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în campionatul de rugby
L -

ȘTIINȚA BAIA MARE CÎȘTIGĂ CU 6-4 
Șl ÎNTRERUPE ȘIRU1 VICTORIILOR OINAMOUSTE

I

Prin victoria realizată ieri, 
Știința Baia Mare a frînt tan
demul Steaua — Dinamo (prima 
rămînînd în continuare singura 
formație neînvinsă din campio
natul 1980/81). Pe poziția a doua 
a clasamentului, acum, la ega
litate de puncte, cu cite o în- 
frîngere, se află Știința CEMIN 
Baia Mare și Dinamo. Iată a- 

tn plină acțiune, Eugen Ștefan, 
cel mai bun om de pe teren 
in meciul R.C. Grivița Roșie 
— „Poli" Iași (9—3)

Foto : V. BAGEAC 
mănunte de la meciurile etapei 
a IX-a.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — DINAMO 6—4 (6—0). Am
bele tabere au abordat partida 
cu multă prudență. Ion Țuțuia- 
nu (Dinamo): „Mi-e teamă de 
acest meci pentru, că cei 10 ju
cători reveniți de la lotul na
țional sînt obosiți și nu vor 
arăta tot ce pot". Mitică Anto
nescu (Știința): „Avem mulți 
absenți (Ștefiuc, Demian, Gli- 
gor), așa că va fi greu". Pe 
fondul acestor anticipări pru
dente, jocul a demarat greu, to
tuși Știința a fost aceea care 
a preluat de la început iniția
tiva. atacînd grupat, decis, păs- 
trînd mai mult balonul. Știința a 
cîștigat cu 6—4 prin eseul, fără 
dubii, realizat de TĂTUCU 
(min. 38), după o suită de ac
țiuni ofensive ale înaintașilor 
locali în imediata apropiere a 
țintei dinamoviste; dintr-un 
unghi dificil a transformat 
TRNYANCSEV. Eseul a încunu
nat eforturile gazdelor care au 
ratat mari ocazii prin Cantea

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE

La Sibiu ----------------------- --------------- La Miercurea Ciuc --------------

AMPRENTELE INTERESULUI Șl ALE... DEZINTERESULUI! GOSPODARII ADEVARAȚI0 IAU ÎNAINTEA ZĂPEZII...
Patinoarele artificiale acope

rite din Miercurea Ciuc, Bucu
rești și Galați funcționează de 
o bună bucată de timp. Zil
nic, pe patrulaterele de ghea
ță ale acestora se desfășoară o 
activitate susținută, fie compe- 
tîfională, fie de pregătire sau 
de agrement. Patinatori și ho- 
cheiști și chiar numeroși tineri 
amatori de a se avînta pe lu
ciul gheții, în timpul lor liber, 
sînt, însă, nu numai în cen
trele enumerate dar și in nu
meroase alte orașe, dintre care 
unele se bucură de privilegiu] 
de a fi înzestrate cu patinoare 
artificiale neacoperite. Timpul 
prielnic, cu temperaturi frec
vente la plus 10 grade, a făcut 
posibil ca și o parte dintre a- 
ceste patinoare artificiale (nea
coperite) să fie date în folo
sință, spre marea bucurie și 
satisfacție a celor cărora la 
sînt destinate. Ne referim, la 

(min. 8), Ciolpan (min. 12) și 
din nou Cantea (min. 35, a scă
pat balonul din mină la 1 m 
de țintă!). La reluare, Dinamo, 
care In repriza primă a trecut 
doar de două ori centrul tere
nului, pare ceva mai decisă, 
deși joacă fără aplombul obiș
nuit. Dinamoviștii evită contac
tul cu adversarii, iar placajele 
lor nu au forța cunoscută. Dar 
chiar In condițiile unei prestații 
sub așteptări, echipa Dinamo ar 
fi putut realiza un scor favora
bil dacă măcar una, din cele 
trei l.p. acordate, ar fi fost rea
lizată de Constantin. Eseul di- 
namovist a fost marcat în min. 
59 (în perioada mai bună): ac
țiune Ia 5 m de butul băimăre- 
nilor, după repunere de la tu
șă, grămadă spontană, pasă la 
PARASCHIV (din tribună a pă
rut „înainte") și plonjon al a- 
cestula în eseu; dar. din unghi 
prost, Constantin nu poate tran
sforma. ȘTIINȚA: Ciolpan —

Tiberiu STAMA

(Continuare !n nas a 4-a)

F.no/ de sezon in Divizia MA| |)[

REPREZENTANTĂ A HANDBALULUI ROMÂNESC-ÎN ASCENSIUNE
Punct final (...intermediar) 

șl în campionatul masculin de 
handbal, Divizia „A". Final — 
pentru sezonul din acest an, 
pentru că, de fapt, s-a încheiat 
doar prima parte a disputei 
pentru titlul național, returul 
urmînd să se desfășoare în 
1981, între 5 aprilie și 31 mai.

în fruntea ierarhiei, cu reali
zări de sută la sută (9 meciuri 
disputate = 9 victorii!) se află 
Steaua, adică echipa care a cîș
tigat 14 din cele 21 de campio
nate disputate pînă acum. 
Steaua, pregătită de Cornel O- 
țelea și Otto Telman, Steaua, 
angajată acum în cursa pentru 
cîștigarea celui de al treilea tro
feu în Cupa campionilor euro
peni (primele două victorii: 1968 
și 1977), Steaua, echipa cea mai 
reprezentativă a handbalului ro
mânesc. Am afirmat că forma
ția din Calea -Plevnei a obținut 
o nouă calitate, superioară ce
lei afirmată in anii trecuți. 
Intr-un fel, este firesc. Fiecare 
an adaugă sportului — și, im
plicit, celor ce-1 compun — noi 
standingufi, noi atuuri, noi fru
museți. La Steaua, conjunctura 
este încă și mai favorabilă. Ea 

ora clnd scriem aceste rînduri, 
la bazele sportive de gheață 
din Poiana Brașov și Reșița, 
patinoare care cunosc, în pre
zent, o vie animație.

Sînt două situații fericite ca
re își găsesc izvorul nu numai 
in timpul favorabil despre care 
aminteam mai sus, dar și în 
interesul manifestat de către 
cei care se îngrijesc de bu-na 
lor gospodărire și administrare.

Timpul este înaintat. în cu- 
cînd mercurul termometrelor va 
coborî tot mai jos spre ba
riera care marchează zero gra
de. în acest caz toate, dar ab
solut toate patinoarele artifi
ciale (neacoperite) ar trebui 
să-și deschidă porțile. Va fi

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Zahlu — autorul golului itcllst
— șutează puternic la poartă.

Foto : Dragoș NEAGU

După partidele-restanță de ieri in Divizia „A" de fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA A DEVENIT LIDER
® Steaua, victorioasă (cu multe emoții) în derby-ul mini-etapei @ Dinamo, punct 

prețios în deplasare, la Slatina © Craio venii, fără patru titulari, s-au desprins în 
numai patru minute I® Echipa ex-timișore anului Angelo Niculescu a învins pe „Poli*

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua - F.C. Argeș 1-0 (0—0) 1. UNIV. CRAIOVA 11 9 0 2 19- 8 18
F.C. Olt Dinamo 1-1 (0-0) 2. Dinamo 12 8 1 3 22- 8 17
Uni». Craiova — Politehnica lași 2-0 (2-0) 3. Corvinul 12 7 1 4 26-12 15
S.C. Bacău - „Poli* Timișoara 2-0 (1-0) 4. F.C.M. Brașov 12 6 3 3 15-12 15

ETAPA VIITOARE 5. F.C. Argeș
6. Steaua
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Simbătă, 1 noiembrie 7. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 2 5 19-22 12
Jiul - Politehnica Timișoara 8. Chimia 12 5 2 5 15-22 12

9. Sportul studențesc 12 5 1 6 16-15 11
Du numea, 2 noiembrie 10. „U* Cluj-Napoca 12 5 1 6 13-14 11
F.C.M. Brașov - Univ. Craiova 11. S.C. Bacău 12 5 1 6 16-23 11
Corvinul Hunedoara — Chimia R.m. Vilcea 12. Politehnica lași 11 5 0 6 18-17 10
Politehnica lași — S.C. Bacău 13. „Poli* Timișoara 11 4 2 5 9-11 10
F.C. Argeș — „U“ CluJ-Napoca 14. Progresul Vulcan 12 4 2 6 18-24 10
Steaua — Progresul Vulcan 15. Jiul 12 4 1 7 16-18 9
F.C. Olt — F.C.M. Galați '16. F.C. Baia Mare 12 4 1 7 14-20 9
Sportul studențesc — Dinamo 17. F.C. Olt 12 3 3 6 9-18 9
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare 18. F.C.M. Galați 12 4 0 8 15-25 8

Strecurat cu abilitate printre Flangea și Bedlvan, Werner Stflckl 
clștigă o poziție ideală. El înscrie din această fază un gol deosebit de 
important pentru formația sa, Steaua, tn derbyul disputat duminică 

la Palatul sporturilor ți culturii

a dobindit doi interi de valoare 
mondială — Vasile Stingă și Ma
rian Dumitru —, are încă cel 
mai bun pivot, Werncr Stockl, 
„triunghiul" fiind coordonat, 
pus în valoare, de - un condu

Apropierea sezonului rece se 
simte pretutindeni în județul 
Harghita, inclusiv în rîndurile 
gospodarilor bazelor sportive de 
iarnă.

CREȘTE NUMĂRUL 
PATINOARELOR

în orașele și satele harghite- 
ne, hocheiul și patinajul sînt la 
ele acasă. în vederea activită
ții competiționale, multe din 
cele 14 patinoare naturale (cu 
mantinele regulamentare pentru 
hochei) vor fi modernizate. în 
comunele Remetea, Suseni, Sîn- 
dominic și Sînsimion se lucrea
ză în aceste zile la amenajarea 
unor tribune și a unor vestiare 
din materiale recuperate. De 
asemenea, au fost pregătite ce
le 11 patinoare simple cu man
tinele din scîndură, aparținînd 
școlilor generale, iar alte uni
tăți de învățămînt au trasat te
renurile care vor fi transforma

cător de joc — Radu Voina — 
care posedă și marea calitate a 
unor multiple posibilități de
_________ Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

te (cînd va fi timpul) în pati
noare naturale cu mantinelă 
din... zăpadă.

Baza sportivă de patinaj vi
teză de dimensiuni olimpice de 
la Miercurea Ciuc va fi îm
prejmuită, iar pe turnante se 
montează paravane de protec
ție din burete recondiționat. 
Alături, se va amenaja un pa
tinoar pentru public. A doua 
pistă va funcționa în stațiunea 
montană Tușnad-băi. unde sînt 
programate pentru vacanța de 
iarnă concursurile rezervate co
piilor.

ÎNSEMNATE ECONOMII PRIN 
ACȚIUNI PATRIOTICE

Cele 28 de pîrtii și trambuli
nele de la Suseni — Valea 
Strîmbă și Odorheiu Secuiesc 
vor sta la dispoziția amatori-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

Citiți cronicile in pag. 2—3

GOLGETERII
9 GOLURI : Petcu (Corvinul), 

Țevi (Progresul Vulcan), Fanici 
(A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din 
11 m.

7 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Giuchici (Jiul), 
Iordache (Dinamo).

5 GOLURI : Sălăjan (Jiul), 
Ignat (F. C. Argeș), Văetuș și 
Dumitrache (Corvinul), Preda 
(Chimia), Pițurcă (F. C. Olt).

TINERII TENISMANI 
ROMÂNI LA CIRCUITUL 

SCANDINAV
în vederea unei cit mai bune 

pregătiri a viitorului sezon in
ternațional și cu deosebire a 
meciurilor de Cupa Davis, ti
nerii tenismani români Florin 
Scgărceanu, Andrei Dirzu și 
Laurențiu Bucur vor partici
pa, în cursul lunii noiembrie, 
la Circuitul scandinav, care 
prevede turnee succesive in 
Norvegia (la Moss, 8—9 noiem
brie), în Danemarca (Copenha
ga, 15—16 noiembrie),. în Fin
landa (Helsinki, 23—24 noiem
brie) și in Suedia (Stockholm, 
30 noiembrie — 1 decembrie). 
Cei cye se vor califica (la sim
plu sau dublu) printrp primii 
8 vor juca și turneul „Mas
ters", la Sodertalje (Suedia), în 
zilele de 7—10 decembrie.

De sîmbătâ

PATINOARUL FLOREASCA 
LA DISPOZIȚIA 

PUBLICULUI
Simbătă, patinoarul Floreasca 

— acest ații de solicitat loc de 
agrement din Capitală — își va 
redeschide porțile pentru public. 
Zilnic, între orele 10,30—12,30 și 
18,30—20,30, cei care doresc să-și 
petreacă o parte din timpul li
ber practicînd patinajul vor be
neficia de condiții optime. Vor 
fi organizate și cursuri de ini
țiere în patinaj (care se vor 
desfășura lunea, miercurea și 
joia, intre orele 17—18,30; în
scrierile, care au și început, se 
fac în fiecare zi între orele 
13—18,30 la patinoar).

F.no/


I DESPRE CINE 0 LECȚIE ASOCIAȚIA P.T.T., 0 ADEVĂRATĂ ȘCOALĂ A MARȘULUI
„VOM MA/ AUZI"?

De ani de zile, pe terenurile, 
de tenis ale clubului bucureș
tean Dinamo se formează nu
meroase talente, în fiecare vară 
trecînd pe sub privirile atente 
ale antrenorului emerit Aurel 
Segărceanu cite 800—1 000 de 
copii. După numeroase selecții, 
care triază, rămîn 30 de tenis- 
mani în stare să se afirme. Ne 
amintim că intr-un interviu a- 
cordat de Aurel Segărceanu — 
după ce își confirmase pronos
ticurile și prin lansarea în te
nisul mondial feminin a Virgi- 
niei Ruzici, Florenței Mihai și 
Marianei Simionescu-Borg — 
reputatul tehnician 
„Rețineți un nume.
Florin Segărceanu.
meu șî poate că voi fi acuzai 
de lipsă de modestie propunîn- 
du-vi-1 drept viitor titular in 
echipa națională, dar am certi
tudinea că va trece puțin timp 
și ceea ce spun va deveni rea
litate". Aurel Segărceanu a avut 
dreptate...

Zilele trecute, într-o frumoa
să dimineață de toamnă, Aurel 
Segărceanu schimba mingi cu 
una dintre cele mai tinere eleve 
ale sale, Ioana Timiș, în 
de 10 ani. Și iarăși l-am 
să ne spună numele unor 
tori și jucătoare despre 
vom mai auzi, cum se i _ 
Redăm, fără vreun comentariu, 
răspunsul antrenorului emerit:

vîrstă 
rugat 
jucă- 
care 

spune.

CARE VA FOLOSI
Dan Cristian este unul 

dintre tinerii poloiști în 
plină afirmare. Compo
nent al selecționatei re
prezentative de juniori, 
clasată anul acesta pe lo
cul V la C.E. din Olanda, 
el a fost promovat în 
prima echipă a clubului 
Dinamo, prilej cu care 
și-a inaugurat colecția —

Asociația sportivă P.T.T. poate 
fi considerată o adevărată 
școală a marșului bucureștean 
și a celui românesc. Intr-ade
văr, sînt, iată, cîteva decenii 
de cînd mărșăluitorii de la 
P.T.T. se află mereu în primele 
rînduri, printre fruntașii dife
ritelor 
pildă, 
nici de 
stantin 
Gheorghe Frecățeanu, la juniori) 
sînt reprezentanți ai P.T.T.-ului.

curse. Anul acesta, de 
cei doi campioni balca- 
marș ai României (Con- 
Staieu, la seniori, și

snunea:
11 cheamă 
Este fiul

Deși aflat încă la 
sta junioratului,

„Trebuie să mă gîndesc bine, 
deoarece dispunem de o «recol
tă» bogată. Dar fac o selecție și 
mă opresc la: Monica Radu, 
Alice Dănilă, Teodora Tache, 
Daiana Samungi, Ioana Timiș, 
Mihai Vanță, Relu Dumitraș, 
Dumitru Ciucă și Ionuț Șesu".

Iubitorii tenisului așteaptă...

Ion GAVRILESCU

PE TERENUL DE SPORT, TINERII INVAȚA 
Șl DRUMUL DREPT ÎN VIAȚĂ

Copiii trebuie de
prinși să muncească 
de Ia cea mai fra
gedă vîrstă, să înțe
leagă că munca este 
o activitate necesară 
și obligatorie pentru 
reușita în viață — 
ne spunea Mareș 
Gheorghiță, antre
nor al secției de vo
lei la CS.Ș. 1 Sibiu.

Traducînd în fapt 
această idee — pen
tru M. Gheorghiță 
devenită principiu 
— harnicul antrenor 
sibian a reușit ca, 
în cei 13 ani de ac
tivitate la acest club 
sportiv, să obțină 
cu echipele sale, nu 
mai puțin de zece 
titluri de campioa
ne ale țării (8 ti
tluri, în Divizia na
țională școlară și de 
junioare și 2 titluri

la junioare II). Și, 
ceea ce considerăm 
a fi deosebit de im
portant, voleibalis
tele lansate de el. 
au fost cooptate 
și au activat sau 
încă mai activează 
la echipele de volei 
divizionare „A" —
Universitatea Timi
șoara, Universita
tea Cluj-Napoca, U- 
niversitatea Craio
va, Farul Constan
ta, Penicilina Iași, 
Știința Bacău, Di
namo București și, 
bineînțeles, C.S.M. 
Sibiu

Fetele din echipa 
de volei a clubului 
efectuează șapte sau 
chiar 8 antrenamen
te săptămînal, iar 
în fiecare joi, la 
programul de pre-

gătlre, au orligația 
să se prezinte la 
sală cu carnetele 
de note semnate de 
profesorii-diriginți șl 
contrasemnate de 
către părinți.

„Toate, sau aproa
pe toate fetele care 
mi-au fost eleve — 
am ! 
afirm ■ 
zat in 
ceasta 
învățat 
că de 
muncit 
în procesul de 
struire la școlile 
nerale, la licee 
mai apoi în facul
tăți, cît și la Mtre- 
namente, 
pe eare 
ticat".

noi i-o dorim cit de 
gata — cu o primă 
dalie de campion.

Cristian nu a lipsit în a- 
ceastă toamnă din „7“-le 
campionilor. Cu o singură 
excepție — ultimul derby 
Dinamo — Rapid de la 
Cluj-Napoca, cînd talen
tatul poloist a privit me
ciul din tribună. Motivul? 
Nerespectînd programul 
de odihnă al întregii e- 
chipe, el a fost sancționat 
prompt de antrenorul Iu- 
liu Capșa cu scoaterea 
din formație, chiar la cel 
mai important meci. A 
fost o lecție care, sperăm, 
îl va folosi lui Dan Cris
tian, aflat la prima aba
tere de acest gen.

In bilanțul realizărilor din 1980 
mai figurează : 5 recorduri na
ționale (4 de juniori) și 5 ti
tluri de campioni ai țării (3 la 
juniori). Sînt desigur succese 
care vorbesc despre preocupări
le continue pentru dezvoltarea 
marșului la această asociație 
sportivă. Ia care secretarul — 
Dumitru Chiose —' este el în
suși maestru al sportului la 
marș .

De pregătirea mărșăluitorilor 
„petetiști" se ocupă doi antre
nori tineri (Leonida Caraiosifo
glu și Ilie Vasile), cu cîțiva ani 
în urmă cel mai buni concu- 
renți ai noștri, mai ales pe dis
tanțe de 20 km. In afara gru
pei seniorilor (Staicu, Enache, 
Erciu, Hagiu, Jugănaru), care 
deține titlul republican pe e- 
chipe la 50 km, preocupările 
sînt îndreptate, firesc, spre creș
terea de noi performeri, a vi-

itorilor campioni și recordmani. 
Cei doi antrenori au în pre
gătire 25 de juniori, de vîrste 
diferite, și peste 30 de copii. 
Cu aceștia din urmă, ca și cu 
juniorii mici, se face însă o in
tensă pregătire generală, specia
lizarea în marș fiind — totuși 
— o chestiune secundară Tînă- 
rul, ne spune Caraiosifoglu, 
trebuie să fie mai întîi ATLET 
și abia apoi... mărșăluitor ! Se
lecția — o activitate de fiecare 
zi — se face, cu precădere, în 
Colentina și Chitila, unde există 
mulți tineri dornici să devină 
sportivi la P.T.T. și să calce pe 
urmele lui Ion Baboie, Dumi
tru Chiose, Vasile Teodosiu, 
Valeriu Mitrea, concurenții de 
ieri ai „poștașilor".

Din păcate, așa cum a reieșit 
din discuția purtată la asociația 
P.T.T., sprijinul (în privința se
lecției, în mod special !) pe 
care ar trebui să-1 dea, în mod 
normal, Grupul școlar P.T.T. 
este total nesemnificativ. Este 
curios, din moment ce unul 
dintre profesorii de educație fi
zică de la acest „grup" este 
chiar un fost atlet, Alexandru 
Spiridon, campion la înălțime.

Depistarea tinerilor talentați 
și formarea lor ca performeri 
constituie, iată, o preocupare 
statornică pentru inimoșii acti
viști ai acestei vechi asociații 
sportive muncitorești, care se 
bucură de o frumoasă tradiție 
și care, pentru marșul nostra, 
reprezintă o adevărată școală...

Romeo VILARA

mec

a
...cel 

cuveni 
au în 
compo 
mele < 
tatea.. 
me. C 
te, de 
un pa 
stare 
minus 
sată, 
chiar 
rele, 
teoria 
pe ac< 
tunci 
ele în 
dacă 
„mine 
trenor

Și i 
spune 
inimă 
parcă- 
cînd t 
adver: 
portar 
făcut

GOL

satisfacția să 
— s-au reaii- 

viață și a- 
pentru că au 

I să munceas- 
mici. Și 

l serios,

in sportul 
l-au prac-

Gh. ST.

TINERII IWCHEIȘTI
AU DEBUTAT

Firesc, sporturile de iarnă 
încep să-și intre în drepturi. 
Dar, parcă cel mal grăbit 
dintre ele este hocheiul. Du
minică, echipa de juniori a 
României a întîlnit — pe pa
tinoarul artificial „23 August", . 
din Capitală — formația Bul
gariei, pe care a întrecut-o cu 
3—3. Fără îndoială, dintre cei 
care au evoluat în această ln- 
tîlnire cei mai talentați vor fl, 
nu peste multă vreme, selec
ționați în formația de se
niori. Poate că printre el se 
va afla șl Tlbor Lămpi (e- 
chipament de culoare des
chisă, nr. 8), surprins de o- 
blectivul aparatului de foto
grafiat în timp ce vroia să-1 
„fure" pucul adversarului.... 
Text șl foto : Dragoș NEAGU
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In campionatul de hochei
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sport club Învinge
MIERCUREA CIUC, 21 (prin te

lefon) . Peste 4 000 de spectatori 
(cifră record) au făcut neîncă
pătoare tribunele patinoarului 
artificial din localitate la meciul 
SPORT CLUB — STEAUA, de
venit și el un derby al campio
natului național de hochei. In 
tribune a domnit ® atmosferă de 
mare entuziasm șl s-a dntat ea 
pe... stadioanele engleze. Cele 
două echipe s-au angajat de la 
început într-o luptă acerbă, dar 
frumoasă, cu faze palpitante la 
ambele porți. Tînărul Varadi 
(care l-a înlocuit pe titularul 
Netedu, suspendat e etapă pen
tru pedeapsa de med primită ta 
jocul cu Dinamo) a-a remarcat 
prin intervențiile sale curajoase 
și inspirate. Pe fondul unei pre
siuni teritoriale a gazdelor, cam
pionii au găsit momente prielnice 
de contraatac, reușind să ia con
ducerea in min. 9 (H&lăucă) ți 
să-și mărească, apoi, avantajul 
în min. 13 (Cazacu). Repriza se
cundă a aparținut formației lo
cale, care a redus din handicap 
(B. Nagy — min. 21) și a egalat 
(Miklos — min. 38) — dar prin- 
tr-un gol neregulamentar 1 —
realizat dintr-o fază evidentă de 
ofsaid. Totul s-a decis în ulti
ma repriză. O eliminare de 16 
minute (cu totul ne justificată !) a 
lui Justinian a handicapat, fireș
te, echipa Steaua. în min. 45. 
cînd Chiriță se afla „pe bancă-, 
Gereb aduce în avantaj formația 
locală. Dar, numai peste >0 de 
secunde, Cazacu restabilește ega
litatea : 3—3. în minutul 51 se
produce faza decisivă a acestui 
meci deosebit de disputat, Barta- 
lis înscriind pentru Sport Club, 
de asemenea, dintr-o poziție de 
ofsaid (!), nesancționată de ar
bitru. Scor final : Sport Club — 
Steaua 4—3 (0—2, 2—0, 2—1). în
ciuda erorilor de arbitraj comise 
de M. Enache (ajutat la cele două 
linii de Gh. Tașnadi și M. Preo- 
neanu) victoria gazdelor se expli
că și printr-o prestație colectivă 
superioară .

DINAMO — METALUL BF. 
GHEORGHE 8—2 (3—1, 3—1, 2—0) 
..Matineul* hocheistic a oferit o 
partidă interesantă, disputată, ta 
care hocheiștii de la Metalul au 
contraatacat periculos, dar au ra
tat numeroase ocazii favorabila.

PE STEAUA CU 4-3!
Ceea ce n-au făcut dlnamovlștll. 
Au marcat : Tureanu (3), Plsaru 
(2), Malikin, Dumitru șl TOke, 
respectiv CsedC șl Ungureanu. A 
arbitrat M. Luipașcu, la centru, 
ajutat de Fl. Gubernu șl L. Pe
tr aa.

AVINTUL GHEOKGHENI — 
DUNĂREA GALATI »—1 (»—L
*—«, 3—0). Un med foarte fru- 
bms, tn care meritele revin am
beta- echipe. Dunărea a coadiu 
n de minute, dar n-a rezistat fi
nalului in trombă al bochelștl- 
tor din Oheerglienl. mult mal bi
ne pregătiți fixto. Au înscris 
Qydrgy <Q. Tamaa, X. Antal, 
Kara*. pentru Învingători, ▼. 
Uga pentru gălățenl. A condus 
FL Gubernu, la centru, ajutat de 
ML Lapașcu »! ȘL Rndu.

*
In clasament, Dlnamo șl Steaua 

acumulează 29 p. Iar Sport Club 
M p. Astăzi, are toc o nouă e- 
tapă. eare programează tattlnl- 
rlle : Metalul — Dunărea, Steaua 
— Avintul șl Sport Club — Dl- 
BKBfti

Călin ANTONESCU

STAȚIUNEA SOVATA
0 adresă utilă pentru dv.

Renumită în țar* șl peste granițele ei, stațiunea balneoclima
teric* Sovata se află așezat* la o altitudine de 530 m, fiind 
înconjurat* de munți împăduriți. Situarea ei în cadrul natural 
deosebit oferă tn mod fericit Împletirea curei balneare cu o 
odihnă reconfortantă.
• O modernă și complexă bază de tratament, elegantele ho

teluri „Sovata" „Aluniș-, „Căprioara*, precum și vile cu o 
arhitectură atrăgătoare asigură condiții deosebite pentru efec
tuarea unei cure balneare cît mai eficiente.
ț Stațiunea este Indicată pentru tratarea afecțiunilor gineco

logice, ale aparatului locomotor (reumatismele degenerative, 
articulare, inflamatorii, post-traumatice, neurologice periferice),
• Sala de spectacole, clubul, cinematograful, biblioteca, sala 

de gimnastică, precum șl numeroasele posibilități de drumeție 
spre „Vîrful Cireșului-, „Valea Sebeșului-, „Clmpul Cetății- 
ș.a, sînt doar cîteva din ofertele ce li se fac turiștilor pentru 
petrecerea timpului liber tn mod plăcut și util.
• Locuri șl informații suplimentare se pot obține Ia toate 

agențiile șl filialele Oficiilor județene de turism, precum șl la 
eele ale I.T.H.R. București.

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. 1)

concretizare. Lingă acești veri
tabili ași ai handbalului se află 
un portar, Nicolae Munteanu, cu 
„zile de excepție" de serie lun
gă (nesfîrșită pentru adver
sari...), precum și echipieri ta
lentat i, harnici, gata să-și aducă 
contribuția ori de cîte ori le 
este solicitată: Gabriel Kicsid. 
Ștefan Birtalan, Cezar Drăgănl- 
ță, Constantin Tudosie Ș.a. Cei 
doi sfetnici, a căror măiestrie 
se vede lesne tn jocul echipei, 
tot mal comblnatlv, eficient, 
modern, au promovat ea curaj 
elemente tinere, nu numai în 
lot, d chiar și în formația de 
bază. Astfel, portarul Adrian 
Simion șl jucătorii de clmp Ma
rian Gabriel și Nicolae Virgil 
stnt exemple grăitoare.

Prin ee se remarcă Steaua 
de astăzi, lider de necontestat 
al handbalului românesc? în 
primul rînd prin viteza jocului, 
apoi prin multitudinea de sche
me tactice eu ajutorul cărora 
își sporește eficiența (unele 
dintre ele — cum stnt acelea în 
care î, S și chiar 4 jucători pla
nează deasupra semicercului ad
vers — de mare spectacol, fre
netic aplaudate de către spec-

DE HANDBAL
tatori) și îndeosebi prin diversi
tatea mijloacelor de a înscrie. 
Ponderea o au, desigur, cei doi 
Interi. Vasile Stingă este un 
supertalent, cu o detentă de să
ritor în înălțime și o planare 
deconcertantă, cu o viteză de 
execuție caire, uneori, te împie
dică să vezi traiectoria balonu
lui. Marian Dumitru — forță 
herculeană și precizie de „tră
gător de elită" — calcă pe ur
mele colegului său, ultimele 
două meciuri de campionat — 
eu Politehnica Timișoara și Di
namo București — arătîndu-nl-1 
ca omul nr. 1 al echipei. Cînd 
M întîmplă ca interii să nu dea 
randamentul scontat, „cuplul" 
Radu Volna — Werner StSckl 
scoate în evidență posibilitățile 
semicercului, conferind formați
ei același nivel de eficiență. 
Apoi, Drăgănlță, Tudosie, Ga
briel. uneori și Croltoru pun la 
temelia victoriei talentul lor, 
fructificat prin slrgulnță și ab
negație. Dacă există o umbră 
de regret, aceasta este adusă în 
evoluția echipei de momentul 
defensiv, moment în care jucă
torii dovedesc că se plictisesc 
prea repede, devin apatici, re
almente neinteresați. întărind 
sistemul de apărare, moblllzln- 
du-1 pe jucători pentru mai 
multă dîrzenle, antrenorii Cor
nel Oțelea șl Otto Telman vor 
putea da Stelei noi străluciri, 
cel mai înalt nivel în handba
lul internațional.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURILE UNUI 

MARE CIȘTIGATOR
Unul dintre cei DOI CÎȘTIGA- 

TORI DE AUTOTURISME „Dacia 
1300“ la concursul din 14 septem
brie 1980 este Stănll* Dragne, fre
zor la întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexan
dria, participant perseverent la 
acest sistem de joc. Iată pronos
ticurile sale pentru concursul 
Pronosport de duminică 2 noiem
brie 1980 :

I. Sportul stud. — Dinamo X, 2
II. Steaua — Progresul-Vulcan 1
III. F.C.M. Bv. — „U“ Cv. 1, X

CUM ÎNTREȚINEM, Cu,
La Sibiu

(Urmare din pag. 1)

oare posibil să se realizeze 
pretutindeni acest lucru ? La 
această întrebare am căutat un 
răspuns vizitînd patinoarul ar
tificial din Sibiu, bază sporti
vă care, anul trecut, a fost 
dată In folosință abia la sfîr- 
șitul lunii noiembrie

Patinoarul artificial din SI-' 
blu aparține comitetului jude
țean U.T.C. și a fost construit 
în urmă cu aproximativ zece

Informaț 
de 22 o< 
bucurat, 
cît, dup; 
urmă cu 
Sibiu a 
cu întîr: 
elarația 
primit-o, 
vedem ș 
sportivă 
zile, va 
oaspeții, 
ziua viz

ani, prin munca voluntară și nu prez<
entuziastă a tineretului sibian. gereze i 
Fără să fie totuși o bază spor- unei ina
tlvă dintre cele mai moderne Insufle
șl perfect utilate, patinoarul la ultim
reprezintă pentru tineretul lo- de la vi
calnlc o mîndrie, fiind folosit accesul.
Intensiv, tot timpul cît motoa- murile,
rele acestuia stau sub presiune. dea înă:

De la Comitetul județean Si- praf. L;
biu al U.T.C. am fost infor- zis, nlir
mâți eă anul acesta (dacă tem- aranjat,
peratura va permite), mult so- apa cur
licitata bază sportivă de iarnă țevi, în
va fl dată în exploatare pînă murdării
la 1 noiembrie, micile repara- Unde
ții eare le-a solicitat fiind e- sînt ang 
fectuate Ia timpul cuvenit răspund;

IV. Corvinul — Chimia Rm. V. 1
V. „Poli* Iași — S.C. Bacău 1
VI. F.C. Argeș — „U“ Cluj-N. 1
Vn. F.C. Olt — F.C.M. Galați 1 
Vin. A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 

Baia Mare 1
IX. Gloria Bistrița —, F.C.

Constanța 1, X, 2
X. C.S.U. Galați — Gloria

Buzău 1
XI. Petrolul — Rapid 1, X
xn. Met. Buc. — Met. Plopeni 1 
Xni. F.C.M. Reșița — U.T. 

Arad 1, X
★

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar ASTAZI bilete

cu numei 
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ne, 31 c 
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NUMERI 
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OLTENI AU
imovat In C.C.E., cel 
iniile specialiștilor, care 
a superioară a tuturor 
, locul I, deși — ulti- 
monstrează — Universi- 

de fel în ultima vre- 
:lege din asta ? Se poa- 

că avem de-a tace cu 
echipa olteană fiind in 

tonul (are un meci în 
plus față de a doua cla- 
și la turație mijlocie, 
acționează toate motoa- 
ă se poate însă face și 
jumătate gol (nu numai 
pe jumătate plin), și a- 
la concluzia că numele, 
menține singure în față 
pe vremea cînd echipa 

pe orice meci. Aviz an- 
— Oțet...
vorba de foc, se poate 
1 jucat la București cu o 
cu un foc lăuntric care 
iltima Jumătate de oră, 
r șl simplu spre poarta 
dacă acest excepțional 
este Iordache nu ar fi 

uni", nu știm ce s-ar fi

AJUNS PE LOCUL LOR...
ales pînă la urmă. Cum nu știm ce s-ar fi 
întîmplat dacă „puncheurul" pițeștean Radu 
II — cel mai bun atacant advers — n-ar fi 
fost cosit atît de violent de FI. Marin și 
scos de pe teren. Ceea ce știm însă cu toții, 
pentru că am văzut-o cu ochii noștri — cobo- 
rînd deci din domeniul ipotezelor în cel al 
realității evidente — este că echipa pe care 
a „invcntat-o* Florin Halagian în această 
toamnă (cu doar trei titulari de anul trecut 
în formația de ieri !) se „bate" nemaipome
nit și promite mult...

învingîndu-î pentru prima oară după patru 
ani pe piteșteni in campionat. Steaua a scă
pat, probabil, de un complex, apropiindu-se 
— încet,' aproape pe neobservate... — de lo
jile din față. Față de capacitățile ei însă și 
față de pretențiile ei, evoluția de ieri poate 
fi considerată cel mult un rodaj din care 
trebuie extrase destule învățăminte. Cîțlva 
jucători își fac bine treaba, dar jocul se leagă 
rar și greu.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre Dinamo, 
care a luat pe mere (la Slatina) ce a dat pe 
pere (la Pitești), obținînd dramatic un punct 
foarte prețios, ieri, exact în condițiile drama
tice în care a pierdut tot un punct duminica 
trecută.

Marius POPESCU

ZAHIU „REZISTA44 PINA LA SFIRȘIT!
- F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

arte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxk 
(min. 57). Șuturi la poartâ: 11—10 (pe

Andretcuț 5, Sameș 7, FI. Marin 6, Ntțu 6 — 
cu 6 — M. Râduconu 6, * ’______ “____ L
M. Zamfir 7, Grstea 6, Stanau 7, Tulpan 6 - 

' 6 (min. 62 Bâluțâ 6). Radu I

la linie : M. Moraru (Ploloțtf)

aproxk

A. lonescu 6, Manea 5.

—■ ''wmlreafl 
4+.

uJ-Napooa) 7 I

U.
speranțe : 1—1 (0-0).

firește, 
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simple, 
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ar ce-1 
1 și cu 
desele* 
îordă- 

Tucție) 
Uzare), 
ată, e- 
pe ta- 
gîndise

bine planul tactic al jocului, fi- 
xind la cei doi steliști pe ze
loșii Kallo și Tulpan. Nu-1 mai 
puțin adevărat faptul că — sub 
corsetul acestui rigid 1-4-3-3, 
la care se renunțase — nici coe
chipierii lui Iordănescu și Ră- 
ducanu nu făceau prea mult 
pentru ei, înlesnind marcajul 
(sever), alternat cu un derutant 
joc la ofsaid. Și cum, de partea 
eealalaltă, piteștenii se bucurau 
de o supraveghere... aproxima
tivă, raidurile lor spre poarta 
lui Iordache prezentau un grad 
mal mare de periculozitate. în 
min. 14, de pildă, Radu n.

BAZELE SPORTIVE~!
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La Miercurea Ciuc |
(Urmare din pag. 1)

Prin muncă patrlo- 
au curățat și mar- 
au nivelat anumi- 

erodate de scurge- 
iar la cele două

I

unde 
e este

pentru 
; mll- 
‘lecare 

de » 
,Dacia 

ÎN 
dv.

LA 
PREȘ 
1980 
! 29 4

31 21

îTȘTI- 
i care 
oria 1.

lor de schi, 
tică, tinerii 
cat traseele, 
te porțiuni 
rea apelor,
trambuline se refac spațiile de 
lansare și li se lărgește terenul 
de aterizare. „în județul nos
tru, ne-a explicat tovarășul 
Zslgmond Balogh, președintele 
CJ.E.F.S. Harghita, a fost de
clanșată o 
a tuturor 
iarnă prin 
loriflcarea 
aoest prilej, numeroși ______
al sportului au prestat, In orele 
de răgaz, mii de ore de muncă 
voluntară, realizlndu-se astfel 
eoonomii de peste 1 000 000 lei. 
Din păcate, la Odorheiu Secu
iesc treburile merg anevoios, 
deși aici s-au creat posibilități 
pentru nn ritm susținut al lu
crărilor ce se impun Ia patinoar 
și trambulina de schi".

CU GINDUL LA 
„OLIMPIADELE" DE SANIE

în stațiunea Harghita-băi e- 
xistă o pîrtie de sanie de circa 
600 m. Cu ajutorul Consiliului 
popular județean, ea va fi mă
rită la dimensiuni olimpice. Ca
bana cu etaj de 
parată și dotată 
sare. Multe fete 
pus in gînd să 
meri ai acestui 
olimpic, elevii de la școala ge
nerală Sărmaș, de lingă Topli- 
ța, amenajîndu-și o pîrtie de 
săniuș. Exemplul lor este urmat 
de școlarii zdin alte localități 
care, in frunte cu profesorii de 
educație fizică, „prospectează" 
terenul apropiatelor întreceri de 
săniuș.

Și patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc, cluburile mun
citorești și celelalte săli de 
sport din județul Harghita sînt 
gata să primească pe partici- 
panții la diversele competiții, 
cele mai importante fiind fina
lele întrecerilor din programul 
ediției de iarnă a „Daciadei".

acțiune de pregătire 
bazelor sportive de 
Identificarea și va- 

resnrseîor locale. Ca 
iubitori

aici va fi re- 
cu cele nece- 
și băieți și-au 

devină perfor- 
frumos sport

I
I
I

scăpat de sub atenția lui Sa
me?, va fi foarte dur contrat de 
FL Marin ; Radu II, acuzind 
lovitura, va ieși din teren, 16- 
stndu-și echipa fără omul de 
gol, iar FI. Marin va scăpa — 
grație lui V. Topan — și— fără 
cartonaș galben. Puțin mai tlr- 
ziu, în min. 25, F.C. Argeș va 
fi aproape de gol, dar Sigmi- 
rean va risipi ocazia, plaslnd 
balonul de la 14 m, alături de 
poartă. Apoi, încet, încet. Stea
ua va trece la conducerea jocu
lui, fiind acum rindul ei să ra
teze : prin Iordănescu (în min. 
35 — infiltrat frontal, dar blo
cat ln-extremis) și prin Sameș, 
al cărui „cap", tn min. 41, la 
centrarea lui M. Răducanu, va 
expedia balonul, de la 10 m, 
peste transversală.

La reluare, după o situație 
favorabilă, risipită de Turcu, în 
min. 48, Steaua va conduce, un 
timp, ostilitățile tn teren. Este 
perioada în care — în compen
sație, desigur — V. Topan nu-1 
va arăta cartonașul galben lui 
Ignat (pentru piedică pusă Iul 
Stoica). Este perioada care, în- 
tr-un fel, anunță și golul, uni
cul gol al partidei, cel înscris 
de ZAHIU, în min. 57, prîntr-un 
șut de Ia circa 12 m, lateral 
dreapta ; mingea a lovit. jos, 
stîlpul drept al porții, de unde 
a deviat In plasă. Același Za- 
hiu va trimite, în min. 63, din 
apropiere, balonul, cu capul, în 
„transversală".

în continuare, Steaua va mai 
avea o bună ocazie (ratată de 
M. Răducanu, în min. 74), dar, 
in linii mari, ultimele 25 de mi
nute ale meciului se vor desfă
șura sub semnul unei nete su
periorități piteștene. Va rata 
este drept, în min. 66, Moicea- 
nu, apoi, în min. 80, șl Kallo, 
dar în repetate rinduri va In
terveni, salvator, ultimul apă
rător al steliștilor, inspiratul și 
temerarul portar Iordache. 10.000 
de suporteri ai Stelei așteptau 
ca pe e binefacere fluierul de 
încheiere a partidei...

Gheorghe NICOLAESCU
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ACCELERĂRI
CRAIOVA, 29 (prin telefon)
Victorie meritată după un joc 

viu, dar fără virtuți tehnice, 
poate și din cauza faptului că 
ambele echipe au încercat să 
dezvolte o viteză „peste puteri", 
de unde și numeroasele negli
jențe tactice, vizibile deseori în 
descoperirile ieșene, dar și une
ori în nesincronizările echipei 
gazdă. în tabăra craioveană s-a 
simțit mult lipsa lui Beldeanu, 
ceea ce a determinat numeroase 
precipitări (în stilul lui Dono- 
se), întîrzieri în transmitere 
(Bălăci) și numeroase mișcări 
suplimentare (Cămătaru).

Scorul a fost deschis în min. 
13 la capătul unei neașteptate 
dominări ieșene, în care timp 
„băieții" lui Simionaș au avut 
parcă teama jocului dintr-o bu
cată, cu consecințele de rigoare 
în materie de spectacol și... ine
ficacitate. Bălăci a executat 
scurt o lovitură liberă indirectă, 
iar IRIMESCU a reluat, cu for
ța-! cunoscută, mingea deviind 
In gol prin „zidul" nu prea bi
ne organizat. După numai 3 mi
nute, soarta meciului se pece
tluiește : DONOSE șutează din

MULTE, REALIZĂRI PUȚINE
UNIVERSITATEA CRAIOVA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (2-0)
Stadion Central ; teren bun. ' timp frumos ; spectatori — aproximativ 

16 000. Au marcat: IRIMESCU (min. 13) și DONOSE (min. 16) Șuturi la 
poartâ : 14—11 (pe poarta : 8—4) Cornere : 6—3.

UNIVERSITATEA : Boldici 6 — Purîma 6, Ciupitu 6, Ștefânescu 7, Unpu- 
reanu 7 - Țicleonu 7 (min. 72 Cîrțu 6) Donose 7, Bălăci 6+ - Geolgău 6 
(min. 65 Păuna 6), Cămătaru 6, Irimescu 6.

POLITEHNICA: Naște 6 — Munteanu 6, Anton 6, Ursu 6, Ciocirlan 6 — 
Romilă 7, Simionaș 6, Coraș 6 — Cioacă 6, Dănilă 6 (min. 70 Florean 6), 
Costea 5 (min. 62 C. lonescu 5).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 
Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : BOLDICI.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe• -... .

„drop" și ieșenii au din nou 
neșansa unei autodevieri a ba
lonului prin Anton. în min. 35, 
scorul ar fi putut să crească: 
Irimescu șutează în bară și Că
mătaru reia „monumental" 
mult peste, de la numai 5 m. 
în min. 42, ieșenii atacă rapid, 
Dănilă șutează în bară, Coraș 
țîșnește spre minge, golul pare 
iminent, dar Ștefânescu scoate 
de pe linia porții. A fost cel 
mai bun moment ieșean, care 
ar fi recompensat elanul gene
ros al echipei lui Antohi.

După pauză, jocul scade oa
recum, dar acțiunile se succed 
de la o poartă la alta, „ca în

9 ; la linie : C. Ratio (Simeria) și

3-2 (0-1).

curtea școlii", pentru că apără
rile nu prea iau în serios ata
cul advers, considerînd parcă 
partida încheiată. Să notăm un 
șut bun al lui Cioacă (min. 65), 
un slalom impresionant al ta
lentatului Păuna, din păcate ne
finalizat (min. 67). o foarte pu
ternică lovitură liberă a lui Ro
milă (min. 63). un șut al lui 
Cîrțu (min. 85) și, finalmente, 
o mare ocazie a aceluiași Cîrțu 
(min. 88). care sugerează foar
te bine risipa de efort a echipei 
gazdă, dar și lipsa ei de con
centrare.

loan CHIRILÂ

UN FRUMOS MECI PE STADIONUL DIN SLATINA
F.C. OLT - DINAMO BUCUREȘTI 1-1 (0-0)

,1 Mal*; teran denivelat, dat acceptabil; timp frumos ;
• aproximativ 12 000. Au marcat: PIȚURCÂ (min. 69), respec- 

autogol). Șuturi la poartă 1 17—11 (pe

Stadion 
spectatori _r________ .
«v AL NICOLAE (min. 85 
poartâ : 8-4). Cornere : 5—1.

F.C OLT : Anghel 7 - Llcâ 7, Ciocfoanâ 7, Al Nicolae 5, A. Mincu 7 - 
Leac 8, Șoarece 7, lovânescu 7 — Prepeliță 7, Iamandi 8, Pițurcâ 8.

DINAMO x Speriatu 7 — Dumitrescu 6 (min. 26 Mârglneanu 7), Ghițâ 6, 
D’nu 8, Stânescu 8 — 1. Marin 6, Augustin 6, Custov 7 — D. Zamfir 6 
(min. 80 Vrînceanu), Iordache 7, Țâlnar 8.

A arbitrat : T. Balanovici 8 ; la Mrrle : V. Naumcef (ambii din kișl)
>1 S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0-3 (0-1).

SLATINA, 29 (prin telefon)
Am văzut • partidă destul de 

bună aid la Slatina, meritele 
avtndu-le, In principal, formația 
gazdă. Dealtfel, se pare că ea a 
făcut cea mal bună partidă din 
actualul campionat, realizînd • 
creștere vizibilă chiar față de 
meciul de duminică^ In fața Spor
tului studențesc. 
Oltului este remarcabilă 
prima repriză, cînd — 
activă linie de mijloc ca 
Ml trie de atacanți — 
nat insistent, ebligtnd 
menta ta formație

Prestația F. C. 
pentru 

avtnd e 
șl un a- 
a domi- 

experi- 
dlnamovistă să

rămînă în defensivă. Gazdele au 
trei limpezi ©căzii de a înscrie: 
min. 34 — acțiune Șoarece, ex
celentă pasă pentru Iamandi ca
re ratează de la 6 m ; min. 38 — 
șut, din lateral dreapta, al Iul 
Iamandi care „șterge** stîlpul 
din stînga al porții, balonul ie
șind afară ; min. 45 — Leac in
terceptează un balon, șutează și 
Iamandi nu ajunge mingea res
pinsă de apărarea oaspeților. 
Bucureștenil au lansat cu pre
cădere pe Țălnâr In acțiuni de 
contraatac, dar nu și-au creat 
vreo situație cu adevărat pe
riculoasă.

aspect mal echilibrat are 
In cea de a doua parte ; 

acțiunile sale 
devine

Un 
jocul 
F.C. Olt continuă 
poziționale, dar Dinamo 
mult mal periculoasă pe contraa
tac. După două incisive acțiuni 
ale gazdelor (min. 47 și 48), oas
peții răspund, prin două „curse 
Țălnar** (min. 53 și 61) oprite de 
portarul Anghel. Superioritatea 
teritorială a F.C. Oltului se ma
terializează tn min. 69 : Leac
traversează careul dinamovist ș! 
pune o minge, ca pe tavă, Iul 
PIȚURCÂ. Acesta marchează 
printr-un șut precis în colțul 
lung. întîlnirea devine și mai 
interesan.tă, cu acțiuni la ambele 
porți. Dinamo va egala în min. 
85, beneficiind de o bună șan- 
șă : Custov execută puternic • 
lovitură liberă, de la aproxima
tiv 18 m, și AL. NICOLAE in
tervine în traiectoria balonului, 
trimîțîndu-1, cu capul, tn colțul 
din î*.l nronriei nnrtii. Gaz
dele resimt șocul acestei neferi
cite faze. în final, un rezultat 
egal de care se pot declara ne
mulțumiți mai curînd e-
chipei gazdă.

Eftimie IONESCU

DUPĂ TREI ANI!
BACĂU, 29 (prin telefon)
Din 1977, deci trei campiona

te la rlnd, băcăuanii nu mai 
ciștlgaseră un meci acasă in 
fața lui „Poli"! Actualul clasa
ment obliga formația... ex-tl- 
mișoreanului Angelo Niculescu 
să forțeze de astă-dată, ideal 
facilitat și de absențele de ulti
mă oră din „ll“-le bănățean, 
printre care Dumitru și Nedel- 
cu n cintăreau suficient în ba
lanța psihică a disputei. Conști- 
enți că nu pot scăpa acum 
momentul de eclipsă al timișo
renilor (vezi West Ham și Pro
gresul-Vulcan), băcăuanii vor 
puncta, din plecare, partida cu 
marea lor ambiție de victorie, 
concretizată intr-un joc dina
mic, nu lipsit insă și de neîm- 
pliniri. Startul vijelios al gaz
delor va fi materializat în min. 
21, etnd Chitara va centra foar
te frumos de pe stingă, de la 
aproximativ 20 m lateral, In 
fața porții, Panaite va fenta la 
I na de buturi și FÎȘIC va de
via In goL Vor urma alte mi
nute bune ale ofensivei băcăua-

S.C. BACĂU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1-0)
Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp ideal pentru 

spectatori — aproximativ : 10 000. A marcat : FIȘIC (min.
Șuturi la poartâ s 21—7 (pe poartâ : 11—2). Cornere : 8—2.

S.C. BACĂU : Mangeac 6 — Andrieș 6, C. Solomon 6, Lunca 
Cârpuci 6, Vamanu 7, Panaite 6 (min. 46 Șoșu 6) — Șoiman 
Chitaru 8 (min. 82 i. Solomon).

„POLI" x Moise 6 - Nadu 5 (mln. 55 _Șunda 5), Pâltjnlșan J5, 
Vlfan 6 — Dembrovschi 6, Manea 7, ” ’
Anghel 7, Murar 5, Vlâtânescu 5.

A arbitrat : M. Buzea 8 ; la Hnie : 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe :

ne, dar în zbuciumul acesta, in 
care s-a gîndit, totuși, mai pu- / 
țin, se va înregistra numai ba
ra lui Panaite (min. 30), de la 
un metru de poartă! Puțin spe- 
rlați de avalanșa moldoveană. 
studenții încearcă să echilibre
ze jocul, dar centrările lui An
ghel rămîn fără rezultat.

Temîndu-se de'o posibilă lo
vitură de teatru, Sport club 
„aruncă zarurile" chiar in pri
mele secunde de după pauză: 
o nonă cursă in forță a lui Chi
tara, o centrare de... manual, un 
luft al ini Păltinișan la 6 m de 
poartă și FÎȘIC, din nou acolo,

21

6.
7,

fotbal ; 
și 46).

Elisel 6 —
Fîșic 8,

Șerbănotu 6, 
lancu 5) —T. Nicolae 5 (min. 72

G. Dragomîr și J. Grama (toți din

7-1 (4-0).

nu iartă nici de data aceasta.' 
Tabela de marcaj se clatină 
peste alte 3 minute Ia . șutul lui 
Vamanu, dar Moise e foarte 
atent și rezolvă un gol ca și 
făcut în fața aceluiași Fîșic. a- 
flat iarăși la locul... ideal. De 
acum înainte, Păltinișan va ju
ca vîrf. Politehnica va alerga 
mai mult, dar nu va avea de- 
cît o mare ocazie în min. 76, 
cind Mangeac II... deschide pe 
Anghel Ia 20 m! Și ultima re
plică este tot a gazdelor, cu 10 
minute bune în final, cînd mal 
puteau înscrie de încă trei orL

Mircea M. IONESCU

INCA UN CICLU DE TREI JOCURI PE AGENDA JUNIORILOR „TRICOLORI”
S-a consumat o primă etapă 

din activitatea selecționatei de 
juniori U.E.F.A. ’81 ; o etapă eu 
trei jocuri internaționale, care, 
după cum se știe, s-au Încheiat 
cu următoarele rezultate s 4—0 
și 2—1 cu Turcia, pe teren pro
priu, și 0—1 cu Polonia in de
plasare. Au fost primele teste 
ale acestei echipe, antrenorul 
Ion 
după 
nezi, 
lucru 
puternic, care să abordeze 
serioase șanse de calificare 
blul meci cu dificila selecționa
tă a Ungariei, în fața căreia ju
niorii noștri au capotat neaștep
tat de ușor cu numai doi ani in 
urmă. Trebuie să ne revanșăm, 
dar pentru a transforma dorin
ța în faptă mai avem de făcut 
destule eforturi Ia antrenamen
te și în jocurile pe care le vom 
susține în continuare"...

Cu același prilej, antrenorul 
principal al „naționalei" de ju
niori își manifesta speranța că 
lotul constituit în tabăra de la 
Bistrița va fi întărit continuu, 
cu alți jucători de perspectivă,

șiori), dar a și fost învinsă la 
scoruri categorice, surprinzătoa
re : 2—6 cu Autobuzul, 0—3 cu 
Sirena, 1—4 cu Metalul Bucu
rești I Privind evoluția Lu
ceafărului in acest campionat 
trebuie spus că nu rezultatele 
ca atare sînt importante, ci fap
tul că formația are posibilitatea

Nunweiller, spunîndu-ne, 
meciul cu juniorii polo- 

de 
„n- 

cu 
dn-

că „mai avem mult 
pentru a clădi un

primii vizați fiind Mircea Radn, 
de la Politehnica Iași (un jucă
tor despre care Mihai Bîrzan, 
coordonatorul centrului de copii 
șl juniori ieșean, afirmă că 
este cel mai talentat dintre 
toți atacanți! descoperiți la 
clubul divizionar din Copou), și 
Mihai Stoica, de la Progresul-

„Capipania — preliminarii U.E.F.A. ’81“

Vulcan, un mijlocaș ofensiv, de 
travaliu, tehnic. Acești doi jucă
tori au fost cooptați în lotul 
U.E.F.A., și vor contribui, sîn- 
tem siguri, Ia buna funcționare 
a unui mecanism 
cet, începe să-și 
ția.

După meciurile 
de Ia începutul sezonului, echi
pa, sub denumirea 
a 
în 
seria a Ii-a, obținînd cîteva re
zultate bune (2—1 cu C. S. la 
Tîrgoviște. 3—1 cu Poiana, Ia 
Cîmpina, 2—1 cu ROVA Ro-

care, încet-în- 
regieze tura-

internaționale

Luceafărul, 
jucat mai multe partide 
campionatul Diviziei „B“

să evolueze în fața unor adver
sari puternici, în scopul rodării 
„ll“-lui de bază. Dar, într-o re
centă discuție cu Petre Gavrilă, 
antrenorul Rulmentului Ale
xandria, acesta sublinia și argu
menta ideea ca meciurile cu 
Luceafărul să fie programate 
numai miercurea sau1 joia. Nu 
s-ar mai perturba. în acest fel, 
buna desfășurare a partidelor 
oficiale din seria a Ii-a, în care 
destule echipe au ajuns să aibă 
unul sau două jocuri mai mult. 
Sigur că propunerea are temei 
și trebuie luată în considerație 
de F.R.F.

Perioada primelor meciuri 
internaționale a fost succedată 
de aceea a partidelor din cam
pionat. Urmează acum un nou 
ciclu de trei întîlniri internațio
nale (după cum se vede și din 
programul alăturat), mai dificile 
decît primele, așa cum este ne
cesar, cum este bine. Ele vor 
tncheia sezonul 1980, după care 
se va declanșa „campania-pre- 
liminarii U.E.F.A. *81“ pe care 
Gîrjoabă, Balint, Czika, Udrică, 
Radu, Stoica și coechipierii lor 
au datoria s-o încheie cel puțin 
la nivelul atins de selecționata 
anului trecut.

Laurențiu DUMITRESCU

7
9.

România
România

1980
XI : R. D. G. - 
XI : R. D. G. -

3

19 XI : Bulgaria — România
1981

17 II :: Turcia — România
19 II :: Turcia — România

4 III :: România -— Bulgaria
25 III :: Ungaria -- România

8 IV : România ■— Ungaria
29 IV : România -- R. D. G.

V : România — R. D. G.



Balcaniada de box CIPERE Ș! VRÎNCEANU, 
ÎNVINGĂTORI ÎN GALA INAUGURALĂ

PERN IK, 29 (prin telefon). îm
podobită sărbătorește, sala de 
sport „Minior" din localitate a 
găzduit miercuri seara prima 
gală din cadrul Balcaniadei de 
box. organizată anul acesta de fe
derația de specialitate din Bul
garia. La startul întrecerilor s-au 
adniat 46 de sportivi, doar Ro
mânia și țara gazdă prezentînd 
echipe complete (12 pugiliști), ce
lelalte trei țări participante, Gre
cia, Iugoslavia și Turcia înscriind 
în concurs 5, 10 și, respectiv, 7 
boxeri. Numărul redus al concu- 
renților a modificat programul 
întrecerilor, competiția progra- 
mîndu-și reuniunea finală pentru 
sîmbătă, gală în care s-a califi
cat direct, prin tragere la sorți, 
„semimijloclul" nostru Ion Vla
dimir.

în gala de miercuri, au fost

programați și 5 pugiliști români: 
A. Săli (semimuscă), D. Cipere 
(cocoș), I. Corneanu (ușoară), V. 
Silaghi (mijlocie) și V. Vrîncea- 
nu (grea). Dintre ei doar Cipere 
și Vrînceanu au reușit calificarea 
în finale. Boxînd bine, pe linia 
ultimelor sale evoluții, Cipere a 
făcut o frumoasă demonstrație de 
măiestrie pugilistică în fața bul
garului D. Vasiliev, un adversar 
agresiv, pe care românul l-a sto
pat cu promptitudine, nelăsîndu-i 
nici o speranță de victorie. Ci- 
pere a primit decizia la puncte 
în unanimitate. Lui V. Vrînceanu 
i-au fost suficiente două minute 
de luptă cu A. Iconomu (Grecia) 
pentru a obține calificarea. După 
cîteva directe de întîmpinare la 
figură, Vrînceanu și-a surprins 
adversarul cu o lovitură puterni
că la ficat. Iconomu a fost nu
mărat, a încer t să reia lupta 
la „opt" dar, în vădită dificulta

te, a fost salvat de prosopul an
trenorului său, Vrînceanu obți- 
nind victoria prin abandon. Foar
te slabă comportarea lui A. Săli, 
învins de tînărul de 19 ani V. 
Dobrasinovici (iugoslavia). I. Cor
neanu a fost depășit de puțin la 
puncte, după un meci echilibrat, 
de către R. Lomski (Bulgaria), 
iar V. Silaghi a pierdut prin 
neprezentare, fiind oprit de me
dic să boxeze. El a avut o tem
peratură de 39 de grade din cau
za unei infecții la glanda sub- 
maxilară. Azi vor boxa: C.
Gheorghișor — L. Simlci (Iugo
slavia), I. Sandu — D. Marovici 
(Iugoslavia), V. Ioana — A. Su
mer (Turcia), M. Ouatu — M. 
Iordanov (Bulgaria), G. Donicl — 
P. Tablei (Iugoslavia) și N. Gri- 
gore — V. Raziei (Iugoslavia).

Mihai TRANCA

în al doilea meci

de volei masculin

DINAMO ÎNVINGE
PE S.C. LEIPZIG CU 3-1

Aseară, în sala Dinamo din
Capitală, a avut loc cea de-a
doua întîlnire dintre campioana 
țării noastre la volei masculin,
Dinamo București, și formația
S.C. Leipzig (R.D. Germană). 
Deși de data aceasta antrenorul 
dinamovist Wiliam Schreiber a 
trimis în teren un sextet alcă
tuit din jucătorii cei mai tineri, 
Dinamo s-a impus din nou, în 
urma unui joc din care nu au 
lipsit subtilitățile tactice și în 
care tinerii dinamoviști au ară
tat frumoase calități atletice, 
forță de atac și bună orientare 
atît în efectuarea blocajului cît 
și în acoperirea terenului în fa
zele de apărare. Oaspeții, care 
au aliniat și ei un lot tînăr (pre
gătit de căpitanul reprezentativei
R. D.G., campioană mondială acum 
10 ani, S. Schneider) au dat 
o replică — firește — mai bună 
decît în ziua precedentă, izbutind 
să-și adjudece chiar un set. Scor 
final : 3—1 (3, —10, 8, 13) pentru 
Dinamo. Arbitrii V. Pavel și P. 
Pițurcă au condus formațiile : 
Dinamo — Slabu, Șteflea, Zamfir, 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, Gizdavu ;
S. C. Leipzig — Kertzscher, Achte- 
lik (VZeiss), Purps (Tassler), Wag
ner (Grassreiner), Hofmann, Kiel. 
Azi de la ora 18, tot în sala Di
namo, are loc a treia partidă 
(A.B.).

Cu tot efortul dis
perat al francezu
lui Patrice Do
minguez la fileu, 
Ilie Năstase va 
ciștiga cu 6—3, 
4—6, 6—3 finala
campionatelor in
ternaționale de te
nis ale Indoneziei, 
reintrînd astfel, la 
Djakarta, in rîn- 
dul învingătorilor 
de turnee.

Telefoto : A.P.-
AGERPRES

REUNIUNEA COMISIEI EXECUTIVE A C.I.O.
Astăzi și miine, la Lausanne, 

se ține prima reuniune a Comi
siei executive a C.I.O. sub pre
ședinția lui Juan Antonio Sa
maranch. Pe bogata ordine de 
zi figurează nu mai puțin de 18 
subiecte, printre care concepția 
viitoare a programului olimpic, 
următoarele Jocuri Olimpice de 
vară (Los Angeles) și de iarnă 
(Sarajevo), cel de al XI-lea 
Congres olimpic (Baden-Baden, 
20 sept. — 3 oct. 1981).

Noul președinte al C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, va 
întreprinde în luna noiembrie un 
lung turneu prin capitalele lu
mii pentru a lua contact cu fo
rurile olimpice naționale, in 
perspectiva pregătirii celui de-al 
11-lea Congres al C.I.O., progra
mat anul viitor la Baden-Baden.

Prima escală a lui J.A. Sa
maranch va fi Parisul, unda 
președintele C.I.O. va fi primit 
și de președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing.

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
ELVEȚIA - NORVEGIA 1-2 (0-1) 1 Aseară, la Berna, în cadrul 

grupei a 4-a a preliminariilor campionatului mondial de fotbal 
s-au întîlnit reprezentativele Elveției și Norvegiei. Meciul s-a 
Încheiat cu rezultatul de 2—1 (1—0) în favoarea echipei Nor
vegiei.

In clasament conduce România cu 3 p (2 jocuri), urmată de 
Norvegia 3 p (3 j), Anglia 2 p (2 j), Elveția 0 p (1 j). Ungaria 
n-a jucat încă.

Alte amănunte, în ziarul de mîlne.
FRANȚA - IRLANDA 2-0 (1-0) Marți seara, la Paris, în grupa 

a 2-a a preliminariilor C. M. : Franța — Irlanda 2—0 (1—0). Au 
marcat : Platini (min. 10) și Zimako (min. 78).
în clasament conduce Irlanda cu 5 p (din 4 jocuri), urmată de 

Franța 4 p (2 j), Belgia 1 p (1 j), Olanda 0 p (1 j), Cipru 0 p 
(2 j).

Campionate, Cupe

FLORIN GHORGHIU, LA
DE ȘAH DE LA

VIENA, 29 (Agerpres). — în 
prima rundă a turneului inter
national de șah care se desfă
șoară la Baden (în apropiere de 
Viena), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
marele maestru Adorjan (Un
garia), rezultat consemnat și in 
partida Smejkal (Cehoslovacia) 
— Spasski (U.R.S.S.). Vaganiân 
(U.R.S.S.) l-a învins pe Seya-

TURNEUL INTERNATIONAL
BADEN (AUSTRIA)
ravan (S.U.A.) iar Stean (An
glia) a cîștigat la Byrne (S.U.A,).

La turneu mai participă ma
rii maeștri Gligorici (Iugosla
via), Beliavskl (U.R.S.S.) și Miles 
(Anglia).

ANGLIA In turul patru al 
„Cupei ligii engleze", a fost în
registrată o mare surpriză : cu
noscuta echipă Nottingham Forest, 
deținătoarea „Cupei campionilor 
europeni", a fost eliminată, pier- 
zînd cu scorul de 1—4 meciul sus
ținut în deplasare cu formația 
Watford, care activează în liga 
secundă a campionatului. A pă
răsit competiția și Ipswich, una 
dintre fruntașele clasamentului, 
învinsă cu 2—1 de echipa Birmin
gham. Alte rezultate : Coventry — 
Cambridge 1—1 ; Liverpool — 
Portsmouth 4—1; West Ham — 
Barnsley 2—1.

U.R.S.S. După 29 de etape în 
clasament conduce Dinamo Kiev, 
cu 44 p urmată de Spartak Mos
cova 41 p și Zenit Leningrad 
35 p. Rezultate înregistrate tn 
etapa a 29-a : Lokomotiv Moscova 
— Dinamo Kiev 1—1 ; Zenit Le
ningrad — Ararat Erevan 5—3 ; 
Dinamo Minsk — Kuban Kras
nodar 2—0; Dinamo Moscova — 
Dinamo Tbilisi 1—1 ; Spartak 
Moscova — Neftcl Baku 3—0 ; 
S.K.A. Rostov pe Don — Cerno- 
moreț Odessa 0—0 ; T-S.K.A. Mos
cova — Pahtakor Tașkent 0—0.

OLANDA (et. 10) : P.S.V. Eind
hoven — F.C. Utrecht 2—3 ; AZ 
’67 Alkmaar — Maastricht 4—1 ; 
Zwolle — Ajax Amsterdam 2—0 j 
F.C. Groningen — Feyenoord 
Rotterdam 0—0 ; F.C. Den Haag
— Twente Enschede 1—0 ; Sparta 
Rotterdam — N.E.C. Nijmegen 
4—1 ; Wageningen — Roda Ker- 
krade 1—1. Clasament : 1. AZ ’CT 
Alkmaar 20 p ; 2. Feyenoord — 
16 p ; 3. Twente Enschede — 13 p.

BELGIA (et. 10) : Racing White 
Molenbeek — Waterschei 3—2 ; 
F.C. Liege — Beringen 5—1 ; 
Beveren — Anvers 1—1 ; Berchem
— Standard Liege 3—0; Beerschot
— Lokeren 0—2 ; Courtrai — F.C. 
Bruges 1—0 ; Winterslag — Ware
gem 3—1 ; S.K. Lierse — Ander- 
lecht 0—2. Clasament : 1. Ander- 
lecht 17 p ; 2. Beveren 14 p ; 1 
Racing White 14 p.

PORTUGALIA (et. 8) ! F.C. 
Porto — Benfica Lisabona 2—1 ; 
Sporting — Espinho 4—1 ; Aca- 
demico — F.C. Braga 0—0 ; 
Maritimo — Varzim 1—1 ; Gui
maraes — Boavista 1—1 ; Belenen- 
ses — Setubal 2—1. Clasament : L 
Benfica 14 p ; 2. F.C. Porto 13 p; 
3. Sporting 11 p.

IN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

Trnyancsev (Vlădescu, min. 68), 
Varga, Rădoi, Pascale — Cantea. 
V. Ion (Trnyancsev, min. 68)
— Tătucu, Berariu, Florea — 
Pujină, Urdea — Ioniță, Moț, 
Ungureanu (Csoma, min. 74). 
DINAMO: Petre — Aldea, Mar- 
ghescu, Constantin, Fl. Ionescu
— Nica, Paraschiv 
Borș, Zafiescu II — 
Daraban — Țurlea, 
(I. Gheorghe, min. 
Gheorghe. Arbitrul 
uneori depășit de joc, 
tat in general bine. ■

K.C. GKIV1ȚA ROȘIE —PO
LITEHNICA IAȘI 9—3 (3—0). 
Meci de dimensiuni modeste, în 
care echipa gazdă (nu a știut 
a dejuca jocul obstructionist al 
oaspeților) s-a chinuit literal
mente spre a obține o victorie 
neconcludentă, deși dominarea 
netă (70 din cele 80 de minute 
ale partidei) i-ar fi dat drep
tul la un succes categoric. Dar 
așa cînd doar unul dintre com- 
ponenții grămezii (Eugen Ște
fan) s-a luptat bărbătește. in 
stilul înaintașilor moderni (pe 
parcurs i s-a alăturat si Stroe), 
e aproape firesc să nu poți fi- 

' naliza și să lași totul pe sea
ma... piciorului versat al lui 
SIMION care a izbutit să trans
forme trei l.p. (min. 27, 51 și 
68). Nici ..deschiderea" nu a 
fost în formă deosebită întîrzi- 
ind pasele, deși pe aripi Al. 
Marin' și Sabău păreau animați 
de cele mai bune intenții. Ie
șenii — să ne ierte — nu au

— Stoica, 
Caragea, 

Caraiman 
75) C. 
P. Soare, 
s-a achi-

mai vreme de 15 minute, după 
aceea grămada bucureștenilor 
cîștigînd tot mai categoric du
elul cu pachetul advers. fapt 
determinant în obținerea unui 
succes neîndoielnic al gazdelor, 
din rîndul cărora s-au detașat 
Costachc, Ciocianu, Fodac, Men- 
gher și Toma. în ansamblu, joc 
deschis, cu multe eseuri : cinci 
realizate de Rapid (TOMA 2, 
P. OPREA, SA VA, CAPMARE) 
și unul de oaspeți (MOȘ, sin
gurul „de reținut" în partida 
de ieri). Au mai punctat GH. 
DUMITRU (2 l.p. și transfor
mare), POPA (transformare), 
respectiv DOMOKOȘ. (l.p.). A 
arbitrat Al. Lemneanu. (G.R.).

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
G—10 (0—0). Joc foarte bun al 
siblenilor. care au reușit să 
țină în șah echipa campioană. 
Au marcat ACHIM (încercare). 
ZAFIESCU I (drop). ALEXAN
DRU (l.p.) pentru bucureșteni, 
respectiv SÎRBU (2 l.p.). Arbi
tru : D. Grigorescu. (S. BEU, 
coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 15—6 
(3—3). Joc frumos. Realizatori : 
DRANGA (Lp. și transf.), SÎR- 
GHIE (inc.), MIHALCEA (l.p.c.), 
HODORCĂ (l.p.c.), respectiv 
TUDOSE și GH. DINU (l.p). 
(E. IOVU, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL 10—7 (3—4),
CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC 7—9 (0—6).

ARENA MAI SARACĂ, OLIMPUL MAI BOGAT...
Prin performanțele sale ui

mitoare, atletismul ne aduce 
aminte că sfîrșitul de secol 
nu mai e atît de departe. La 
Moscova, dar și înainte și 
după Olimpiadă, zeci de re
corduri mondiale au sfidat 
ceea ce numeam odinioară li
mite, făcîndu-ne să ne între
băm din nou : Pînă unde se 
poate merge ? Cît se mai 
poate progresa ?

Există, de fapt, limite, dar 
numai pentru o anumită ge
nerație. Noii performeri, noii 
campioni, .noii recordmani a- 
duc cu ei noi orizonturi. Șta
cheta urcă mai sus, ruleta se 
desfășoară mai mult, crono- 
metrul se oprește mai repede, 
chiar dacă acum este elec
tronic...

Fiecare ediție a Jocurilor 
Olimpice ne face să simțim 
mai evident legea progresului. 
La Moscova au apărut noi 
stele, despre care vom vorbi, 
probabil, de-a lungul deceniu
lui în care am intrat, care 
vor rămîne, poate, puncte de 
referință, îiitr-o probă sau 
alta, pentru întreaga istorie a 
atletismului. Tot la Moscova, 
atletismul de vîrf s-a despăr
țit, practic, de cîțiva ,,monș
tri sacri", supercampioni care 
au marcat cu performanțele și 
personalitatea lor deceniul 
trecut — unii s-au afirmat 
chiar în anii ’60, dar identi
tatea lor sportivă aparține în 
primul rînd ultimilor 10 ani—, 
eroi care vor rămîne pentru 
totdeauna în cartea cu legen
de a atletismului.

Cine sînt ei ?
VIKTOR SANEEV. „Cangu

rul din Suhumi", cel mai bun 
săritor de triplu al tuturor

timpurilor. Trei titluri olim
pice consecutive (Mexico, 
Munchen, Montreal) în aceeași 
probă ; depășit doar de Oer
ter în întreaga istorie a atle
tismului olimpic. La 35 de ani, 
accidentat, s-a clasat totuși al 
doilea, fiind cît pe-aci să e- 
galeze recordul absolut al 
americanului...

IRENA SZEWINSKA. „Doam
na sprintului mondial", pro
babil cea mai valoroasă atletă 
a tuturor timpurilor. Talent 
precoce — campioană olim
pică în 1964, la Tokio, la 18 
ani —, talent multilateral, ta
lent longeviv ; singura atletă 
medaliată cu aur, argint sau 
bronz la patru ediții consecu
tive ale J.O. (1964 — 1976).

ALBERTO JUANTORENA. 
„El Caballo", invincibil la ju
mătatea deceniului, realizato
rul primei „duble" olimpice 
400 — 800 m. Cu el, proba de 
800 m a devenit alergare de 
viteză.

RUTH FUCHS. Cea mai 
bună aruncătoare de suliță na 
istoriei. A spulberat, ani buni, 
mitul „imponderabilității" unui 
concurs de suliță. întotdeauna 
la înălțime în marile ocazii.

LASSE VIREN. „Enigma din 
Myrskăla", atletul cu un sin
gur obiectiv : Olimpiada !
Victorii duble (performanță 
unică) la 5 000 și 10 000 m la 
Mtlnchen șl Montreal. Amin
tirea cea mai frumoasă pe 
care ne-o lasă, cursa lui cea 
mai bună, rămîne totuși finala 
de 10 000 m de la Moscova, 
lupta bărbătească, eroică, 
lupta inegală împotriva înal
tului platou etiopian, a impla
cabilului Yfter...

Lasse Viren, enigma din 
Myrskăla

Atletismul va fi altfel fără 
el. Mai sărac, în ciuda vede
telor ce vor veni. Mai bogat 
va fi însă Olimpul atletic, 
pentru că toți se vor așeza 
în legendă lingă un Nurmi, 
Owens, Zatopek, Brumei, 
Snell, Oerter, lîngă Iolanda 
Balaș sau Fanny Blankers- 
Koen...

Vladimir MORARU

arătat mare lucru (doar o scli
pire a lui Doroftei) și ca atare 
nu puteau emite prea mari pre
tenții. A transformat o l.p. 
NISTOR (min. 71). Arbitrajul 
partidei a fost asigurat de si- 
bianul Stoica Manea. (D.C.).

RAPID — PTT ARAD 30—7 
(16—7). întru totul neașteptată 
această zdrobitoare victorie a 
feroviarilor, înainte de meci 
toată lumea vorbind despre o 
întîlnire de echilibru. Care e- 
chilibru a și existat, dar nu-

TELEX • TELEX 9 TELEX • TEIEX ® TELEX
BASCHET A La Caen (Franța), 

în meci pentru turul II al ,,Cu
pei Koraci", Partizan Belgrad a 
învins cu 84—83 (36—44) formația 
B.C. Caen.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
de la Frankfurt pe Main s-a 
încheiat cu victoria cuplului Renâ 
Pijnen (Olanda) — Gregor Braun 
(R.F. Germania), urmat la un tur

de perechea vest-getmană Albert 
Fritz — Wilfried Peffgen.

ȘAH A După 9 runde, în tur
neul de la Buenos Aires continuă 
să conducă Bent Larsen, cu 7 p 
(1), urmat de Liubojevici (Iugos
lavia) — 51/2 P (1)» Karpov
(U.R.S.S.) și Andersson (Suedia) 
— cîte 5 p etc. în runda a 9-a, 
Balașov l-a învins pe Olafsson, 
Browne a cîștigat la Quinteros, 
iar partidele Hort — Najdorf,

Panno — Andersson și Karpov — 
Kavalek s-au terminat remiză. • 
După 6 runde în turneul de la 
Bar (Iugoslavia), în clasament 
conduce Vasili Smîslov — 5Y2 p. 
urmat de Ivanovic! — 41/-» P (1), 
Petrosian 4 p (2).

TENIS * în turneul de la 
Paris, Gottfried l-a eliminat cu
6— 2, 6—3 pe francezul Jerome 
Potier, iar Panatta a dispus cu
7— 5, 6—2 de Casa (Franța) •
în clasamentul ,,Marelui Premiu 
FILT" continuă să conducă John

McEnroe — 2027 p, urmat de Ivan 
Lendl — 1 839 p, Bjorn Borg — 
1 679 p, Jimmy Connors — 1 676 p. 
A în primul tur al turneului de la 
Tokio, Borg l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe japonezul Fukui, iar Tea
cher l-a eliminat cu 7—6, 6—7,
6—4 pe Frawley. Alte rezultate: 
Lendl — Gonzales 6—3, 7—6 ;
Tanner — Manson 6—3, 7—6.

TENIS DE MASA $ La Buda
pesta, în „C.C.E." (m) Spartakus 
din localitate a întrecut cu 5—0 
formația norvegiană Heros 
Bergen.
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