelor. asistînd la eșecul e- 
chipei lop. Mai mult, alți doi 
dinamoviști bucureșteni. Cor
nel Roman si Iacob Codrea, 
deși cu traumatisme, au fost 
trimiși să concureze 1 Și pen
tru ca totul să se termine con
form „previziunilor", C. Roman 
a fost urcat de la cat. șemi- 
mijlocie (78 kg) la mijlocie 
(83 kg). La scor egal (3—3). cu 
un punctaj tehnic mai bun 
(25—23), victoria a revenit lui 
Dinamo Brașov...

Nitramonia, ai cărei sportivi 
n-au mai luptat, de astă dată, 
la nivelul posibilităților lor, a 
fost la un pas de a pierde me
ciul cu Politehnica Iași (4—3). 
După partidele de la primele 
categorii. Politehnica conducea 
cu 3—0 I

Lupta pentru evitarea retro
gradării — cum anticipam — 
a fost aprigă. „Apele" s-au li
niștit însă, repede, după ce 
tînăra echipă Carpați Mîrșa 
i-a administrat o severă în- 
frîngere (6—0) formației C.S.M. 
Pitești. Universitatea Cluj-Na- 
poca a scăpat de pericolul re
trogradării cîștigînd prin ne- 
prezentarea formației Olimpia 
București, iar Rapid Arad — 
o altă echipă amenințată — a 
obținut o victorie surprinzătoa
re în partida cu I.E.F.S. (4—3).

Deși fără miză, meciul din
tre Constructorul Miercurea 
Ciuc și A.S.A. Tg. Mureș a 
fost deosebit de înverșunat. 
Scorul de 5—2 în favoarea 
formației din Miercurea Ciuc 
nu reflectă cîtuși de puțin ar
doarea cu care și-au încercat 
sansele sportivii de la A.S.A. 
Poate că nu am nedreptăți pe 
nimeni afirmînd că această 
confruntare a fost cea mai fru
moasă. Pentru fiecare punct, 
pentru finalizarea fiecărui 
procedeu tehnic, atît concuren- 
ții de la Constructorul cît și 
de la A.S.A. au luptat admi
rabil cuvenindu-li-se, deopo
trivă. felicitări.

Au retrogradat deci C.S.M. 
Pitești și Olimpia București 
(absentă la ultimele două eta
pe ; de ce 7).

în sfîrșit, o frumoasă cupă 
i fost decernată celui mai teh
nic sportiv al competiției, divi
zionare — Constantin Niculae 
(I'inamo București).

CLASAMENTUL FINAL
1. DINAMO BUC. 11 10 1 66- 7 10
2. Dinamo Bv. 11 10 1 60-12 10
3. Nitramonia Fg. 11 10 1 47-24 10
4. Constr. M. C. 11 7 4 42-29 7
5. ASA Tg. Mureș 11 c 5 37-36 6
6. Carpați Mtrșa 11 c 5 34-39 6
7. Poli. Iași 11 5 6 32-36 5
8. I.E.F.S. 11 4 7 35-40 4
9. Rapid Arad 11 3 8 25-46 3

10. „U“ Cj-Nap. 11 3 8 26-49 3
11. C.S.M. Pitești 11 2 9 16-56 2
12. Olimpia Buc. 11 0 11 14-59 0

PE TERENURILE „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

cembrie" la tenis de masă, 
șah, volei, popice. Pînă în pre
zent s-au disputat întrecerile 
la popice — la care au parti
cipat 18 echipe și au fost cîș- 
tigate de C.F.K. Sibiu și V. 
Jimboreanu (I.O.S.) — și la vo
lei — pe primul loc clasîndu-se 
A.S.A. I. Sibiu. (I. IONESCU, 
coreso.)
O ROZNOV

In localitatea Roznov, din 
județul Neamț, s-a desfășurat 
faza județeană a „Cupei 30 
Decembrie", rezervată tinerilor 
din mediul sătesc. Cei aproape 
1 000 de concurenți s-au între
cut la trîntă, haltere, șah, te
nis de masă. Pe primul loc 
s-au clasat : tenis de masă : 
Mihai Daminescu (corn. Pînga- 
rați) și Kodica Anghelescu (corn. 
Bodești); șah : Petru Coțofan

(podoleni) și Elena Munteanu 
(Viișoara) ; haltere : N. Minciu 
(Rtoznov), I. Stoica (Podoleni), 
P. Harja, D. Irimia, M. Purca- 
ru (Borlești), I. Perța (Pînga- 
rați), A. Martinaș (Bîrgăoani); 
trîntă : N. Minciu (Roznov), C. 
Olteanu, D. Irimia (Borlești), 
I. Stăniță (Podoleni), A. Marti
naș (Bîrgăoani). Clasamentul 
pe echipe : 1. Borlești 71 p, 2. 
Podoleni 47 p, 3. Koznov 22 p. 
(C. VERNICA, coresp.).
• TIMIȘOARA

Asociația sportivă „13 De
cembrie" a inițiat o competiție 
la handbal rezervată echipelor 
feminine, la care au partici
pat formații din Lugoj, Arad 
și Timișoara. Competiția a fost 
cîștigată de I.A.E.M. Timișoara, 
urmată de U.T.A. și „13 De
cembrie". Cele mai multe go
luri le-a înscris Cristina Wei] 
(U.T.A.) — 25. (C. CREȚU,
coresp.).

Clasament :
1. RAPID 10 7 3 0 66-47 17
2. Dinamo 10 7 1 2 95-55 15
3. Voința 10 4 2 4 69-63 10
4. Crișul 10 4 2 4 79-79 10
5. Progresul 10 1 2 7 62-83 4
6. C.N. A.S.E. 10 2 0 8 41-85 4

ultim gol, deoarece atît ofi
cialii de la secretariat cît și 
arbitrul de poartă au afirmat 
că golul nu a fost valabil 
(mingea trebuia să depășească 
linia porții înaintea fluierului 
final). După meci, ambii con
ducători ai întîlnirii și-au re
cunoscut greșeala, dar rezulta
tul — pînă la judecarea contes
tației depusă de echipa Pro
gresul — rămine cel înscris 
în foaia de arbitraj : 5—5.

Adrian VASILIU

Conform tradiției nici derby-ul 
Dinamo — Steaua nu a clarificat 
deplin situația in fruntea clasa
mentului Diviziei A la baschet 
la încheierea turului acestei com
petiții. Intr-adevăr, ca de obicei, 
dinamoviștii și steliștii au cîștigat 
cîte una din cele două meciuri 
desfășurate in sala Fioreasca, ast
fel că formațiile se află în con
tinuare la egalitate de puncte — 
cite 43 — și sînt departajate în 
clasament doar de coșaverajul 
direct, favorabil actualei dețină
toare a titlului, Dinamo Bucu
rești (4- 4). Iată rezultatele și u- 
nele amănunte consemnate la 
partidele de sîmbătă și duminică:

Dinamo București — Steaua 
i—l : 86—76 (41—40) și 71—77
(41—41- întîlnirile au fost foarte 
asemănătoare ca evoluție a sco
rului și în momentele determi
nante. In prima zi, s-a mers „cap 
ia cap*4 pînă în min. 28 (47—47), 
dună care formația Dinamo și-a 
continuu acțiunile de atac pre
lungit, dar le-a și presărat cu 
contraatacuri și cu aruncări pre
cise de la distanță (excelind, în 
această perioadă decisivă, Nicu- 
lescu), în vreme ce la Steaua, 
singurul care a insistat în a în
cerca coșul a fost Cernat, insu
ficient, însă, pentrU a contracara 
jocul unei echipe în care s-au e- 
vidențiat Novac, Popa, Niculescu 
și Braboveanu. A doua zi, din 
nou modificări spectaculoase pe 
tabela de scor, mai multe egali
tăți (13—13 min. 8, 23—29 min. 
z5, 57—57 min. 30), după care a 
ar nat, ca și sîmbătă, desprinde
rea uneia din echipe, de data 
aceasta, însă, a Stelei care, prin- 
tr-o apărare „în zonă“ foarte 
mobilă și tenace, a îngreuiat a- 
runcările la coș ale adversarilor 
,'i, în plus, și-a creat mai multe 
situații de contraatac, fructificate 
de Cernat, Oczelak, Pîrșu și Er- 
muraehî. De la 57—57 s-a ajuns 
la 67—59 pentru Steaua, care și-a 
văzut, pînă la urmă, răsplătite 
eforturile, precum și consecvența 
cu care a păstrat disciplina tac
tică (ceea ce nu s-a petrecut sîm
bătă). în general, au fost două 
partide pasionante prin ambiția 
cu care au luptat componenții 
ambelor formații, prin captivan
tele răsturnări de scor. Din pă
cate. însă, tensiunea nervoasă a 
depășit din nou limitele, ducînd 
:a unele ieșiri reprobabile, sanc
ționare de arbitri. In plus, aces
tora, conform unei nedorite tra
diții, 11 s-au adresat aproape per
manent reproșuri pentru niște 
greșeli imaginare, ceea ce lc-a 
făcut misiunea foarte dificilă. Cu 
atît mai meritorie apare, în a- 
ceste condiții, prestația cupluri
lor I. Szabo (Cluj-Napoca) — FI- 
Baloșescu (Brașov) în jocul de 
sîmbătă. G. Dutka (Tg. Mureș) 
— D. Crăciun (Brașov) în cel de 
duminică, competența și prompti
tudinea în decizii caracterizîn- 
du-le aproape permanent. iar 
micile erori comise fiind ine
rente.

Au înscris : Braboveanu 2146. 
Chivulescu 24-0 (n-u a jucat). FIu- 
turaș 6412. Ivascenco 44-2 Nicu
lescu 14 4-14. Georgescu 8+12. No
vac 15410. Uglaj 2-40. Popa 14415. 
respectiv Tarău 0 (nu a jucat)

44, Zdrenghea 2—0 (nu a jucat), 
Ermurache 15414, Pîrșu 44-10, 
Cernat 28414, Opșitaru 447, Ne- 
tolitzchj 64-0, Oczelak 44-15, V. 
Ion 13-1-3, Căpușan 0 (nu a jucat) 
4- 10.

Dumitru STÂNCULESCU
Farul Constanța — C.S.U. Bra

șov 2—0 : 108—99 (53—49) și 91—78 
(45—35). Primul meci a fost deo
sebit de spectaculos și echilibrat, 
consiănțenii detașindu-se de-a- 
bia din min. 35, de la scorul de 
94—92. Duminică, brașovenii au 
rezistat 17 minute, după care Fa
rul s-a impus prin jocul său 
tehnic Coșgeteri : Băiceanu
28 432, Mănăilă 34-415, Spinu 8422 
Pașca 0+8, Radu 84-14, respectiv 
Moraru 264-18, Benedek 254-16, 
Tecău <.14-14, Marinescu 14+12, 
Hegyesl 124-10. (G. TAMAȘ —
coresp.).

Universitatea Cluj-xNapoca — 
Politehnica Iași 2—0 : 112—104
(63—51) și 103—90 (54—39). In am
bele partide, desfășurate în ritm 
alert, s-a evidențiat Barna, prin- 
tr-o evoluție de excepție. Coșge
teri • Barna 35436, Gellert 244-6, 
Crăciun 15+13, respectiv Moisescu 
41+24, Măgurean 39+22. (M. RADU 
— coresp.).

C.S.U. Sibiu — C.S.U. Galați 
2—0 : 83—72 (35—40) și 91—75
(54—38). Doar în repriza I a par
ti a ei de sîmbătă au condus oas
peții (profitând de slăbiciunile în 
apărare ale gazdelor), apoi sibie- 
nii și-au manifestat adevărata va

loare. Coșgeteri 
D. Martinescu 
13+16, respectiv 
Cocoș 12+21, Br 
(I. IONESCU —

Rapid Bucureșt 
C.S.Ș. - Bucure 
(37—43) și 76—67 
de nivel tehnic 
doar prin evolu 
ales sîmbătă. C 
cea 17 416, Sucii 
mitru .1+8, Vin 
tiv Roșea 10+14. 
Petrof 14+6.

Dinamo Orari 
București 1—1 • E 
76—78 (37—39). C 
10+22, Nagy 224 
pectiv Grădiștea: 
19+18, Volcu 10-j 
coresp.)
• Clasamentul 

line A la înche
1. DINAMO Buc.
2. Steaua
3. Farul
4. „U“ Cj.-Np.
5. Rapid
6. C.S.U. Bv.
7. I.C.E.D.
8. ,,Poli“ Iași
9. Dinamo Ord.

10. C.S.U. Sb.
11. C.S.U. Gl.
12. „Poli“ C.S.Ș.

2 Buc.
Competiția vaf 

februarie, prin , 
returului.

La Miercurea Ciuc și Ti

PISTELE DE PATINAJ
AȘTEAPTĂ DOAR... (

Amânate din cauza timpului 
nefavorabil, campionatele națio
nale de patinaj-viteză, ediția 
1978—79, rezervate juniorilor și 
seniorilor, au fost reprogramate 
pentru finele acestui an pe pista 
naturală de la Miercurea Ciuc 
PoliatloniștU juniori urmează să 
mire în concurs în ziua de 26 
decembrie.

Cum se prezintă baza sportivă 
de iarnă de la Miercurea Ciuc ? 
Vremea In răcire a permis gos
podarilor de aici să ia primele 
măsuri pentru amenajarea pistei 
de dimensiuni olimpice, pe care 
s-a format un strat subțire de 
gheață. Viteziștii din Constanța, 
Tg. Mureș, Ploiești, Cluj-Napoca 
și Suceava, primii sosiți în vede
rea apropiatelor concursuri. au 
luat contact cu „inelul de ghea
ță". dar pentru puțin timp Întru
cât a apărut... soarele și se fac 
eforturi pentru conservarea ghe- 
ții în speranța că tn următoarele 
zile temperatura va fi in scădere. 
Alte preocupări ale organizatori
lor : lucrează la gardul îm

prejmuitor, st 
instalația electr 
turnă*4, tractoru 
ținerea gheții i 
două rezervoari 
la un debit de 
de apă, s-a car 
apă industrială 
multe calități 
gheții, se vor : 
mooile, sportivi 
de grup ii soci 
artificial. Așad< 
Ciuc se așteap

In actualul & 
activitățit^-eomp 
de pe lacul C 
Băi. Aici vor 
concursurile d 
pentru ei trasî 
dec vată de 333 
cep ut să princ 
rloada vacanței < 
se va des fă șur; 
dadei44, un bc 
într>c«ri, la ca 
baza înscrierile 
prezent, cea m 
ticipare. (Tr. I.

S-A ÎNCHEIAT TURUL „CI
.......-

REZULTATE BUNE ÎN „CUPA ROMÂNIEI" IA TIR
„Cupa României", competiție 

pentru arme cu aer comprimat, 
desfășurată sîmbătă și dumi
nică în sala din parcul sportiv 
Dinamo, a fost un concurs reu
șit. La întreceri au participat 
peste 200 de sportivi, în ma
joritate tineri și foarte tineri, 
fapt care demonstrează că baza 
piramidei performanței în a- 
cest sport este în continuă 
creștere. Afluența participan- 
ților a dus la multe rezultate 
ridicate, „tonul" fiind dat chiar 
de tinerii de care aminteam. 
La pistol 10 m, M. Dragomi- 
rescu (C.S.Ș. 1 Buc.) iși în
cheie iiltimul an de juniorat 
II ou un record național ega
lat (378 p), după alte 3 recor
duri naționale reușite, la pis
tol liber, în anul 1979; la puș
că 10 m, noua descoperire a 
neobositului făuritor de trăgă
tori de valoare care este an
trenorul arădean Ion Quintus, 
juniorul II Ion Joldea (16 ani), 
s-a impus cu 377 p, punctaj

CONCURS DE PISTOL 
VITEZĂ ÎN SALĂ!

Dinamo s-a 
un interesant con- 

viteză, care a 
cîteva tinere 

acestei discipli- 
țara noas- 
dintre com- 
naționale a 

la sfîrșitul 
pregătire în

Sîmbătă, în sala 
desfășurat 
curs de pistol 
reunit la start 
talente ale 
ne sportive din 
tră și pe uniii 
ponenții echipei 
Bulgariei, aflați 
unei perioade de . 
România. întrecerea a prilejuit 

frumos succes lui Constan
tin Tîrloiti (Steaua), învingător 
cu 591 p, nou record personal. 
“ locurile următoare: 2.

un

To-Pe
dor Stoimenov (locul 4 la C.E. 
de la Lvov) 588 p, 3.
Mandov 588 p, 4. Marin Ga
briel (Dinamo) 584 p. (Cornel 
POPOVICI-coresp.).

Ivan

ce i-ar fi adus locul al doilea 
la categoria superioară.

Și la seniori, cîteva aspecte 
pozitive : Dan Iuga reapare, 
după o pauză de un an, și 
cîștigă lejer, la 7 puncte di
ferență, întrecerea de pistol 
10 m, iar Elena Ghioroaie sur
clasează, în primul an de se- 
niorat, trăgătoarele consacrate 
ale aceleiași probe, Ana Cioba- 
nu, Anișoara Matei și Silvia Ka- 
posztay. La pușcă 10 m, Eva 
Ionescu-OIah se impune — și 
ea clar, la 3 puncte diferență 
— anunțînd, în fine, o reve
nire de formă cam de mult 
așteptată. (RD. T.).

REZULTATE TEHNICE: pis
tol 10 m, seniori : 1. D. Iuga 
(Dinamo) 385 p, 2. M. Bujdei 
(Steaua) 378 p, 3. D. Ciobanu 
(I.E.F.S.) 377 p, 4. L. Stan 
(Steaua) 377 p; senioare : 1. 
Elena Ghioroaie (Steaua) 379 
p, 2 Ana Ciobanu (Dinamo) 
376 p; juniori I : 1. L. Ionașcu 
(I.E.F.S.) 377 p, 2. C. Țîrlo- 
iu (Steaua) 376 p ; junioa
re I : 1. Gabriela Trușcă
(Dinamo) 366 p; juniori II : 1. 
M. Dragomirescu (C.S.Ș. 1
Buc.) 378 p (record naț. ega
lat), 2. G. Cristache (Dinamo) 
376 p. 3. S. Babii (UTA) 374 
p; junioare II : 1. Elena Ma- 
covei (Dinamo) 362 p; pușcă 
10 m, senidri : 1. S. Grosaru 
(Universitatea Iași) 383 p, 2. 
M. Teodoru (Steaua) 382 p, 3. 
FI. Minișan (Dinamo) 380 p ; 
senioare : 1. Eva Ionescu-OIah 
(CSU Brașov) 384 p, 2. Dumi
tra Matei (Dinamo) 381 p: ju
niori I : 1. A. Tokoș (CSU 
Brașov) 378 p, 2. Șt. Olteanu 
(Dinamo) 376 p, 3. D. Stoian 
(Olimpia) 373 p; junioare 1:1. 
Roxana Lămășanu (Olimpia) 
378 p; juniori II : 1. I. Joldea 
(UTA) 377 p, 2. I. Neagu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 376 p, 3. M. 
Brînduș (Crișul Oradea) 368 
p; junioare II : 1. Daniela
Toader (Unirea Focșani) 375 p, 
2. Agneta Kudor (Politehnica 
Cluj-Napoca) 367 p.

Cu partidele disputate, ieri, tn 
etapa a Xl-a, Întrecerile din ca
drul turului „Cupei României" la 
volei au luat sflrșit.

FEMININ
C.S.U. Galap — Maxalex Baia 

Mare 3—1 (t, 3, -12, 7). Meci dis
putat, dar cu deficiențe tehnice, 
mal pregnante la oaspete. Băi- 
mărencele au jucat mal bine In 
ultimele două seturi, cind au 
avut și un ușor avantaj la În
ceput, dar nu au putut face față 
mal experimentatei și mai omo
genei garnituri aliniate de gazde. 
Cu acest succes, studentele an
trenate de Traian Vllsan termină 
turul fără să cunoască infringe- 
rea. Remarcări : Florentina Dani- 
iescu, Maria Matei, Maricica 
Muscă de la învingătoare, res
pectiv Mariana Onciu șl George- 
ta Ciofling. Arbitri : D. Gabriel 
și N. lonescu, ambii din Bucu
rești (T. SIRIOPOL).

Universitatea Timișoara — Olim
pia Oradea 0—3 (-9, -10, -12).
Gazdele s-au prezentat la acest 
joc cu un sextet alcătuit din ju
nioare, ceea ce, evident, a in
fluențat asupra Întregii prestații, 
astfel că ele au cedat tn fata 
orădencelor, care au avut un plus 
de superioritate In toate compar
timentele. Evidențieri : Cristina
Zappel de la studente, respectiv 
Rodica Halacsev. Arbitri : V. Sza- 
kăcs — Baia Mare și I. Petrovici 
— București. (C. CRETU).

știința Bacau — Chlmpex Con

stanța 3—0 (13, 
au realizat In 
zon cel mal b 
marcări : Mari 
rilena Grigora 
de la gazde, 
Stati. Arbitri : 
București și D 
iești. (S. NENI
• Din aceasl 

cere; fetelor, 
In avans part 
stanța — Pen 
Universitatea < 
0—3 șl Răpi 
București 3—1.

MA
C.S.M. Delta 

rul București 
pasionant, m 
au trecut de 
torie, chiar d 
turi nu prea 
acest lucru. E 
al doilea un : 
te (9—3), dar 
valorifice, per 
să egaleze și 
în cîștigă tori. 
Iacoblev, Gav: 
respectiv Șuie 
D. Delcea — ( 
— Brașov. (P 

Politehnica 
Suceava 3—0 
renii au preș 
eficace In ata 
rare, imipunîn< 
cît se așteptai

AVlNTUL GHEORGHENI CONTINUĂ S 
ÎN SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI A
Cel de al treilea turneu al 

campionatului Diviziei A de ho
chei (seria secundă) s-a înche
iat sâmbătă, la București, ultima 
etapă (cea de a 15-a a întrece
rii) programând două jocuri in
teresante, socotite (cel puțin u- 
nul dintre ele, cel; dintre A.S.E. 
Sp. studențesc și Progresul 
Miercurea Ciuc) drept foarte e- 
chilibrate. Pe gheață, lucrurile 
chiar așa s-au petrecut, victo
riile fiind obținute la limită și 
la capătul unor dispute aprige, 
echilibrate, cu spectaculoase răs
turnări de scor. în cele din urmă. 
Progresul a învins pe A.S.E. Sp 
studențesc cu 3—2 (1—0, 1—0.
1—2), iar Agronomia Cluj-Napoca 
pe iJceul nr. 1 Miercurea Ciuc 
cu 7—6 (3—1, 2—3, 2—2).

Iată și celelalte rezultate din 
această competiție : ETAPA A

14-a (vineri), 
Napoca —
8—5 (0—0, 2-4 
Miercurea Ci 
Miercurea Cil 
3—0) ; A.S.E. 
Târnava OUor 
1—2) ; ETA!*/ 
Târnava Od 
Gheorgheni 
1-5).

în clasamei

1. Avântul
2. Agronomia
3. Progresul
4. Târnava O
5. ASE Sp. s
6. Lie. 1 M. Cit

Competiția s 
rea turului al 
care va încefl 
Miercurea Ci



[IRULUI
tensiune

Chirilă 214-29, 
50+17, ................
Coman 

ndabur 
coresp.).

— Politehnica 
1 1—1 : 68—69
(41—36). Meciuri 
slab, interesante 
a scorului, mai 
șgeteri : Bulan-
64-13, Gh. Du- 
ă 14+4, respec-
Stratulat 104-6,

Paihegyi
204-20, 

154-19).

- I.C.E.D.
3—66 (43—35) și
geterl : Țimbuli
Sz6p 8+16, res- 

i 21+18, Molnar 
l. (I. GHIȘA -

Diviziei mas cu-
?ea turului :
21 1 2281-1421 43
21 i 2068-1458 43
13 9 1729-1683 35
11 11 1704-1750 33
11 11 1588-1682 33
10 12 1811-1895 32

9 13 1696-1864 31
9 13 1718-1866 31
8 14 1467-1725 30
8 14 1621-1845 30
6 16 1571-1826 28
5 17 1547-1786 27

l reluat ]a 2
ma etapâ a

iad

TTEZA
ÎRUL
recondiționează 

pentru „noc- 
pentru între- 

u montat încă 
ijungînd acum 
a. 800 de litri 
at o sursă de 
ire are mai 
ru pregătirea 
la trei cabine 
eneflciind și 
il patinoarului 

la Miercurea 
oar... gerul.

va fi redată 
?nalG și pista 

din Tușnad- 
ea loc toate 
ate copiilor, 
se o pistă a- 
ri care a în- 
?ntur. In pe
rnă a elevilor 
b egida „Da- 
program de 
3 așteaptă, pe 
imite pînă în 
imeroasâ par-

FINALA FEMININĂ DE ȘAH 
ANUNȚĂ UN FINIS 

» J

PASIONANT
de

GLORIA BISTRIȚA Nil DOREȘTE

Cu cinci runde înainte 
sfirșit, lupta se menține încor
dată, iar situația incertă in 
finala tamponatului național 
feminin de șah. Trei dintre 
cele patru jucătoare timișoren- 
ce continuă să domine între
cerea. dar în imedita lor apro
piere se află patru bucureșten- 
ce, duelul acesta anunțindu-se 
pasionant. Oricum, la această 
oră. șapte jucătoare aspiră cu 
șanse reale la titlu, în fruntea 
lor aflîndu-se actuala campi
oană a țării, Dana Nuțu.

Marina Pogorevici și-a reali
zat avantajul deținut în parti
da întreruptă din runda a 8-a 
cu Margareta Teodorescu. Dar, 
potrivit proverbului „una cal
dă, una rece...", în runda a 
9-a ea a pierdut în fața debu
tantei Mariana Duminică. Tot 
în runda a 9-a, Eugenia Ghin
dă a învins-c pe Gabriela Olă- 
rașu, Viorica Ilie pe Angela 
Cabariu, iar Dana Nuțu a cîș- 
tigat derby-ul timișorean cu 
Ligia Jicman. Partidele Mar
gareta Teodorescu — Margare
ta Mureșan, Gabriela Olteanu
— Lia Bogdan, Eleonora Gogâ- 
lea — Judita Kantor și Ger
trude Baumstark — Emilia 
Chiș au fost remize.

Runda a 10-a a fost marcată 
de prima victorie obținută în 
această finală de Gertrude 
Baumstark, care a învins-o pe 
Viorica Ilie, stopînd-b intr-o 
cursă impetuoasă. A doua par
tidă decisă a reuniunii a fost 
aceea în care Ligia Jicman a 
întrecut-o pe Angela Cabariu. 
In rest, remize : Lia Bogdan
— Emilia Chiș, Judita Kantor
— Dana Nuțu, Margareta Teo
dorescu — Eugenia Ghindă, 
Mariana Duminică — Margare
ta Mureșan și Gabriela Oltea
nu — Marina Pogorevici, Ga
briela Olărașu deține avantaj 
decisiv în întrerupta cu Eleo
nora Gogâlea.

După 10 runde, conduce DA
NA NUȚU cu 7‘/2 p, urmată de 
Margareta Mureșan cu 7 p, 
Ligia Jicman și Lia Bogdan 
cu 6’/2 P, Viorica Ilie, Eugenia 
Ghindă și Marina 
eu 6 p, ~ ’
Gabriela 
Kantor cu 
?n 
4 p, Emilia 
ra Gogâlea 
Cabariu și 
rescu 2*/j.

Pogorevici 
Gertrude Baumstark, 
Olteanu 
5

4 P (1),

și Judita 
p, Gabriela Olăra- 
Mariana Duminică 
Chiș 3 p, Eleono- 
2V2 P (1), Angela 
Margareta Teodo-

i’. NICOARA
arbitru Internațional
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0 NOUA PROMOȚIE DE ANTRENOR] 
PORNEȘTE LA DRUM

ROLUL DE „ARBITRU",
CI IȘI APARA PROPRIA ȘANSA

. Băcăuancele 
final de se- 

c al lor, Re- 
triceanu. Ma- 
îte TcacenKn 
pectiv Ileana 

Ionescu — 
rescu — Pio-

pă, în între
mai disputat

Farul Con- 
Iași 3—1, 

a — Dinamo 
Universitatea

N
1 — Calculator 
, 9. 6, 13). Meci 

bucureștenii 
pe lingă vic
torul pe se- 
să se vadă 

ivut în setul 
de 6 punc- 

iu știut să-l
adversarilor 

ie distanțeze 
rcări : ’ 
: la 
olia. i 
?1 O. I 
ȘA).
ra — C.S

7). Timișo- 
m joc bun, 
’ecls în apă- 
nal ușor de
lta unei for-

: Ispas, 
tulceni. 
Arbitri: 
Manițiu

LIDER
HOCHEI

mâții care in actualul tur al 
competiției a avut o comportare 
meritorie. Remarcări : Vînătu, 
Mocuța, Csik de la Învingători, 
respectiv Gazda. Arbitri : " ‘
trovici — V. Szakâcs. " 
TU).

Universitatea Craiova 
Bacău 3—0 (9, 12, 6). 
bun nivel tehnic, dominat de vo
leibaliștii echipei gazdă, care au 
av-it in Braun, Popescu și Du
mitru pe cei mai buni jucători. 
De 1a oaspeți s-au detașat Simu- 
tescii și Patriciii. Arbitri : C.
Murg’ilescu și C. Gogoașe, ambii 
din București. (V. POPOVICI)

Explorări Baia Mare — Dinamo 
3—0 (12, 12, 9). Intflrirea nu s-a 
ridicat decît arareori la un ni
vel corespunzător. In primul set, 
dinamoviștid au fost conduși cu 
10—1, dar au reușit să egaleze. 
Băimărenij și-au revenit insă în 
final. De asemenea, oaspeții au 
av it un uș?r avantaj și la înce
putul celorlalte seturi, dar gaz
dele s-au impus în cele din ur
mă. Remarcări : Arbuzov, Staicu, 
Mihalca de La Explorări, respec
tiv Păușescu și Tutovan. Arbitri: 
V. Arhire — Brașov și Al. Ignat 
— Tg. Mureș. (V. SASARANU).

0 Din această etapă s-au dispu
tat in avans partidele : Silvania 
Șimle i Silvanie’ — Petrolul Plo
iești 3—0 și Steaua — Tractorul 
Brașov 3—1.

© Vineri seara, la Șimleu Silvani- 
ei s-a desfășurat întîlnirea dintre 
echipele Silvania șl Dinamo, meri 
restant Jin etapa a Vil-a. Gaz
dele. mal bune la fileu și în li
nia a doua, s-au impus In 70 mi
nute cu 3—0 (8. 10, 10), de la în
vingători detașîndu-se Băroiu șl 
Chiș. Arbitri : V. Szakâcs — Ba
la Mare și M. Her ța — Cluj-Na
poca. (M. ȘTEFAN).

I. Pe- 
(C. CRE-

— Viitorul 
Meci de
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>mia Cluj- 
Gh»?orgheni 

; Progresul 
Liceul nr. 1 

(4—0, 6—J 
idențesc 
(2—2, 1—1, 

a (sîmbâtă). 
—■ Avîntul
(0-4, 2-7.

-1,

0 
I 
) 
) 
l
1

ii?- 50
99- 89
85- 58
69-110
69- 85
70- 115

26
18
16
12
11

7
d is pu ta

2
6
7
9
9

11
>rin 
(penultimul).
ianuarie, la

5
O nouă promoție de antre

nori — prima după zece ani 
de pauză în activitatea de for
mare a cadrelor tehnice necesa
re fotbalului nostru — a trecut, 
tn urmă cu cîteva zile, exame
nul calificării profesionale. 
Printre cei 80 de proaspeți ab
solvenți, se înscriu nume foar
te cunoscute de foști jucători, 
pină mai ieri (unii activi și as
tăzi), prezenți pe teren, în fo
cul luptei competiționale: Du
mitru Nicolae, I. Varga, D. Ene, 
M- Bretan, M. Voinea, N. Stoi- 
oescu, L. Strîmbcanu, jamai- 
schi. Hie Stelian, N. Ivan, Cos- 
tea, C. Radu I, N. Naghi, So- 
lyom, Fildiroiu, Both I, R. Paș- 
cu, _ 
vaniu, 
Naghi, 
Cornel

l-am 
trenori 
final, 
săptămînii 
erau marcați de emoție, domi
nați de grija unei comportări 
cît mai bune și, bineînțeles, cu 
gîndul la o reușită deplină, 
„Am susținut cel mai greu 
meci din viața mea, mărturi
sea fostul dispecer al A.S.A. 
din Tg. Mureș, N. Naghi. Am 
învățat la acest curs atîtea lu
cruri noi și folositoare, incit 
am impresia că parcă pină a- 
cum n-aș fi știut nimic". Pre
zent pe fază, ex-stoperul ploieș
tean Dumitru Nicolae comple
tează : „Am fost, ca jucători, 
doar buni executanți. Aici am 
învățat ce și cum trebuie făcut 
ca sâ-i învățăm, Ia rîndul nos
tru, pe alții să joace bine fot
bal". „Cursul s-a încheiat, a 
trecut și examenul. N-a fost 
deloc ușor, spunea Gigi Tătaru, 
dar greul cu adevărat de-abia 
acum incepe, din momentul in 
care nu mai răspundem, ca pi
nă azi, doar de noi inșine, iar 
aprecierea muncii noastre va 
depinde in viitor de rezultatele 
obținute de cei pe care ii vom 
invăța și educa in calitatea 
noastră de antrenori".

Da. Greul de-abia de acum 
incepe. Aceasta este și părerea 
responsabilului cursului recent 
încheiat, prof. Victor Stăncu- 
iescu. „Dar, oricit de greu va 
fi pentru noii antrenori in acti
vitatea lor practică profesiona
lă, sînt sigur că promoția 1979 
nu ne va dezamăgi. Mai mult 
chiar, consider că față de po
sibilitățile demonstrate, de In
teresul manifestat și rezultatele 
obținute de eursanți, mai bine 
de
UI 
să

interviu cu antrenorul Aleiandru Constiiniincscu

Bontaș, Goran, Gane, Sa- 
Fr. Varga, Gyorfy, AI. 
Pojoni, Iatan, G- Tătaru, 
Dinu...
urmărit pe viitorii an
in zilele examenului 

programat la începutul 
trecute. Cu toții

50 la sută din efectivul to- 
al acestora va putea fi apt 
activeze în sfera marii per

ȘTIRI...
• „CUPA BUCOVINEI". Divi

zionarele B și C din județul Su
ceava s-au întrecut in cea de-a 
doua ediție a „Cupei Bucovina" 
.a fotbal. Trofeul a revenit divi
zionarei C Foresta Fălticeni, care 
a dispus. în meciul decisiv, cu 
l—O, de Doma Vatra Dornei. 
Alte rezultate : Avîntul Frasin — 
zimbrul Suceava 5—1, Dorna 
V. Dornei — C.SJW. Su
ceava 1—0, A.S.A. Cimpulung — 
Metalul Rădăuți 3—0, Foresta 
Fălticeni — Minerul Gura Humo
rului 3—1 (L MlNDRESCU — 
coresp.).

• MINIFOTBAL LA PIATRA 
NEAMȚ. Clubul sportiv școlar 
de fotbal din Piatra Neamț or
ganizează, în perioada vacanței 
de iarnă a elevilor, o interesantă 
competiție de minifotbal, rezer
vată celor mai mici jucători, în- 
<re 10 și 14 ani. La întreceri — 
dotate u „Cupa 30 Decembrie" 
— care se vor desfășura în- 
cepînd de mîine — în Sala spor
turilor din localitate — se vor 
alinia echipele Politehnica Iași, 
Liceul de fotbal Iași, C.S.Șc. Ro
man, C.S. Șc. Tecuci, S.C. Bacău, 
Liceul de fotbal Bacău și forma
ția clubului organizator.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 23 DECEMBRIE

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
468.093 LEI. din care 21.833 LEI, 
report la categoria 1.1979

I Bari — Brescia 
îl. Como — Matera 

III. Genoa — Tarantn
1 
1
1
2

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 23

IV Lecce — Sampdo-ria DECEMBRIE 1979
V. Lanerossi — Cesena 2

VI. Monza -- Verona 2 Extragerea I : 14 33 68 61
vii. Pisa — A f aianța 1

Vin. Samb. — rarma (pauză) X Extragerea a Ii-a 72 26 1 67
IX. samb. -- Parma (final) 1
X. Spai - Pistoiese (pauză) X E> tragerea a IIT-a : 19 69 13 3

XT. spar — Pistolese (final) 2
XII. Tem.ana — Palermo (pauză) X FOND TOTAL DE CI.ȘTI-

XIII. Ternana — Palermo (final) 1 GURI : 389.644 lei.

forinauțe- Era, dealtfel, și 
timpul să întreprindem ceva 
contrei și eficient pentru a fa
ce față unui gol inevitabil în 
efectivul de bază al tehnicieni
lor noștri, gol care se va pro
duce curind, prin ieșirea la 
pensie, in următorii doi-trei 
ani a unei valoroase generații 
de antrenori, reprezentată as
tăzi de nume prestigioase ca : 
Angelo Niculescu, V. Stănescu. 
Tr. Ionescu, Ilie Oană, C. 
Teașcă, N. Dumitrescu, P. Ră- 
dulescu. I. Reinhardt. Avem, a 
continuat prof. V. Stănculescu. 
la ora actuală, în scripte, peste 
3000 de antrenori. Și totuși, 
practic, și paradoxal în același 
timp, există o criză de tehni
cieni. Pentru că, din totalul ce
lor 3000, doar aproximativ 700 
lucrează efectiv și cam 300 din
tre aceștia din urmă sînt cu 
normă întreagă. Iată, deci, că 
noua promoție ‘ 1
este chemată să acopere și can
titativ, dar și calitativ, nevoile 
actuale de instruire și educa
ție în perspectiva apropiată a 
fotbalului nostru divizionar.

.. .O nouă generație de ti
neri antreriori a pornit, așadar, 
la drum pregătită și dornică să 
intre, cît de curînd, în circui
tul fotbalului de performanță. 
Deocamdată, urmează, pentru 
toți, o perioadă de stagiatură, 
de lucru la centrele de copii și 
juniori sau la echipe diviziona
re C, unde fiecare dintre cei 
80 de absolvenți de azi va tre
bui să adauge cunoștințelor 
teoretice acumulate pînă acum, 
experiența practică necesară 
completării unei pregătiri pro
fesionale de calitate.

Cîți din ei vor asalta, apoi, 
înălțimile performanței ? îm
părtășind optimismul prof. V. 
Stănculescu vom spune că fie
care dintre absolvenții de azi 
ai cursului de antrenori are și 
posibilitatea 
acest lucru.
să-i vedem 
sus de tot.

de antrenori

și datoria să facă 
Iar noi așteptăm 
pe cit mai mulți

Mihai IONESCU

Printre tinerii antrenori de fot
bal care s-au impus prin munca 
și rezultatele lor se află, și A- 
iexandru Constantinescu, fo6tui 
jucător al echipelor C.C.A., Di
namo Pitești, și Progresul. Antre- 
nind intr-o vreme Ceahlăul P. 
Neamț, iar in ultimii aproape 
trei ani una dintre cele mai 
□uite divizionare B, Gloria Bis
trița. tînarul și apreciatul tehni
cian cunoaște bine potențialul a- 
cestui eșalon secur.d al fotba
lului nostru. Motiv pentru care 
l-am și solicitat părerea asupra 
nivelului întrecerii din seria a 
ILI-a. precum șl a rolului echi
pei sale' in disputa deosebită de 
strinsă și interesantă ce se dă 
aici pentru promovarea in prima 
divizie.

— întrecerea din seria noastră 
ne-a spus el, a marcat tn atxtastă 
toamnă o evidentă creștere valo
rică, explicabilă mai ales prin 
venirea celor trei foste divizionare 
A. Dealtfel, in această serie mai 
sînt și alte echipe care au evo
luat In prima divizie, iar cele
lalte formații au și ele cîte 3—4 
jucători trecuți prin „A“. Așa se 
și explică echilibrul valoric exis
tent in s£ria noastră, cel puțin 
6—8 echipe fiind de rorțe apropia
te și candidate la promovare.

actuală, 
și .,B“?
valorică 
cea se-

— Care ar fi, la ora 
diferența dir.tre ,»A“

— Cred că diferența 
dintre prima divizie și __  __
cundă a devenit în ultima vreme 
mai mică. în favoarea acesteia 
din urmă. In privința angajamen
tului fizic ți a marcajului, divi
zionarele B. cel puțin acelea din 
seria a Hl-a, pe care Ie cunosc 
mai bine, not face față cu suc
ces întrecerii din primul eșalon. 
Ele ar fi, probabil, ' 
plan tactic și sub 
culației mingii.

— Cum apreciezi 
rilor dir. seria a III-a ?

— Multe dintre partidele din 
turul campionatului au fost de 
un bun nivel tehnic și spectacu
lar, uneori chiar foarte bun. Se 
practică, în general, un joc mai 
tare, bărbăiesc. dar care nu de
generează. Aceasta și datorită 
arbitrajelor, pe care ic pot a- 
precia ca bune în sezonul de 
toamnă. Remarc atmosfera favo
rabilă (inclusiv atitudinea publi
cului) în care s-au desfășurat 
jocurile susținute de echipa mea 
la Arad, Cavnic, Orăștie, Hune
doara.

— Cum vede antrenorul Con- 
stantlnescu propria sa echipă?

inferioare pe 
aspectul cir-

nivelul jocu-

— Consider că Gloria Bistrița este 
o echipa omogena valoric. Mi se 
pare, totuși, a fi ceva mai pu
ternică de ia mijloc înainte, com
parativ cu apărarea, care mani
festă o ușoară scădere deși nu
mărul mic de goluri primite <pe 
teren propriu numai unui singur 
in întreg curul campionatului) 
mă poate contrazice, in sezonul 
de toamnă, echipa a evoluat cu 
mai multă maturitate și cu o 
mai mare mobilizare. Atît acasă, 
cit și în deplasare, maniera noas
tră de joc este cea ofensivă, 
căutăm să înscriem cit mai multe 
goluri, hi acest sens ne stimu
lează și suporterii noștri, care 
sînt foarte pretențioși față de 
noi, nemulțumindu-se cu victorii 
la limită, ci dorind mereu mai 
mult. Dintre jucători, care sînt, 
în marea lor majoritate, originari 
din județu. Bistrița-Năsăud, un 
aport deosebit aduc echipei Bu- 
tuza, Georgescu, Moga, Berceanu, 
Nicolae, dar aprecieri frumoase 
merită și Nalați, Andreicuț, Dă- 
nilâ și Sigmirean. Dacă rezulta
tele sînt, însă. cele cunoscute, 
aceasta se datorește, fără Îndo
ială, și colaborării foarte bune 
cu conducerea clubului, care asi
gură echipei tot ceea ce ii este 
necesar, precum și sprijinul sub
stanțial primit din partea organe
lor locale.

— Situată mai mereu printre 
fruntașele seriei, s-a spus des
pre Gloria Bistrița că n-ar fi 
prea interesată să promoveze 
in ,A“. mulțumindu-se cu un 
rol de „arbitru" al disputei 
pentru promovare. Care este 
adevărul ?

— N-am jucat și nici nu dorim 
să jucăm un asemenea rol. Dealt
fel, nici n-am putea hotărî noi 
promovarea uneia sau alteia din
tre partenerei»? noastre de serie. 
Ceea ce ne preocupă este să e- 
voluăm cit mai bine, atît acasă, 
cît și in deplasare. Ne-am pro
pus încă de ia începutul campio
natului să ocupăm un loc între 
primele patru și sînt convins căz 
vom reuși. Deși anul acesta lupta 
pentru promovare a devenit In 
seria noastră mult mai dificilă, 
consider că avem și noi șanse 
destul de bun»3, pe care ni le 
vom apăra în mod corect, pînă 
la capăt. După cum aceeași In
tenție o avem și în „Cupa Ro
mâniei*. competiție în care do
rim să lăsăm, în continuare, o 
impresie eit mai frumoasă.

Constantin FIRÂNESCU

Divizionarele A sub transfocator

MUREȘENII Șl
poate fi socotit mulțumitor 

cui pe care încheie sezonul 
toamna echipa din Tg. Mureș 7 
Nu, vor răspunde cei care au ca 
argument acele momente de virf 
ale tîrg mureșenilor, sezoanele 
cînd A.S A. juca în Cupa U.E.F.A. 
Da, vor replica cel care îți vor 
evoca sezoanele cînd roș-albaș- 
trii navigau în periculoasele vîr- 
tejuri din subsolul clasamentului. 
Să încercăm să găsim în rin du
rii e ce urmează, o explicație ba
zată pe fapte pe opinii ale ce
lor direct interesați, pe cifre.

lo
de

7. A. S. A

NOSTALGIA „LOCURILOR U.E.F.A."
de și mai pronunțată exigență in 
antrenamente". Actualul antrenor 
principal de la A.S.A. sublinia
ză importanța deplinei adeziuni, 
a probei de mare dragoste pen
tru fotbaJ a tuturor celor ce ac
tivează in acest sezon. Sînt — 
cum ne-o mărturisea și nouă 
Francisc zavoda — obiectivele 
esențiale ale muncii sale. La ca
pătul a cltorva luni, de cînd se 
află la cîrma tehnică, nu putem 
vorbi încă — este și normal — 
desnre o materializare a aspira
țiile sale tactice. Poate la sfir-

TG MUREȘ
• Puncte realizate : 20 (18 acasă + 2 

52,6 la sută.
în deplasare), procentaj :

0 Golgeterii echipei : Hajnal și Bolânl — cîte 4, 
- cîte 3, Muntean 2, Both II, Unchiaș, Onuțan și 
Koller (F.C. Baia Mare) - autogol.

A Jucători folosiți : 17 - Vunvulea, Unchiaș, Gali

Fanici și Bozeșan
Biro I - cite 1,

a Jucători folosiți î 17 - Vunvulea, Unchiaș, Gali și Both II — cîte
19 meciuri, Ispir, Bozeșcn, Hajnal și Muntean - cîte 18, Biro I și 

‘ *“ ‘ ‘ Gligore - cîte 12, Onuțan 8,Fanici - cîte 17, Pîslaru 13, Boloni și 
Va rodi 6, Marton 3» Kârtesl 2.

• Media notelor echipei : 6,36 (6,59

> Jucători eliminați ; Onuțan (etapa 
14-a).

acasâ - 6,13 în deplasare), 

a 8-a) și Pîslaru (etapa a

0 Cartonașe galbene : 13 (8 jucători), cele mai multe : Both II 3.

• A expediat 260 de șuturi .'a poartă (188 acasâ + 72 In depla
sare), dintre care 121 pe spațiu! porții (88 acasâ 4- 33 in deplasare) 
și o executat 131 de cornere (98 acasâ 4" 33 în deplasare).

0 A beneficiat de o singură lovitură de la 11 m, transformată de 
penalty urî ; 2 transformate, 1 ratat.

au asistat 89.000 de spectatori, cei 
4-a, Io partida cu Gloria Buzâu.

Onuțon ; o fost sancționată cu 3

• La meciurile susținute acasâ 
moj mulți — 13 000 — în etapa o

Mai .ntîi să căutăm să fixăm 
ce caracterizează actualul mo
ment din viața acestei echipe 
care a avut totdeauna jucători de 
valoare, buni tehnicieni, fotba- 
iștl ce s-au plasat, de regulă, 

in primul eșalon valoric. A.S.A. 
a traversat operațiunea schimbă
rii conducerii tehnice. După ce 
Tiberiu Bone a asigurat, peste 
i4 ani, responsabilitatea pregăti
rilor, el a predat fostului 
de echipă la 
vo ia, ac‘astă 
antren )r. ne 
clubului, col. 
încearcă aplicarea unor principii

coleg 
C.C.A, Francisc Za- 

răspundere. „Noul 
declară președintele 

Gheorghe Pintilie,

situ] campionatului să fie vorba 
de așa ceva.

Deci o nouă conducere tehnică. 
Alt aspect îl reprezintă numeroa
sele modificări ale lotului. Acea 
fructuoasă „navetă" cu Tîrnăve- 
nii con.inuă să funcționeze. Acum 
însă înregistrăm o plecare la 
Chimica ‘
Fazekaș, 
că mai 
ției din 
cum în ___ „ ____ _ __
fotbaliști talentați u.nspreze-ceului 
roș-albastru. Dintre noii sosiți, 
doar Muntean și-a cîștigat un 
oc mai sigur în formație ; rea

ducerea lui Gligore, șl el stabi-

_ o plecare
și nu o sosire de acolo: 
despre care unii spun 

putea să fie util forma- 
Tg. Mureș, evoluează a- 
orașul care a dat atîția

4t un timp la Tirnăveni, arată 
insă apariția unei crize de elec
tiv. Și a existat o asemenea cri
ză provocată și de accidentările 
sau absențele prea numeroase, 
față de numărul jucătorilor apți 
de titularizare : Varodi, Koriesl 
(indisponibil), Onuțan (suspen
dat). Un element pe care nu 11 
putem trece cu vederea, cind a- 
natizăm randamentul celor de ia 
A.S.A., este și un „stop" inter
venit in evoluția calitativă a tine
rii » : Gall, Biro Id — mal eu 
seamă — Bozeșan au părut In 
pierdere de viteză, aspect deloc 
neglijabil pentru potențialul echi
pei, date fiind promisiunile aces
tor talente unele ajunse și tn lo
turile reprezentative. In fine, tot 
la acest mic sub-capitol al situa
ției și randamentului lotului, să 
amintim că peste grupul de bază 
al formație. (Ispir, Hajnal, Un
chiaș, Boiâni, Pîslaru) a mai tre
cut un an...

Jocul echipei-fanion a orașului 
Tg. Mureș n-a mai reprezentat 
eficacitatea de odinioară în de
plasare (doar două puncte obți
nute pe stadioanele
ori), dar constatarea 
mă și mare explicație 
tatea eă acțiunile de 
l-au pierdut pe principalul expo
nent : Fazekaș. Dealtfel — și 
asta, din nefericire nu-1 o carac
teristică doar pentru A.S.A. — 
iroolema atacului a fost și ră- 

mîne o problemă ; Fanici, de pil
dă, considerat rezolvarea postului 
de tiri (și. ‘ 
nu : , _ ___ ____
părut cind și cînd în 
După cum multe dintre „distri
buțiile" de începere l-au 
pe B0!oni pe postul de „libero", 
ispir făcîndu-și apariția uneori 
duoă 1. Frămîntări deci,
căutări în mai toate liniile.

Sigur că locul 7 este o poziție 
destul de bună. Dar posibilitățile 
lotului tîrgmureșan stnt mai 
mari eeît atît. Aici 
alăturăm celor ce
.locurile U.E.F.A." 

Dar. entru asta, 
primă zară trebuie 
cele neîncetate 
lotului, este 
se ajungă la o formație mult mai 
stabilă. Și mai e nevoie de ceva: 
de un plus de ambiție, de dirze- 
nie din partea tuturor jucători- 

■ or, uneori prea mulțumiți cu ro- 
ul meii crității. cu călduțele 

locuri de la mijlocul clasamentu
lui.

adversare- 
are o pri- 
prin reali- 
contraatac

la un moment dat, 
lumai pentru A.S.A. !) a 

echipă.
a-

văzut

sînt
și noi ne 

amintesc de 
din clasament, 
în sezonul 
să dispară 

convulsiuni 
absolut necesar

de 
a- 

ale 
să

Eftimie IONESCU



„SUPER CUPA " LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pațj. î)

tonta și puterea sa de percuție, 
iar portarul Nicolae Munteanu 
s-a distins ca un veritabil ur
maș al celebrului Cornel Penu. 
Competiția disputată în R.F. 
Germania a evidențiat, de a-; 
somenca, creșterea valorică și 
maturizarea lui Cezar Drăgă- 
niță, precum și personalitatea 
distinctă a lui Iosif Boroș. fin 
tehnician, om lucid și șuleur 
redutabil. Alți și alți handba- 
liști din acest lot (Măricel Voi- 
nea. Alexandru Fblker. Lucian 
Vasilache ele.) pot și trebuie

REZULTATE 
DIN SEMIFINALE

Reuniunea s-a desfășurat 
vineri seara la Dortmund, in 
Westfalenhalle, în prezența 
a peste 8 000 de spectatori.

R F. GERMANIA — IUGO
SLAVIA 20—19 (16—16, 14—14, 
7—7). Cele mai multe goluri : 
Ehret 7, Wunderlich 5 — pen
tru R. F. Germania, .1 urina 8, 
Cvctkovlci 5 — pentru Iugo
slavia. Au arbitrat : Bolstad 
și Anthonsen

ROMANIA 
SOVIETICA 
Au marcat : 
lan 4, Boroș

(Norvegla).
— UNIUNEA 

17—14 (10—9).
Stingă 7, Birta- 

__________ , 2, M. Voinea 2, 
Voina 1, Drăgăniță 1 — pen
tru România, Anpilogov 5, 
Mahorin 3, Belov 2, Kușni- 
riuk 1. Fediuhin 1. Cernîșov 1 
și Juk 1 — pentru Uniunea 
Sovietică. Au arbitrat : Rodii 
și Thomasen (Danemarca).

să atingă maximul posibilități
lor lor pînă la ora Jocurilor 
Olimpice.

Felicilîndu-i pe handbaliștii 
din echipa națională și pe teh-

CLASAMENT FINAL AL PRIMEI EDIȚII A „SUPER CUPEI"
1. R. F. GERMANIA ; 2. ROMÂNIA ; 3. UNIUNEA SOVIETICA;

4. iugoslavia ; 5. Cehoslovacia ; 6. Suedia.

PREMIILE SPECIALE
bun jucător al competiției : RADU VOINA (ROMÂ-Cel mai

NIA).
Cei mal

VIA).
Cel mai

— 22 de goluri.
Desemnarea handbalistului nostru Radu Voina drept jucătorul 

nr. 1 al turneului a fost făcută 
legații șl al ziariștilor acreditați

bun portar : ZLATAN ARNAUTOVICI (IUGOSLA-

eficient jucător : ARNO EHRET (R. F. GERMANIA)

nicienii lor pentru performan
ța realizată în prima ediție a 
„Super Cupei" campionilor 
mondiali și olimpici, pentru 
întreg acest sezon, le cerem, în 
numele tuturor iubitorilor a- 
cestui frumos sport, să mun
cească cu si mai multă rîvnă 
In anul 1980. Pentru că — este 
bine să reamintim — ei au a-

ECHIPELE DE DL'fiDY
RAPID $1 STEAUAÎnvingătoare în franța

Intr-un meci de rugby desfășu
rat duminică la Genlis, echipa 
Rapid București a Învins cu 
1«—13 o selecționată a Coastei 
de aur. Tot duminică, echipa de 
rugby Steaua București și-a în
ceput turneul ta Franța, tatîlnind 
la Trignac echipa locală R. C. 
Trignac, care activează ta liga a 
doua, Rugbyștii români au termi
nat învingători cu 30—4.

ÎNTRECERILE BALCANICE DE JUNIORI
DOMINATE NET DE GIMNAȘTII ROMANI

(Urmare din pag. I)

Ia start și pînă Ia finiș, gim
nasta bucureșteancă Luminița 
Baicea (antrenori Emilia Lîță 
și Floria Ștefănescu). După ce 
au fost egale la sărituri (9,70), 
paralelele i-au permis Cristinei 
Grigoraș (9,70) să ia un avans 
de 3 zecimi față de Luminița 
Baicea (9,40), avantaj ce părea 
decisiv in desemnarea învingă
toarei. Dar, bîma i-a creat 
„probleme" Cristinei Grigoraș 
(9,15), astfel că Luminița Bai
cea (9,75) a trecut în frunte. 
Chiar dacă în ultimul schimb, 
la sol, avantajul a fost din nou 
de partea Cristinei (9,90), Lu
minița Baicea (9,75) a putut 
să-și apere poziția de lideră, 
obținînd o prețioasă victorie.

Rezultate tehnice : echipe 
feminin — ROMÂNIA 190,10, 
campioană balcanică de junioa
re ; Bulgaria 181,40 ; Iugoslavia 
174,70 ; Grecia 156,95 ; Turcia 
148,45 ; individual compus fe
minin : LUMINIȚA BAICEA 
38,60, Cristina Grigoraș 38,45, 
Aurelia Pînzaru 37,85, Simona 
Păucă 37,65, Livia Dascălu 37,05, 
Mihaela Stănulcț 36,85, Zoia 
Grancearova (Bulgaria) 36,60. 
Camelia Troianova (Bulgaria) 
36,55, Dragana Dosen (Iugo
slavia) 36,35, Irena Tekova 
(Bulgaria) 36,30 ; finale pe apa
rate, medaliați : feminin — să-

rituri : Luminița Baicea 19,45, 
Cristina Grigoraș 19,425, Dumi- 
trinka Filipova (Bulg.) 18,625 ; 
paralele : Cristina Grigoraș

Aurelia Pînzaru 19,25, 
Petrova (Bulg.) 18,45 ;

Simona Păucă 19,45, Lu- 
Baicea 18,75, Dragana 

și Dumitrinka Filipova 
sol : Cristina Grigoraș

19.60, 
Svetla 
birnă : 
minița 
Dosen 
18,55 ;
19,70, Luminița Baicea și Zoia 
Grancearova 
sol —
18.60, 
18,55, 
18,40 ;
Nicula 
(Rom.) 
(Bulg.) 
Nicula 
18,95, Zdravko Stoianov 18,85 ; 
sărituri : Rumen Sioev (Bulg.) 
18,85, Molnar Levente
Duro Nincevici (Iug.) 18,300 ; 
paralele : Emilian Nicula 19,10, 
Molnar Levente 19,00, Ivan 
Tașkov (Bulg.) 18,30 ; bară : 
Constantin Prișcă (Rom.) 19,55, 
Emilian Nicula 19,45, Ivan Taș
kov 19,30 ; gimnastică ritmică 
modernă : coardă — Dorina 
Cordoș (Rom.) 19,35, Lilia Igna
tova (Bulg.) 19,25, Iliana Ilieva 
(Bulg.) și Milena Melin (Iug.) 
18,90 ; minge : Dorina Cordoș 
19,45, Rozica Popescu (Rom.) și 
Lilia Ignatova 19,35 ; panglică : 
Lilia Ignatova 19,55, Rozica Po
pescu 19,20, Dorina Cordoș 
19,15.

19,00 ; masculin :
Adrian Sandu (Rom.) 

Emilian Nicula 
Dimităr Dimov 
cal eu minere :

19,00, Molnar
18,95, Zdravko
18,70 ; inele :
19,25, Molnar

(Rom.) 
(Bulg.)

Emilian 
Levente 

Stoianov
Emilian 
Levente

18,775,

prin votul șefilor celor șase de- 
la prima ediție a „Super Cupei".

tins abia pragul de unde înce
pe valoarea adevărată. Incon
stanța (manifestată mai ales 
în meciul cu Suedia și în par
tida finală cu R.F. Germania) 
demonstrează că mai este ne
voie de mult lucru, efectuat 
cu seriozitate, în spiritul ma
rii responsabilități ce le re
vine de a lupta cu toate for
țele pentru cucerirea titlului 
olimpic. Posibilitățile realizării 
acestei performanțe au fost 
create, acum totul depinzînd 
de hărnicia, sîrguința și dăru
irea acestor sportivi.

STEAUA - CAMPIOANA
(Urmare din paq. 1)

nu (Electroputerc) ■ și Manta 
(I-E.F.S.). La scorul de 8—8 ar 
fi cîștigat la tușaveraj formația 
studențească, așa îneît Manta 
trebuia să cîștige indiferent de 
scor. El a condus cu 3—2 și
4—3, îi mai trebuia, deci, doar 
o tușă dublă, dar Podeanu a 
revenit spectaculos, egalînd și 
punctînd victorios chiar în ul
tima secundă de luptă I 9—7 
pentru Electroputcre care, ast
fel, scapă de retrogradare. E- 
chipa studenților, însă, marcată 
de acest eșec, nu mai găsește 
resursele necesare pentru a a- 
borda cu succes ultimul meci, 
cel cu C.T.A.S., ratînd finalul 
după ce a condus cu ... 
Cîștigînd asaltul cu Pora (5—2), 
spadasinul M. Burcea 
ceasta etapă cel mai bun trăgă
tor al echipei sale, C.T.A.S. — 
aduce cele mai importante 
puncte pentru clasament, care 
salvează formația C.T.A.S. de 
la retrogradare, în dauna stu
denților din București.

Iată rezultatele și clasamentul 
final al diviziei naționale A

7—5,

în a-

NAȚIONALĂ LA SPADĂ
de spadă : 1. Steaua (I. Popa, 
M- Popa, C. Bărăgan, O. Zida
rii, antrenor C.
28 p, campioană 
zultatele et. 3 : 
troputere, 10—6 
Farul și C.T-A.S.) ; 
Constanța — 22 p (11—5 C. S. 
Satu Mare, 9—7 Electroputere 
și I.E.F.S., 8—8, 70—60 t-d.
C.T.A.S.) ; 3. C. S. Satu Marc 
— 12 p (9—7 . Electroputere,
8—8, 61—60 Steaua)
C.T.A.S. București — 10 
a.c. (10—6 Electroputere, 
C.S.S-M., 8—7 I.E.F.S.) ; 
lectroputere Craiova — 
110 a.c. (9—7 I.E.F.S- 
I.E.F.S. — 8 p (10—6 C.S.S.M.) 

în Divizia B, A.S.U. Tg. Mu
reș, echipa „veteranilor" E- 
Huszăr și A. Pongracz, a avut 
un finiș de 5 v, inclusiv în fa
ța fostului lider, Progresul 
(9—7), obținînd astfel promova
rea în prima divizie.

★
Floretistele din primul eșalon 

n-au oferit răsturnări senza
ționale în ierarhia stabilită 
înaintea ultimei etape. Ba mai 
mult, echipa campioană, Stea-

Stelian) — 
națională (re- 

11—5 cu Elec- 
I.E.F.S., 9—7

2. Farul

; 4.
p, 114 

9—7
5, E-

6.

SELECȚIONATA DE HOCHEI A TARII 
NOASTRE A TERMINAT NEÎNVINSĂ 

TURNEUL SĂU DIN
România Suedia

NORDUL EUROPEI
(tineret) 6-6 ’

BACKEN 23 (prin telefon). In 
această pitorească localitate, si
tuată la 50 de km de GStteborg 
s-a încheiat duminică turneul 
nordic al selecționatei noastre 
de hochei pe gheață, care a 
întîlnit cu această ocazie pe frun
tașa ligii secunde din Suedia, 
formația locală I.F.K. Băcken. 
La capătul unui joc foarte fru
mos, cu multe și interesante 
faze, jucătorii români au eîști- 
gat cu scorul de 5—4 (2—1,
1—2, 2—1), prin punctele mar
cate de Costea, Solyom, Turea- 
nu, Moroșan și Antal, respectiv 
Ryding, Holmen, Simonsson și 
Olsson.

Cu o zi înainte, adică sîm- 
bătă seara, hocheiștii români au 
evoluat la Boras în compania 
selecționatei de tineret a Sue
diei, care a disputat cu acest 
prilej ultimul său meci de ve
rificare dinaintea campionatu
lui mondial de tineret, care va 
începe peste cîteva zile în Fin-

landa. Partida s-a terminat ne- 
decis : 6—6 (0—1, 3—3, 3—2), 
dar aceasta cu ajutorul brigă
zii de arbitri norvegieni, con
dusă de O. Fisher, care a de
zavantajat vădit echipa noastră, 
neacordindu-i un gol valabil și 
validînd, în schimb, un gol al 
gazdelor, înscris cu mina- 
Punctele au fost marcate de 
Tureanu 3, Olenici, Z. Nagy și 
Gali, respectiv Elander 2, Steen, 
Kakkan, Jonsson și Akerblom. 
De notat că primii trei jucători 
au fost selecționați și în pri
ma reprezentativă a țării gaz
dă. Vom sublinia, de asemenea, 
că echipa noastră încheie acest 
turneu fructuos, fără să cu
noască înfrîngerea !

L

TELEX o TELEX

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
sărbătoririi aCU PRILEJUL ___________

50 de ani de la înființarea Fede
rației de hochei pe gheață a Iu
goslaviei, la Liubliana va avea 
loc, intre 8 și 16 marile, un tur
neu internațional la care vor par
ticipa 10 echipe : Italia, R. P. 
Chineză, Austria, Bulgaria, R. D. 
Germană, Elveția, Danemarca, 
Ungaria, Franța șl Iugoslavia.

CAMPIONATUL MONDIAL de 
hochei pe gheață, grupa A, va 
avea loc în 1981 ta organizarea 
federației suedeze de specialitate. 
Comitetul de organizare a anun
țat că la Stockholm vor juca e- 
chlpeile U.R.S.S., Canadei, Finlan
dei șl Olandei, iar' la GȘteborg 
vor evolua formațiile Cehoslova
ciei, Suediei, R F. Germania și 
S.U.A.

in STAȚIUNEA de sporturi de 
iarnă Davos (Elveția) va Începe 
la 26 decembrie, tradiționala com
petiție internațională de hochei 
pe gheață pentru „Cupa Spen
gler".

S-A stabilit ca lucrările 
Congresului Federației Internațio
nale de hochei pe gheață să aibă 
loc anul viitor. Congresul va fi 
găzduit de localitatea suedeză 
Steen-Ungssund, din apropiere de 
GSteborg.

COMPETIȚIA internațională de 
hochei pe gheață pentru cupa 
„Izvestia" a luat sfîrșit la Mos
cova cu desfășurarea finalei intre 
echipele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei. Hocheiștii sovetiei au obținut

INTIM AMICALĂ
Of LUPTE GRECO-BOMANf
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

Desfășurată la Kirovakan, în- 
tîlnirea internațională amicală 
dintre echipele de lupte greco- 
romane ale României și R. 
Armene 
de 6—4 
Dintre ......
mai bine s-a comportat campio
nul mondial și european Con
stantin Alexandru (cat. 48 kg), 
care l-a învins prin tuș, în mi
nutul 7, pe Oganes Martirosian. 
Au mai obținut victorii din for
mația română Ion Drâica (82 
kg). Mihai Boțilă (57 kg) șl 
Victor Dolipschi (+100 kg). în 
limitele categoriei 52 kg, Robert 
Nersesian l-a întrecut la puncte 
pe Nicu Gingă,

__ __________  . s. s. 
s-a încheiat cu scorul 
în favoarea gazdelor, 

luptătorii români, cel

victoria cu 3—1 (2—2, 1—0. 0—0). 
lată clasamentul final : 1.
U.R.S.S. — 8 p, 2. Cehoslovacia 
— 5 p, 3. Finlanda — 4 p, 4. Sue
dia — 2 p, 5. Canada — 1 p.

TURNEUL de hochei pe gheață 
de la Lake Placid a fost cîștigat 
de echipa S.U.A., urmată de se
lecționatele secunde ale Suediei, 
Cehoslovaciei, U.R.S.S. și Cana
dei. Iată ultimele rezultâxe : 
S.U.A. — U.R.S.S. 5—3, Cehoslo
vacia — Canada 4—2.

IN ZILELE de 26, 27 și 28 decem
brie va avea loc la Paris un tur
neu internațional de hochei pe 
gheață ou participarea echipelor 
Petrolia (Ontario), campioana de 
amatori a Canadei, Sonp Kladno 
(Cehoslovacia) șlHimik (U.R.S.S.).

„CUPA F.I.S." a programat la 
Idre (Suedia) o probă masculină 
de slalom special, care a fost 
cîștlgafă de suedezul Stig Ștrand. 
Acesta a realizat ta cel_e -
manșe timpul de 88.31.

„CUPA EUROPEI" la schi 
(masculin) a continuat la 
(Elveția) cu desfășurarea 
probe de coborire, care a 
cîștigată de austriacul Hane Kir- 
chgassar, în 2:04,65. • TOT IN
TR-O LOCALITATE ELVEȚIANĂ, 
Crans-Montana, s-a disputat o 
probă feminină de coborire con
tînd pentru „Cupa Europei". Vic
toria a revenit schioarel norve
giene Torill Fjeldstad ta 1:52,88. 
Au urmat in clasament Elisabeth 
Chaud (FTanța) — 1:54,36 și Erika 
Gfrerer (Austria) — 1:55,28.

PROBELE programate slmbătă 
In stațiunile elvețiene Laax șl 
Crans-Montana au fost anulate 
din cauza lipsei de zăpadă, anun
ță din Geneva corespondentul a- 
gențiel France Presse.

CAMPIONATELE de schi ale 
S.U.A. au continuat ta localitatea 
Cable din Wisconsin. Proba de 
fond desfășurată pe distanța de 
30 km a fost cîștigată de Jim 
Galanes, lh 30:14,80. La feminin, 
cursa de 10 km a revenit sporti
vei Beth Paxson, ta 31:27,23.

două

alpin 
ljaax 
unei 
fost

CICLISM • Tradiționala com
petiție „Cursa de 6 zile“, des
fășurată pe velodromul orașului 
olandez Maastricht, a revenit pe
rechii australiene Don 
Danny Clark, cu 224 
rile următoare s-au 
Pijnen — Jan Raas 
p și Patrick Sercu 
Albert Fritz (R.F.G.)

HANDBAL • In turneul femi
nin de la Castelldefeis (Spania) :
R. F. Germania — Italia 28--6 
(15—2) • La Amiens ; Franța —
S. U.A. (m) 32—22 (16—12),

RUGBY • La Madrid, într-un 
meci contînd pentru C.E, (gru
pa B) ; Spania — Iugoslavia 
23—3.

ȘAH <• In campionatul unional 
masculin de la Minsk, după 14 
runde conduce Efim Gheller cu 
91/-» P. Liderul a cîștigat la Ani- 
kaev. Alte rezultate : Rașkovskl 
— Beliavskl 1—o, Vaganian — 
Romanișin 1—0, Kasparov — Ku- 
preicik 1—0.

TENIS • în sferturile de fina
le ale turneului masculin cTe la 
Sydney: Vilas — Drewett 6—4, 6- 
Pfister — Warwik 6—3, 6—* ,
Dent — Tardczy 7—5, 6—1 ; Ja
mes — Stewart 4—6, 6—1, 7—5.
în semifinale : Pfister — Vilas 
7—6, 7—5 ; Dent — James 6—2,
6—1. In finala probei feminine
se vor întîlni Hanna Mandlikova 
șl Betina Bunge. • Tradiționalul 
turneu de tenis de la Monte Car
lo, care deschide sezonul inter
național pe Riviera franceză, se 
va desfășura anul viitor între 27 
martie și 6 aprilie, printre invi
tați numărindu-se Bjon Borg, 
Iile Năstase, de trei ori cîștigă- 
tor la simplu și de două ori la 
dublu în acest concurs, John 
McEnroe, Adriano Panatta, Vitas 
Gerulattis și, desigur, noua ve
detă a tenisului francez, Yannick 
Noah. • Turneul final feminin 
al „Marelui Premiu al F.I.L.T.* 
se va desfășura între 2 și 7 ia
nuarie 1980 la Washington și va 
reuni opt jucătoare : Chris E- 
vert, Dianne Fromholtz, Kerry 
Reid, Tracy Austin, Wendy Turn
bull, Evonne Goolagong, Martina 
Navratilova și Regina Marsikova.

TENIS DE MASA • în „Cupa 
Europei** la masculin : Falkenberg 
BTK — AZS Gdansk 4—5, TSV 
Borussia Dusseldorf — Tempo 
Amsterdam 5—2. La feminin, e- 
chipa suedeză Varberg BTK a 
întrecut cu 5—1 echipa cehoslova
că Spartak.

Allan — 
p. Pe locu- 
clasat Rene 
(Olanda) 206 

(Belgia) — 
— 191 p.

•1;
6—4 ;

ECHIPA R.F.G. CALIFICATĂ IN 
TURNEUL FINAL AL C.E.

SI FLORETĂ FEMININĂ
J

ua, n-a întîlnit o rezistență no
tabilă decît în partida cu Di
namo. în meciul cu Farul, 
chiar înregistrînd un scor se
ver (13—3), constănțencele mi- 
zind doar pe Marcela Moldo
van și Viorica Țurcan.

Rezultate și clasamentul in 
Divizia A la floretă feminin : 
1. Steaua (Ecaterina Stahl, 
Magda Chezan, Adriana Drago- 
mir, Ileana Jenei, Elisabeta 
Guzganu, antrenoare Olga Sza
bo) — 29 p, campioană națio
nală (16—0 Progresul, 13—3 Fa
rul, 9—4 C.S-S.M., 9—7 Dinamo 
și 9—1 A.S.U Tg. Mureș) ; 2. 
C. S- Satu Mare — 24 p (16—0 
Progresul și A.S.U. Tg. Mureș, 
9—7 Dinamo și Farul) ; 3. Di
namo București — 17 p (14—2 
A.S-U. Tg. M., 12—4 Progresul); 
4. Farul Constanța — 14 p
(11—5 Progresul, 10—6 Dinamo 
și A.S.U. Tg, M.) ; 5. Progresul 
București — 5 p (8—8, 59—59
t.d.) 6. A.S.U. Tg. Mureș — 
1 P-

I.E.F.S. București a promovat 
în Divizia A, întrecînd — sur
prinzător — în meciul decisiv 
pe C.S.Șc. Satu Mare cu 9—7.

La Gelsenkirchen, în fața a 
71 000 tfe spectatori, în meci pen
tru C.E. (grupa a 7-a), echipa 
R.F. Germania .a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) formația Tur
ciei, prin golurile marcate de 
Fischer (min. 15) și Zimmerman 
(min. 89). Fotbaliștii vest-germani 
s-au calificat în turneul final al 
competiției ce va avea loc anul 
viitor în Italia.

Iată clasamentul grupei 
tea ultimului meci (R. — 
Malta, programat 
bruarie 1980).
1. R. F. Germania
2. Turcia
3. Țara Galilor
4. Malta

PRELIMINARII

F. 
in

înain- 
G. — 

fe-

3
3
3

2 0
1 2
0 3 11—

9-18
5—5 7

8 6
5
6
6
5 0 14 2—13 1

OLIMPICE
LA ALGER, în meci retur con- 

tlnd pentru preliminariile turneu
lui olimpic, echipa Algeriei a 
învins cu 3—0 selecționata Ma
rocului. In prima partidă, dispu
tată la Casablanca, fotbaliștii al
gerieni cîștigaseră cu scorul de 
5—1.

LA CAIRO echipa R.A. Egipt a 
învins cu 4—3 (1—1), după pre
lungiri șl executarea loviturilor 
de la 11 m, reprezentativa Ma
dagascarului.

PE STADIONUL „FLAMINIO" 
din Roma in preliminariile tur
neului olimpic echipa Italiei a 
învins duminică cu 1—0 ‘ “
selecționata Iugoslaviei, 
punct a fost marcat în 
66 de Bruno Giordano.

celei de-a 21-a etape. Nottingham 
Forest a suferit a 5-a înfringere 
în ultimele 6 etape, degringolada 
campionilor fiind totală în fața 
ltd Manchester United, care a 
cîștigat cu un scor de forfait : 
3—0. Alte rezultate : Derby — Li
verpool 1—3, Everton — Man
chester City 1—?. Arsenal — 
Norwich 1—1, Southampton — 
Bristol 1—0, Ipswich — Totten
ham 3—1, Middlesborough — Bol
ton 3—1, Leeds — Stoke 2—0, 
Brighton — Wolverhampton 3—1. 
tn clasament conduce Liverpool 
cu 30 p, în timp ce Nottingham 
se află pe locul 13 cu 20 p.

LA SANTA FE s-au întîlnit 
în finala campionatului Argenti
nei, echipele Union Santa F6 șl 
River Plate. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1. 
Cele două echipe 
susțină 
partidă, 
pioanei.

ANUL 
pioană 
a revenit echipei 
Caii.

ÎN FINALA campionatului da 
fotbal al Braziliei se vor întîlni 
echipele Vasco da Gama șl In- 
ternacional Porto Alegre. în se
mifinalele grupelor respective, 
Vasco da Gama a învins cu 2—l 
ne Curitiba, iar Tnternacional a 
terminat la egalitate, 
Palmelras, obținînd 
datorită unui golaveraj

.... __ ... urmează să
la Buenos Aires o nouă 
pentru desemnarea cam-

ACESTA titlul de cam- 
de fotbal a Columbiei 

„America** din

1—1, CU 
calificarea 
mai bun.

CAMPIONATE

(0-0)
Unicul 

minut"

IN-ANGLIA : NOTTINGHAM 5 
FRINGERI ÎN 6 ETAPE I

Campionatul Angliei a conti
nuat cu desfășurarea meciurilor

ȘTIRI
® La 28 decembrie,_.__ ___  __________  la Dort

mund, o selecționată mondială de 
fotbal — din care vor face par
te, între alții, Beckenbauer, 
Cruyff, Platini, Susici, Blohin, 
Tresor, Keegan, Kaltz — va în- 
tîlnl formația vest-germană Bo
russia Dortmund, Încasările ur- 
mtnd a fi alocate fondului Națiu
nilor Unite pentru copil.
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