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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

In municipiul arad

PROLETARI DIN TOATE UNIT1-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORTTovarășul Nicolae Ceaușesc» 
a efectuat sîmbătă după-amiază 
o vizită de lucru în municipiul 
Arad.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Nicolae Constantin, Gheorghe 
Oprea și Ștefan Andrei, pre
cum și de tovarășii Angelo 
Miculescu, viccprim-ministru, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Ion Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Maxim Berghl- 
anu, ministru secretar de stat 
Ia Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, șef al 
Departamentului Industriei A- 
limentare.

In întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe aeropor
tul din Arad, au venit tovarășii 
Pavel Aron, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid. 
Marțian Fuciu, primarul muni
cipiului, membri ai Biroului 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R.

De la aeroport, coloana ofici
ală s-a îndreptat spre între
prinderea de prelucrare a sfe
clei de zahăr din localitate.

La sosirea în incinta unității, 
secretarul general al partidului 
a fost salutat cu deosebită căl
dură de ^reprezentanți ai con
siliului de conducere, de mun
citorii aflați aici pentru a ura 
bun venit în mijlocul lor con
ducătorului partidului și statu
lui nostru.

Directorul fabricii, ing. Vic
tor Micluța, informează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu asu
pra principalilor indicatori teh- 
nico-economici ai activității în
treprinderii, subliniind că ea 
își îndeplinește în cele mai bu
ne condiții planul de producție. 

In continuare, secretarul ge

Ieri, in sala Floreasca, reprezentanta celor șase sectoare ale Capitalei la deschiderea festivă a 
celei de-a doua ediții a „Daciadei".

neral al partidului a fost invi- 
tat ist urmărească procesul de 
fabricație a zahărului pe Între
gul flux tehnologie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat modul cum este or
ganizat procesul de producție, 
rezultatele obținute de colecti
vul de aici și a trasat factori
lor de răspundere sarcina mo
dernizării continue a utilajelor 
și instalațiilor, a tehnologiei, 
astfel incit unitatea din Arad 
să contribuie și în viitor cu re
zultate cit mal bune la spori
rea producției de zahăr a țării.

Această nouă vizită a se
cretarului general al partidului, 
care are loc la numai cîteva 
zile după întilnirea cu colecti
vele muncitorești din fabricile 
similare de la Giurgiu, Sascut 
și Urziceni, a prilejuit discuta
rea cu cadre de conducere din 
domeniul industriei alimentare 
a unor aspecte importante pri
vind creșterea producției de 
sfeclă de zahăr, continua mo
dernizare a unităților de indus
trializare, precum și stabilirea 
sarcinilor corespunzătoare refe
ritoare la realizarea de noi fa
brici cu acest profil.

La plecare, mulțumind din 
inimă pentru această vizită, 
cadrele de conducere ale între
prinderii au asigurat pe se
cretarul general al partidului 
că vor acționa cu fermitate 
pentru transpunerea in viață a 
indicațiilor primite, vor depu
ne in continuare toate efortu
rile pentru creșterea continuă 
a producției de zahăr, pentru a 
contribui la înfăptuirea măsuri
lor stabilite de partidul șl sta
tul nostru in vederea bunei a- 
proviztonări a populației.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a înapoiat 
in Capitală.
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Intr-un neașteptat decor de iarnă

Însuflețite Întreceri 
au marcat startul
Duminică s-a dat startul in 

cea de a Il-a ediție a marii 
competiții polisportive naționa
le „Daciada", organizată din 
inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al P.C.R., președintele țării.

Acest moment important din 
viața sportivă a țării a fost 
marcat pretutindeni de însu
flețite întreceri de masă la ni
velul asociațiilor din întreprin
deri, școli și facultăți, la orașe 
ca și la sate (acolo unde lu
crările agricole au fost înche
iate), demonstrind larga ade
ziune a tineretului din patria 
noastră la această amplă și în
drăgită competiție de masă și 
de performanță.

★
în Capitală, momentul festiv 

al deschiderii celei de-a II-a 
ediții a „Daciadei" a avut ca 
principal Toc de desfășurare sa
la Floreasca. într-o ambianță 
tinerească, specifică, dealtfel, 
tuturor marilor acțiuni sporti
ve de masă și de performanță, 
sute de tineri au luat parte la 
o serie de spectaculoase între
ceri și demonstrații. Astfel, 
spectatorii care au populat tri
bunele au fost martorii unei
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și demonstrații sportive
NOII EDIȚII A „DACIADEI"
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Primii fulgi de nea pe stadionul Tineretului, primele alergări in 
cadrul noii etape a „Daciadei"

Foto : Dragoș NEAGU și Vasile BAGEAC
reușite „deschideri", în care 
șoimi ai patriei, pionieri, elevi, 
tineri din întreprinderi și insti
tuții, studenți și militari au re
prezentat toate cele șase sec
toare ale Capitalei. O veritabi
lă și emoționantă revărsare de 
tinerețe și voie bună, o antici
pație a viitoarelor întreceri de
clanșate cu acest prilej.

Prologul programului festiv 
din sala Floreasca l-au realizat 
cei mai mici sportivi partici
pant la „Daciadă", șoimi ai pa
triei de la Casa de copii pre
școlari nr. 4, eroii unor atrăgă
toare și aplaudate mini-ștafete 
aplicative. De mult succes s-au 
bucurat și demonstrațiile de 
scrimă, judo, box (conduse de 
maestrul emerit al sportului 
Alee Năstac, antrenor la clubul 
Steaua) și lupte (pe saltea, 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Berceanu). Ca de o- 
bicei, gimnastica sportivă și 
modernă au îneîntat — cu re
prizele lor frumoase — întreaga 
asistență. Printre soliste, Dori
na Cordoș (C.S.Ș. nr. 2, antre- 
noare prof. Niculina Voinea), 
campioană națională absolută 
la gimnastică modernă, Rozica 
Popescu, colegă de club, pre
cum și multe alte gimnaste de 
la Triumf, C.S.S. nr. 1 etc. Un 
inedit ansamblu de gimnastică 
au prezentat pionierii Școlii 
generale nr. 58, din sectorul 2. 
Elevii profesoarei Elena Pa- 
honțu, campioni ai Municipiu
lui București, au făcut din nou 
dovada talentului lor.

Luni 3 noiembrie 1980

Torentele de sărituri acroba
tice efectuate de studenții de 
la I.E.F.S., în frunte cu lecto
rul univ. Carol Bedo, au fost 
răsplătite cu îndelungi aplauze. 
Viitorii profesori de educație 
fizică și antrenori de gimnasti
că s-au impus printr-o frumoa
să ținută sportivă, prin grija 
pentru fiecare detaliu din exer
cițiile prezentate. Unul din punc
tele de atracție din programul 
de deschidere l-a constituit șl 
demonstrația de badminton, 
(disciplină sportivă care cere o 
deosebită îndemînare), inclusă 
în „Daciadă", în execuția ele
vilor și elevelor Liceului de 
arte plastice „Nicolae Tonitza".

Programul din sala Floreasca 
prilejuit de deschiderea celei 
de a doua ediții a „Dacidei" — 
de iarnă și de vară — s-a în
cheiat cu un mult așteptat meci 
de handbal. în aplauzele sute
lor de tineri, antrenorul fede
ral Nicolae Nedef a trimis in 
teren multe din fostele glorii 
ale handbalului românesc. Am 
revăzut cu această ocazie (in 
meci de „old-boys" Dinamo — 
Steaua). cîțiva dintre foștii 
campioni mondiali, pe maeștrii 
emeriți ai sportului Olimpiu 
Nodea, Otto Telman, Aurel 
Bulgara, Ghiță Licu, Ștefan 
Orban, Mircea Costache, Ale
xandru Dincă, Gheorghe Goran, 
Titus Moldovan, Valentin Sa-

Tiberiu STAMA 
Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-31

Balcaniada de box de ia Pernik

II. CIPERE, V. IOANA, G. DORICI 
Șl V. VRÎNCEANU - CAMPIONI BALCANICI!

PERNIK, 2 (prin telefon). 
Așa cum ne-am așteptat, iubi
torii sportului cu mănuși din 
localitate au umplut pină la 
refuz sala „Minlor", peritru a 
asista la finalele celei de a 
XVIII-a ediții a Balcaniadei 
de box. Pugiliștii români, ca și 
la alte ediții ale competiției 
și-au demonstrat clasa supe
rioară, de această dată și buna 
pregătire asigurată de un nou 
colectiv de ' antrenori condus 
de Dumitru Gheorghiu. 4 din
tre ei — Dumitru Cipere (co
coș), Viorel Ioana (semiușoa- 
ră), Georgică Donici (semigrea) 
și Valentin Vrînceanu (grea) — 
au reușit să cucerească titlu
rile balcanice, în urma unor 
meciuri spectaculoase, răsplă
tite cu aplauze de către specta
tori. Numai incorectitudinea u- 
nor arbitri — Torgut (Turcia) 
și Komitov (Bulgaria) — a 
făcut ca proaspătul campion al

țării noastre Cristian Ghvor- 
ghișor (muscă) să nu se nu
mere și el printre performeri, 
în partida cu B. Koci (Turcia), 
pe care a susținut-o timp de 
8 minute cu arcada spartă, 
Gheorghișor a boxat excelent, 
surprinzîndu-și adversarul cu 
directe de stingă dublate de 
„1—2-uri“ și decizia nu ar fi 
trebuit să stea sub semnul între
bării în fața nimănui. Verdic
tul acordat de cei 2 „arbitri" 
lui B. Koci a fost intimpinat 
cu dezaprobare vehementă de 
către spectatori.

Cum ne-a obișnuit în ultima 
vreme. Dumitra Cipere a în
eîntat și de această dată asis
tența cu boxul tehnic și spec
taculos pe care l-a practicat. 
Cu reacții rapide și lovituri pe

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

Divizia „A" de fotbal — etapa a 13-a

DINAMO-DIN NOU LIDER
® F.C.M. Brașov învingător în derbyul de clasament • Progresul—Vulcan conti
nuă cursa de regularitate • S.C. Bacău — punct prețios la lași • „Poli" Timișoa

ra și F.C. Baia Mare continuă să piardă teren

REZULTATE TEHNICE
Jiul Petroșani — Politehnica Tim.
F.C.M. Brașov — Univ. Craiova
Corvinul Hunedoara - Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica lași
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Olt
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE (9

- S.C. Bacău
- „U“ Cluj-Napoca
- Progresul-Vulcan
- F.C.M. Galați
- Dinamo
- F.C. Baia

„U" Cluj-Napoca 
Jiul Petroșani
S.C. Bacău 
Progresul-Vulcan 
F.C. Baia Mare 
Dinamo
Chimia Rm Vîlcea 
F.C. Olt
F.C.M. Galați

3-0
1-0
3- 1 
0-0
2-0 
0-1
4- 2 
0-3
2-0Mare 

noiembrie)
- F.C.M. Brașov
- Steaua
- Universitatea Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș
- Corvinul Hunedoara
- „Poli" Timișoara
- Politehnica lași
- F.C. Argeș
- Sportul studențesc

(2-0)
(0-0)
(0-1)
(0-1)
(1-0)

CLASAMENTUL
(0-0)
(0-0)
(3-0)

1. DINAMO 13 9 1 3 25- 8 19
2. Univ. Craiova 12 9 0 3 19- 9 18
3. Corvinul 13 8 1 4 29-17 17
4. F.C.M. Brașov 13 7 3 3 16-12 17
5. F.C. Argeș 13 7 1 5 23-12 15
6. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 2 5 21-22 14
7. Steaua 12 5 2 5 15-12 12
8. Progresul-Vulcan 13 5 2 6 19-24 12
9. S.C. Bacău 13 5 2 6 16-23 12

10. Chimia Rm. Vilcea 13 5 2 6 16-25 12
11. Politehnica lași 12 5 .1 6 18-17 11
12. Jiul Petroșani 13 5 1 7 19-18 11
13. Sportul studențesc 13 5 1 7 16-18 11
14. „U" Cluj-Napoca 13 5 1 7 13-16 11
15. F.C Olt 13 4 3 6 13-20 11
16. „Poli" Timișoara 12 4 2 6 9-14 10
17. F.C. Baia Mare 13 4 1 8 14-22 9
18. F.C.M. Galați 13 4 0 9 17-29 •

Citiți cronicile in pag. 2-—3



în meci internațional la llnalclc de lupte libere ale seniorilor

de rugby DOAR 3 CAMPIONI ȘI-AU PASTRAT TITLURILE!

C.S.Ș. TRIUMF BUCUREȘTI - 
COLFE’S SCHOOL (Anglia)

8-10 (4-0)
în 
de

In ultimul meci susținut 
țara noastră, echipa engleză 
rugby Colfe’s School a întîl- 
nit, sîmbătă după-amiază, pe 
terenul Parcul Copilului din 
Capitală, echipa bucureșteană 
de juniori C.S.Ș. Triumf. în 
ciuda timpului nefavorabil, 
foarte frig, meciul a fost ur
mărit de numeroși spectatori, 
care nu au avut insă ce re
greta. Fazele spectaculoase de 
rugby modern i-au „încălzit" și 
deși rezultatul final a fost fa
vorabil tinerilor rugbyști en
glezi, scor 10—8 (0—4) pentru 
Colfe’s, aceștia au plecat a- 
casă mulțumiți de a fi ur
mărit o partidă de calitate. Au 
marcat : Enache 4, Tăiăban 4, 
pentru bucureșteni, respectiv 
Bloomfeld 6, Storrier 4. Foar
te bun arbitrajul bucureșteanu- 
lui Paul Soare.

Daniel DIACONESCU, coresp.

în Sala polivalentă din Craio
va s-au desfășurat, vineri, sîmbă- 
tă și duminică, finalele campio
natelor republicane individuale de 
lupte libere ale seniorilor. La a- 
ceastă ediție, printre finali ști au 
fost prezenți și 8 campioni de 
anul trecut. Dintre ei, însă, nu
mai 3 au reușit să-și păstreze 
titlurile : Dumitru Buta (Vulcan 
București) la categoria 74 kg, 
Ion Ivanov (Steaua) la cat. 90 
kg și Vasile Pușcașu (Steaua) la 
cat. 100 kg. Ceilalți 5 au fost 
nevoiți să cedeze întîietatea unor 
tineri mai bine pregătiți, dornici 
de afirmare, ale căror asalturi nu 
le-au putut stăvili, cu toate e- 
forturile depuse.

Disputate în conformitate cu 
noile modificări ale regulamen
tului Internațional, aceste finale 
au solicitat din plin pe toți con- 
curenții. * ' *
cunoscut!
(Mureșul 
4-100 kg, fost camDion mondial și 
european. Marin Pîrcălabu (Stea
ua) la 74 kg. medaliat la cam
pionatele continentale și Vasile 
Țlgănaș (Nicolina Iași) la 82 kg, 
n-au reușit să se claseze nici 
măcar printre primii șase !

La 48 kg, Gh. Rașovan (Steaua) 
s-a impus eu ușurință în fața 
tuturor adversarilor. cucerind 
primul loc în serie și dispunînd 
clar, în finală, de B. Uvegeș 
(C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc). Bra
șoveanul Gh. Bîrcu (Steagul ro-

Astfel. luptători bine- 
ca Ladlslau Șlmon 
Tg. Mureș) la cat.

șu) n-a avut dificultăți în seria 
sa, fiind nevoit doar în finala 
cu tînărul Șt. Goraș (Steaua) să 
treacă prin emoții, cîștigînd la 
limită. Prima surpriză de pro
porții a furnizat-o noul campion 
al categoriei 57 kg, P. Gheorghe 
(Steaua), care l-a învins la dife
rență de puncte pe fostul cam
pion P. Brîndușan (C.F.R. Timi
șoara). Tot categoric s-a impus 
și tînărul T. Marinescu (Dinamo 
Brașov) la cat. 62 kg, fostul cam
pion G. Anghel (Steaua) fiind 
nevoit să părăsească salteaua 
concurs cu capul plecat. La 
tegoriile de greutate mari, 
puține 
vlns.

Iată 
le 10

campion republican, 
geș (C.S.Ș. Odorheiu

excepții, favoriții au

DINAMOVISTUl N. SAVU-PENTRU A PATRA OARA
CONSECUTIV CAMPION TA CICLOCROS

POIANA BRAȘOV, 2 (prin te
lefon). Duminică la amiază au 
feet stabilite, în frumoasa stațiu
ne de la poalele Postăvarului, ul
timele titluri de campioni ai ță
rii la ciclism, în sezonul compe
tition al al anului 1980.

Programate, ca în fiecare an, 
în primele zile ale lunii noiem
brie, finalele campionatului dc 
dclocros s-au 
această 
bem al, 
cos și 
xâpadă. 
la care 
trunzător, 
Sor s-au comportat totuși 

ălțime.
Disputîndu-și întîietatea cu e 

dîrzenie care a impresionat plă- 
eut, cel 17 cicliști alinlațl la star
tul probei seniorilor, dintre care 
nu mai puțin de 10 porneau cu 
pretenții de a cuceri tricoul de 
campion, au furnizat o întrecere 
mult gustată de public. în final, 
victoria a revenit, din nou, te
nacelui alergător dînamovist, Nl- 
eolae Savu, care prin acest suc
ces cîștigă cel de-al patrulea ti
tlu (consecutiv) de campion 
cursele pe teren 
palul adversar al 
rest brașoveanul 
care a condus în 
chici ture, cedînd 
în fața experimentatului 
dînamovist bucureștean.

în disputele juniorilor 
de concurent!) titlul de

de 
desfășurat, de 

dată, într-un decor hi- 
pe un traseu dur, alune- 
acoperit în totalitate cu 
In aceste condiții grele, 
s-a adăugat șl frigul pă- 

majoritatea concuren- 
................... la

- . în
variat. Prind- 
campionului a 
Andrei 
patru i 
însă

Antal, 
din cele 
în final 

alergător

a revenit, in sfîrșlt, unul 
zentant al Bucureștiulul. 
vorba de Vasile Mitrache, 
lentat alergător care a reușit du
minică să se impună in fața 
principalului său rival Constan
tin Petcu, tot din București.

în schimb, campionatul de d- 
clocros al juniorilor mari, consu
mat simbătă după-amiază, a 
fost dominat categoric de repre
zentanții provinciei. Titlul a fost 
obținut de Valentin Constantines- 
cu (Metalul Plopeni), sportiv 
care, confirmînd bunele aprecieri, 
a terminat victorios șl ta „Cupa 
orașelor".

CLASAMENTELE FINALE : se
niori (24 km) — 1. N. Savu 
(Dinamo Buc.) lh 06:35, 2. A.
Antal (CIBO Brașov) la 55 s, 3. 
M. Romașcanu (Dinamo Buc.) la 
3:05, 4. Tr. Sirbu (Dinamo Buc.) 
la 5:22, 5. C. ~ — • —
peni) Ia 6:36, 
namo Buc.) Ia 6:55 : juniori mari 
(12 km) - - - ■
(Metalul Plopeni) 38:12, 2. A.
Nagy (Voința Cluj-Napoca) la 
3 s, 3. S. Geamănu (CIBO Bra
șov) la 35 s, 4. Gh. Butaru (Met. 
Plopeni) la 1:27, 5. E.
(Voința Cluj-Napoca) la 1:49, 
M. Gocan (Voința 
la 2:03 ; juniori

Mitrache 
29:10, 2. C. 
la 54 s, 3.

Zărnești) la

1. V. 
Buc.) 
Buc.) 
pedo 1

— 1.

mîci (44 
campion

repre-
Este 

un ta-

Popa (Met. Plo-
6. C. Costică (Di-

V. Constantînescu
Plopeni) 38:12, 2.

Cluj-Napoca)

Cătru 
6. 

CluJ-Napoca) 
mici (5 km) — 

(C.S,Ș. nr. 1 
Petcu (Olimpia 

Z. Lbrlncz (Tor- 
1:01.

Gheorghe ȘTEFĂ^IESCU

STARTUL NOII EDIȚII A „DACIADEI U

(Urmare din pag. 1)

mungi ș.a. care au ineîntat pu
blicul, invitînd — prin exem- 
£lul lor personal — la mișcare, 

i sport, la performanță, Ia în
trecerile „Daciadei".

Concomitent, Capitala a fost 
gazda și a altor întreceri care 
au marcat — în toate sectoare
le — acest Important eveni
ment sportiv. La handbal-fete, 
totr-un turneu organizat tot 
în sala Floreasca, a cîștigat 
formația Spartac, urmată de 
I.T.B. și I.O.R. La baschet-bă- 
ieți, învingătoare — după o 
frumoasă evoluție — a fost r 
echipa C.S.Ș. 2 — Politehnica. 
Pe locurile următoare: C.S.Ș. 
Steaua, C.S.Ș. nr. 1 și Dinamo. 
I»a patinoarul Floreasca, intr-un 
cadru adecvat „Daciadei" de 
Iarnă, au avut loc atractive 
concursuri de patinaj și demon
strații pe gheață. în același 
timp, pe Stadionul tineretului, 
sute de participanți s-au între
cut in probe de cros. La sala 
Progresul s-a desfășurat un du
blu festival: al gimnasticii zil
nice și al gimnasticii la locul 
de muncă. La Liceul de meca
nică fină, Școala generală nr.

58, Liceul Spiru Haret, precum 
șl în multe alte unități școlare, 
mii de elevi s-au întrecut în 
concursuri de volei, baschet și 
tenis de masă. De la pfimele 
întreceri ale noii ediții a „Da- 
ciadei“ n-a lipsit nici șahul, 
prezent la start la Institutul 
politehnic (simultan la 150 de 
mese), Institutul de arhitectură, 
clubul I.T.B., Locomotiva, în
treprinderea de mecanică fină, 
Calculatorul etc.

A fost frumos că startul în 
această a doua ediție a „Da- 
eladsî" a coincis cu prima zi 
de iarnă și că foarte mulți ti
neri bucureșteni și-au mani
festat dorința de a fi prezenți 
in .întreceri. Important este, 
desigur, și startul, dar mai cu 
seamă „finișul", adică un 
lanț cit mai bogat, care 
ilustreze participarea largă

bi
sa

. „ a
tinerilor inceptnd de la etapa 
pe asociație și pină la... titlu
rile de campioni ai țării, de la 
sportul de masă, la cel de 
performanță!

în numerele viitoare, relatări 
de la redactorii și 
ții noștri prezenți 
rea ediției a II-a 
in alte localități.

coresponden
ta deschide- 
a „Daciadei"

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 2 NOIEMBRIE 1980

2
2
1
1

____ -_T- ___ _______ X
VL F.C. Argeș — „U“ Cluj-N. 1

LSp. stud. — Dinamo
IL Steaua — Progresul

HL F.C.M. Bv. — Univ. Cv. 
IV. Corvinul — Chimia
V. Poli. Iași — S.C. Bacău

1
1

X
X. C.S.U. Galați — Gloria Bz. 1

X
1

F.C. Olt — F.C.M. Galați 
A.S.A. — F.C. Bala Mare 

IX. Gloria B-ța — F.C. C-ța,

vn. 
VIII.

XI. Petrolul — Rapid Buc. 
XII. Met. Buc. — Met. Plopeni 

XIII. F.C.M. Reșița -------

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 
722.826 LEI

U.T.A.

I clasamentele finale la 
l categorii de greutate : 
Gheorghe Rașovan (Steaua), 

2. B. ÎJve- 
_ , , . _ _____ Secuiesc),
3. V. Vișan (Rapid București) ; 
52 kg : 1. Gheorghe Btrcu (Stea
gul roșu Brașov), campion repu
blican, 2. Șt. Goraș (Steaua), 3. 
G. Kerekes (Comerțul Tg. Mu
reș) ; 57 kg : 1. Petre Gheorghe 
(Steaua), campion republican, 2. 
P. Brîndușan (C.F.R. Timișoara). 
3. Șt. Nicolae (I.C.H. Constanța) : 
62 kg : 1. Traian Marinescu (Di
namo Brașov), campion republi
can, 2. G. Anghel (Steaua), 3. C. 
Moldovan (Dinamo Brașov) ; 68 
kg : 1. Tache Drăguș (Dunărea 
Galați), campion republican, 2. 
O. Dușa (Steaua), 3. P. Androne 
(Steagul roșu Brașov) ; 74 kg î
1. Dumitru Buta (Vulcan Bucu
rești), campion republican, 2. 
Em. Cristian (Dinamo Brașov), 3. 
C. Zaharia (Rapid București) ; 82 
kg : 1. Gheorghe Fodore (Dina
mo Brașov), campion republican.
2. V. Mihăilă (C.F.R. Timișoara),
3. A. Matefi (Dinamo Brașov) : 
90 kg : 1. ion Ivanov (Steaua), 
campion republican, 2. Gh. Para- 
schiv (Steagul roșu Brașov), 3 
A. Panalt (Dinamo Brașov) ; 10 
kg ! 1. Vasile Pușcașu (Steaua) 
campion republican, 2. L Cons
tantin (I.C.H. Constanța), Ș. c. 
Șandru (Steagul roșu Brașov) : 
+100 kg : 1. Andrei Ianko (Di
namo Brașov), campion republi
can, 2. p. Prisăcaru (Rapid) 
București), 3. E. Panaite (Steaua).

Clasamentul pe cluburi ș! aso
ciații sportive : 1. Steaua 52 p, 
2. Dlnamo Brașov 39 p, 3. Stea
gul roșu Brasov 26 p, 4. Rapid 
București 20 p, 5. Vulcan Bucu
rești 12 p, 6. C.F.R. Timișoara 
10 p.

1.

Costin CH1RIAC

Divizia etapa a 13-a

G înduri la început de iarna

primăvară

Aurel NEAGU

*

b ama a venit, gazonul s-a albit, dintr-un norișor fulgii 
S cădeau ușor... Și mai avem de văzut încă 4 etape, noi 
S spectatorii care tremurăm și tropăim pe gradene, fot

baliștii tot atitea de Jucat, pe vreme ciinoasă (dacă va 
continua așa), vreme in care, așa cum se spune in lumea 
fotbalului, jucătorii își plătesc parcă unele păcate! A nins 
aproape peste tot. Pe stadioane au venit doar acei spectatori 
care alcătuiesc miezul iubitorilor de fotbal in fiecare cetate 
a Diviziei „A“. La București au fost aproximativ 5 000 de 
spectatori, zgribuliți și cu tranzistoarele reci la urechi.

S-a consumat o etapă în care performerele au fost Pro- 
gresul-Vulcan (victorie cu Steaua), S.C. Bacău (punct la 
Iași unde nici o altă divizionară nu l-a obținut) și F.C.M. 
Brașov (victorie împotriva actualei campioane și lidere de 
pină duminici, „U" Craiova); contraperformerele, firește, e- 
chipele din paranteze. In rest, rezultate normale.

Dar altele sînt constatările de fond ale campionatului Di
viziei „A“. Se observă de citva timp, și ieri a fost foarte 
pregnant, faptul că jucătorii solicitați in această toamnă în 
lotul reprezentativ ți in cupele europene' sînt, împreună cu 
echipele lor, în mare scădere de potențial fizic și valoric, 
cum se constată îndeosebi la echipele Steaua și Universitatea 
Craiova. Desigur, interesează, în primul rind, reprezentarea 
internațională și apoi ierarhia campionatului. Se pune însă 
întrebarea, de ce oare In alte campionate pot coexista exi
gențe la nivel internațional și intern, și la noi nu? Pentru 
că la noi, și îndeosebi la unele echipe, cum ar fi și contra
performerele de ieri, există mult răsfăț care determină pe 
jucătorii internaționali, în primul rind, să considere că nu 
mai au nimic de cîștigat. In timp ce citeva echipe, cum sînt, 
de pildă, F.C.M. Brașov, F.C. Argeș, Corvinul, Progresul- 
Vulcan, Jiul vor să ciștige ceva in acest fotbal și nu-i in- 
timplătoare prezența la conducerea acestora a unor antrenori 
din noul val, chiar dacă la Progresul, Peniță Moldoveanu 
este sfătuit ți de un fost antrenor, Gică Popescu, care, la 61 

al fotbalului nostru, 
de minute, acoperă 
puțin sau deloc eu 
îți domină echipele,

de ani, a ajuns prea devreme un clasic 
Echipele menționate luptă, „se bat“ 90 
tot terenul, nu fac pauze, discută mai 
arbitrii. Aceasta înseamnă că antrenorii ,v.... ...... _ ......
pe cînd se pare că alți antrenori, tot tineri, cum sînt Con
stantin la Steaua ți Oblemenco la Universitatea Craiova, 
sînt într-o măsură importantă dominați de internaționalii 
din echipele lor ți le fac acestora concesii la disciplina pre
gătirii și în comportament.

Aceste probleme sînt rezolvabile, în folosul fotbalului nos
tru, pentru ca să avem de cîștigat cu toții și în campionattru, pentru ca să avem de cîștigat cu toții și în 
și în întrecerile internaționale.

...Gînduri la început de lamă, pentru o rodnică 
ți toamnă fotbalistică în 1981.

In clapa de ieri a Diviziei „B" f. C. CONSTANȚA Șl C. S. TIRGOVIȘTE
RAMIN NEÎNVINSE, E.C.M. REȘIȚA CONTINUA ASCENSIUNEA

SERIA I
F. C.

ș

Stadion „2 
tiv 5 000. Au 

ȚALNAR 
7-/10.
SPORTUL S 

ne seu 5, Mur 
zeșan 7 — M 

DINAMO :
Ghițâ 7, Sto 
— Țâlnar 8, I 

A arbitrat 
slab (toți die

Cartonașe ] 
Cartonașe 
Trofeul Pet;

c
Meciul de 

dintre Spori 
• „rivalitate 
și prin con 
fruntau ech 
tualului ant 
prezentative 
ment psihol 
de teatru, s 
care a avut 
toare asupra 
ner pentru 
mingea ajun 
lui studențe 
mîna de Ioi 
AUGUSTIN, 
zlție de of? 
blou“ la hei 
așteptînd df 
Bărbulescu 
fotbaliștii s 
mihute în și 
gustln, dar 
în afara fap 
10 eameni, 
nat din tere 
după cum r 
De unde, Îi 
port Inegal, 
caj șl pe tei 

Ce a urma 
fur^a >tbal

Șl, TO

GLORIA BISTRIȚA 
CONSTANȚA 0—0.

F.C.M. BRAILA — VIITORUL 
VASLUI 1—0 (0—0). Unicul gol
al partidei aparține lui Trlfina 
(min. 81).
OLTUL — ------------------

UNIREA FOCȘANI 0—0.
I.M.U.

SF. GHEORGHE

MEDGIDIA — CHIMIA
BRAILA 4—1 (1—1). Autorii punc
telor : Volcu (min. 39 șl 71), 
Brolec (min. 56 din 11 m), Flo- 
rea (min. 89) șl, respectiv, Ca- 
țaros (min. 10).

C.S.M. BORZEȘTI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 0—0.

C.S. BOTOȘANI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 4—1 (2—1). Au îns
cris : Tlcă (min. 15), Șofran (min. 
20), Lepăclatu (min. 47 — auto
gol), Pachițeanu (min. 61) șl, 
respectiv, Arău (min., 42).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— DELTA TULCEA 1—0 (0—0).
Golul aparține lui Iosif (min. 82).

C.S.U. GALAȚI — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (2—0). Au marcat : 
Ene (min. 14). Lala (min. 36) șl, 
respectiv, Marin (min. 68).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (C—0). 
Unicul gol a fost înscris de Bar
tha (min. 90).

RELATĂRI de la 
Baltag, Gh.
Gh. Gorun, . _.......,
Bolohan, Gh. Arsenie și Cs. Mal- 
nasl.

I. Tom a, L 
Briotă, R. Avram, 

T. Ungureanu, D.

(mln. 1),
Toporan

ȘOIMII 
ORI 2—0 
cu (min.

TRACTORUL BRAȘOV — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 0—0.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
1—1 (0—0). Autorii golurilor : Ci- 
ceu (min. 57) pentru gazde șl, 
respectiv, Petre (min. 78).

METALUL BUCUREȘTI — ME
TALUL PLOPENI 1—1 (1—0). Au 
înscris : Lungu (min. 35) șl, res
pectiv, Eparu (min. 58).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TIRNAVENI 4—0 (1—0). 
Au marcat : Zamfir (min. 18), 
Clornoavă (min. 46) șl Sultănolu 
(min. 54 șl 65).

SIRENA BUCUREȘTI — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MOREN1 
3—2 (1—1). Marcatori :
(min. 40 — din 11 m), Dragnea 
(min. 54), Vasile (min. 80), res
pectiv Niță (min. 15) șl Marin 
(min. 81 — din penalty).

C.S|0 TIRGOVIȘTE — POIANA 
CIMPINA 6—0 (2—0). Realizatorii 
golurilor : Economu (min. S5), 
Dobrin (min. 27), Marinescu (min. 
30, 47 șl 88) șl Volnea (min. 56).

GAZ METAN MEDIAȘ — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 5—0 
(2—0). Au Înscris : Langa (min. 
1) șl Albotă (min. 36 șl 56).

RELATĂRI DE LA ! L Tănă- 
sescu, S. Beu, G. Gruia, V. La- 
zăr, A. Soare, N. Ștefan, D. Cons- 
tantinescu, M. AvaUu și M. Țacăl.

Pancu (min. 14) șl 
(min. 62).
SIBIU — ROVA ROȘI- 
(1—0). Au înscris : Mar- 
15) șl Floarea (min. 88).

Balaur

1. F.C. CONSTANȚA 12 10 2 0 27- 4 22
2. Gloria B-ța 12 7 3 2 16- 6 17
X C.S.M. Suceava 12 6 2 4 17- 9 14
4. Vl-it Gheorgheni 12 6 2 4 14-15 14
5. Unirea Focșani 12 6 1 5 21-14 13
6. F.C.M. Brăila 12 5 3 4 19-14 13
7. D&bta Tulcea 12 6 0 6 19-14 12
8. C.S.M. Borzești 12 5 2 5 15-18 12
9. LM.U. Medg. 12 5 2 5 12-17 12

18. GS. Botoșani 12 5 1 6 21-16 11
11. Viit. Vaslui 12 5 1 6 14-15 11
12. C.S.U. Galați 12 4 3 5 16-21 11
IX Oltul Sf. Gh. 12 4 3 5 8-16 11
14. Ceah. P. Neamț 12 4 2 6 13-14 18
13. Minerul G. H. 12 3 4 5 8-17 10
16. Gloria Buzău 12 4 0 8 9-19 8
17. Chimia Brăila 12 3 2 7 15-26 8
W. Cimentul Med. 12 3 18 16-25 7

ETAPA VIITOARE — 9 noiem
brie : Cimentul Medgidia — OJ- 
tul Sf. Gheorghe, Unirea Foc
șani — Minerul Gura Humoru
lui, Gloria Buzău — CJS. 
șani, F.C. Constanța — 
Brăila, C.S.M. Borzești — 
Bistrița, Delta Tulcea — 
Medgidia, C.S.M. Suceava 
Itorul — ■ • ....
Neamț 
Chimia

Vaslui, Ceahlăul 
— Viitorul 
Brăila

Boto-
F.C.SL 
Gloria 
LM.U.
— Vi- 
Pia tra 

Gheorgheni, 
C.S.U. Galați.

SERIA A ll-a
PETROLUL PLOIEȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 3—0 (2—0).
Realizatorii punctelor : Gălățeanu

1. C.S. TIRGOVIȘTE 
Z Petrolul PI.
3. Rapid Buc.
4. " " - -
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1t.
12.
13.
14.
15.
W.
T7.
18.

Mec. fină Buc. 
Met. Plopeni 
Tractorul Bv, 
Autobuzul Buc. 
Rccâ-ra Morenl 
Rulmentul Alcx. 
ROVA Roșiori 
Nitramonta Ffig. 
Gaz metan M. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul 
CMm. ' 
Polona 
Sirena 
Șoimii I

13 6 3
13 4 3
14 6 2
13 3 3
12 6 1
12 3 3

I Buc. 
Tlmăvenl

CTmpina 
Buc. 
Sibiu

19-13 15
13- 12 15 
19-19 14 
19-15 13 
19-16 13
14- 12
14- 18
21-21
15- 15
13-14
15-15
17-31

12 8 4 0 25- 4 20
13 6 5 2 20-10 17
12 6 3 3 21-13 15

4
4
6
5
5
4

13 3 2 6
14 5 2 7
12 3 5 4
12 4 3 S
12 2 6 4
13 3 4 6
12 4 1 7 13-24
12 2 4 4 17-24
12 2 4 6 11-19

13
12
12
11
11
10
10
9
8
8

VIITOARE — 8 noîem-
Șoimiî

ETAPA 
brie : Metalul Plopeni 
Sibiu. Mecanica fină București — 
Pandurii Tg. Jiu, Chimica Tîrnă- 
veni — Gaz metan Mediaș, Rapid 
București — Tractorul Brașov, 
Rulmentul Alexandria — Sirena 
București, Flacăra Autemecanlca 
Morenl — Petrolul Ploiești, Poia
na Cîmpina — Metalul București, 
ROVA Roșiori — C.S. Tîrgoviș- 
te, Luceafărul București — Nl- 
tramonla Făgăraș, Autobuzul 
București stă.

SERIA A lll-a
F.C.M. REȘIȚA — U.T. ARAD

2—1 (o—O). Scorul a fost deschis

de arădeni (min. 80) prin Marcu. 
a egalat Gabel (min. 84) șl tot 
ei a Înscris și golul victoriei in 
min. 86.

OLIMPIA SATU MARE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 2—1 (2—0).
Au marcat : Mlhuț (min. 14), 
State (min. 45) șl, respectiv, Po- 
povici (min. 62 — din lovitură de 
la 11 m).

F.C. BIHOR — DACIA ORĂȘ- 
TIE 4—0 (3—0). Autorii golurilor : 
Florescu (min. 3), Zare (min. 17), 
Pușcaș (min. 41) șl Kun (min. 85).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL
Au marcat : Sava (min. 3) 
Moldovan (min. 47, 59 șl 62).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI 2—1 (0—0). Pentru 
timișoreni au înscris Hardt 
(min. 46) șl Stănescu (min. 75), 
Iar pentru oaspeți Leca (min. 57).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
SIGHET 5—0 (2—0).
punctelor : “ " 
(min. 43), 
de! (min.
78).

RAPID 
A1UD 4—0
Moldovan
(min. 22 șl 
Boroș (min.

MINERUL 
BRAD 2—1 
Pop (min. 18), Șchlopu (min. 36) 
șl, respectiv, Mănescu (min. 68).

minerul moldova noua — 
U.M. TIMIȘOARA 1—0 (0—0).
Autorul unicului gol, Stoia (min. 
89).

RELATĂRI DE LA 5 D. PlăvI- 
țu, Z. Kovacs, L Ghlșa, M. Vîl- 
eeanu, Șt. Marton, * " 
Străjan, P. Lungu

CAVNIC 4—0 (1—0).

C.I.L.
Realizatorii

Toth (min. 20), Albu 
Rău (min. 50), Berln- 
52) șl Năsălean (min.

ARAD
(2-0).

(min.
‘ 70 —

89).
ANINA — AURUL 

(2—0). Au marcat :

1. U.T. ARAD
2. F.C.M. Reșița 
1 C.F.R. CluJ-N. 
4. C.F.R. Timiș.
3. Olimpia S. M. 

F.C. Bihor 
Minerul M. M. 
Minerul Arvlna 
Aural Brad 
U.M. Timiș. 
C.I.L? Sighet 
Metalul Ak>d 
Minerul Lupenl 
înfrățirea Or. 
Metalura. Cugir 
Rapid Arad 
Minerul Cavnlc 
Docta Orâștle

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IX
14.
15.
16.
17.
18.

METALUL 
înscris : 

Stoenescu 
din 11 m) șl

Au
2),

: D.

I. Lespuc, N. 
șl G. Ion.

12 7 3 2 23- 7
12 7 2 3 13-14
12 7 1 4 33-13
12 6 3 3 21-12
12 6 2 4 23-15
12 5 3 4 19-13 13
12 6 0 6 17-18
12 5 2 5 13-21
12 5
12 4
12 4
12 5

5
5 0
4 2
4 2
4 1
3 3

17
16
W
15
14

12 
12 
12
12
12 
t2

1 6 20-16 
3 5
3
1
0

5
6
7
7
6
6
7
6

11- 9
20-28
16-25
20-19
12- 15 
18-21
12-16
12-22
10-29

12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9

ETAPA VIITOARE — 9 noiem
brie : U.T. Arad — Minerul Mol
dova Nouă, Dacia Orăștie — în
frățirea Oradea, F.C. Bihor Ora
dea — Olimpia Satu Mare, Mi
nerul Lupenl — C.F.R. Cluj-Na
poca, Metalul Aiud — C.F.R. Ti
mișoara, Minerul Cavnlc — Ra
p’d Arad, Metalurgistul Cugir — 
Minerul Anina, C.I.L. Sighet — 
F.C.M. Reșița, U.M. Timișoara — 
Aurul Brad.

Stadion „1 
In tot înnpu 
(min. 36), < 
Comoro : 16

F. C. ARC 
Bărbulescu 7 
60 Turcu 5),

„U" CLUJ 
(min. 51 Ba 
(min. 24 Mo:

A orbttrat 
guliei (Drob

Trofeul Fel

PITEȘTI, ;
Caracter: 

dominarea 
fotbaliștiloi 
care putea 
chiar și la 
Șl aceasta 
valo"’’ de 
lor, îper 
Cluj-K-poc 
ivite de-a 
s-au adăuj 
oaspeții au 
ea de a m 
Clujenii au 
trei oamen 
Țegean și ■ 
accidentați, 
parte din : 
lungul joci 
brău s-au 
lnlocuiți, j 
de-a drept, 
za secundă 
turj la gen

HOTi
CORVIÎ

Stadion Ci 
motiv 5 000. 
38). GH. GE 
Cernere : 4—<

CORVINUL
— Petcu 7 ( 
trache 6 (ml 

CHIMIA : !
Chera n 7, C- 
gescu 7.

A arbitrat 
șl T. Cruceai 

Cartonașe 
Trofeul Pet

<
HUNEDO,
Corvinul 

această par 
rul rapid, i 
ȘA a trecui 
oaspeților, 
nesigură. Ș 
peste num: 
o lovitură 
pasat lui 1 
eu eontribu 
din care a 
învins pe i 
șut de la 
asemenea 
mai au, fit 
tacului pe 
dealtfel, pi: 
dei. în mi 
blocînd cui 
a lui Teleț 
chipa de u: 
mai puțin 
tat. Cu atî 
golul urmă 
CU în mir 
glomerație,



1ȚAT DE ARBITRU
ENȚESC - DINAMO 0-3 (0-1)
1 alunecos ; timp rece ; spectatori — o proximo- 
SȚ1N (min. 35), DUDU GEORGESCU (min. 46) 

poartâ ; 8-19 (pe poarta : 4-8). Cornere :

oraru 6 — Tânâsescu 6, Cazan 7, Constanti- 
gulescu 6 (min. 75 Stroie), Oct lonescu 7, Bo- 
andu 6, Chihcia.
nin. 77 Eftimescu) — Mărginean 7, Dinu 8, 
stin 8, I. Marin 7 (min. 75 Stredie), Custov 7 
7, lordache 7.
; la Hnie : C. Jurja — bine și D. Predescu —

:he.
speranțe : 2—3 (1-1).

zalitate parcă, pentru a se... răzbuna, fac
— ieri aproape fault după fault, iar ar-

vreți, bitrul — de ce ©are ?... — îi
* con- sancționează tot pe dinamoviști,
și ac- deși el erau cei faultați !
el re- Repriza a doua este definitiv șl
i mo- rapid lămurită de Dinamo, care
jvitură înscrie două goluri spectaculoase
doriți, prin DUDU GEORGESCU („cap**

ovîrși- la o centrare a lui Iordache In
;. Cor- min. 46) și ȚALNAțR (excelent
In. 35, deschis de Augustin în min. 55).
portu- învingătorii evoluînd ca șl cum
ă eu nu s-ar fi întîmplat nimic deose-
:e la bit în repriza întîi, evoluînd adică
:.n po- spectaculos și eficace, adeseori
î „ta- „ca ia carte", iar învinșii ca o
je — echipă marcată vizibil psihologic
litrului de momentul descris la începutul
ude — acestor rîndurl. Așa se face că
îstează bl partea a doua a acestui derby.
ii Au- Pe teren se afla — practic — o
nimic, singură echipă, care-și făcea jocul
și în.J din ce în ce mai bine și ar fi
elimi- putut ușor înscrie încă 2—3 go-
rii« — luri, în timp ce de la adversara
oitrul). el doar Bozeșan, Oct. lonescu șl
m ra- Cazan încercau zadarnic să echl-
> mar- libreze o întrecere -al cărui echi

libru fusese — de fapt — rupi 
me de definitiv în minutul 35.
joacr ■« Marius POPESCU

JEN1I POT FI MULȚUMIȚI
„U* CLUJ-NAPOCA 2-0 (2-0)
i zăpadă, marcaj Invizibil ; timp rece, ninsoare 
tori — aproiximativ 5 000. Au marcat : RADU It 
). Șuturi la poartâ i 23-2 (pe poartâ : 11-1).

M. Zamfir 7, Stancu 6, Cîrstea 6, Tulpan 7 — 
), Pana 6, Kallo 7 — Ignat 8, Radu U 7 (min.

>van 7 — Dobrotâ 6, I. Mu re șan 6, Dobrău 6
— Poroțchi 6, FI. Pop 5, Suciu 5 — Țiglariu 5 

icliiu 6.
riad) 8 ki linie : V. Antohi (lași) șl S. Drâ- 
- ultimul, uneori neatent

speranțe : 4-1 (2-0).

în aceste condiții, F.C. Argeș 
a fost s-a aruncat literalmente asupra
ală a porții lui Moldovan, a stăpînit
Argeș jocul 85 din 90 de minute, a
ctoria marcat 2 goluri (în min. 36 —
mare. RADU II deschide scorul cu
itorită capul, Ia o minge excelent tri-
cb' misă de M. Zamfir ; și, în min.
?i S0, CÎRSTEA majorează dife-
iap-e rența în urma unu, corner e-

, care xecutat de Kallo, mingea de-
i care viind din fundașul piteștean în
, ace- poartă) a avut și o bară (Tur-
ărare. cu în min. 75) și alte nenumă-
1 fără rate ocazii. Totuși scorul nu
Mihai, s-a majorat deoarece pe de o
u toții parte apărarea aglomerată a
făcînd studenților a respins acțiunile
De-a de atac ale gazdelor, iar pe de

i Do- alta automulțumirea l-a cu-
fiind prins prea repede pe piteșteni.

i fost Oricum, foarte redusă, aproa-
repri- pe inexistentă, capacitatea o-
lovi- fensivă a oaspeților

Mircea TUDORAN

’IMUL SFERT DE ORĂ
-RA - CHIMIA RM. V1LCEA 3-1 (3-0)
m ; timp race, ninsoare ; spectatori — aproxl- 
tȘA (min. 5), VĂETUȘ (min. 8), PETCU (min. 
S6). Șuturi la poartâ : 12—11 (pe poartâ : 8-4).

— Nicșa 7, Dubincluc 8, Andone 6, Rodnic 7 
7), Dumltrlu IV 7, Kleln 7 — Lucescu 7, Dumi- 
/ăetuș 7.

6, Stanca 7, Catargiu 6, Cincâ 6 — Iordan 6, 
■ Preda 7) — Teleșpan 7,, Gingu 6. Gh. Geor- 
nstonța) 8 ; !a linie : M. Adam (Clu)-Napoca)

LUCESCU, VAETUȘ.
speranțe : 6—0 (2-0).

efon) mascat, a adus scorul la un
•tunos decalaj, practic, irecuperabil.
i sco- Chimia, chiar așa, fără Con- 
NIC- stantin, Alexandru, Savu și

•rarea Carabageac (accidentați), s-a
linie Încumetat, după pauză, să con-

ntajul teste, prin joc, diferența de pe
id, la tabela de marcaj. Formația vîl-
u l-a ceană a mutat încet, dar sigur,
.cesta, „teatrul operațiunilor" înspre
dvers, terenul hunedorean. Ea a și
, l-a marcat un gol, în min. 66, prin
cu un GH. GEORGESCU, care a
unui fructificat, cu capul, o centra-

nii nu re a lui Cilean. A fost ame-
sa a- nințătoare pînă la sfîrșit, Pre-
cerca, da (min. 78) și Teleșpan (mim.
parti- 84) fiind foarte aproape de
ibriel, gol. Chimia a plătit, totuși,
Itrare pină la urmă tribut superficia-
tit e- lității cu care a tratat la în-
poațe ceputul partidei faza de apă-
rezul- rare, sancționată prompt de o
1 cit echipă (Corvinul), care își con-
PET- turează personalitatea.
re a-
dvers Ion CUPEN

F.C.M. BRAȘOV - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)
Stadion Tineretului ; teren byn ; timp foarte friguros »• spectatori — apro

ximativ 20 000. A marcat : BUCUR (min. 71 — din penalty). Șuturi la poartâ: 
17-0 (pe poartâ : 12-0). Cornere : 13-2.

F.C.M. BRAȘOV : Popa 7 — Papuc 7 (min. 63 Pescoru 6), Panache 7, Na- 
ghi 8, Mânciu 7 - Gherghe 6 (min. 46 Spirea 7), Chioreanu 7, Bucur 8 — 
Bența 9, Paraschivescu 7, Boriceanu 7.

UNIVERSITATEA : Boldicl 9 - Purima 7, Tillho? 7, Ștefânescu 7 (min. 46 
Țicleanu 7), Ungureanu 7 — Geolgâu 8 (min. 76 Negrilâ), Ciupitu 8, Donose 
6, Bălăci — Câmâtaru 6, Crișan 5.

A arbitrat : C. Silaghi 9 ; la linie : E. Feldman (ambii din Baia Mare) 
si I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene : TILIHOI, BĂLĂCI, BORICEANU, SPIREA.
Cartonașe roșii : BĂLĂCI
Trofeul Petschovschi r 10. La speranțe : 0-3 (0-0).

STEAUA - PROGRESUL-VULCAN 0-1 (0-0)
Stadion „23 August” : teren acoperit cu un strat subțire de zăpadă ; 

timp friguros, viscol ț spectatori - aproximativ 5 000. A marcat: M. AN
GHEL (min. 52). Șuturi la poartâ : 9-12 (pe poartâ : 4-7). Cornere : 4-6.

STEAUA : Iordache 6 - Andreicuț 5 (min. 60 Agiu 5), FI. Marin 6, Someș 
6, Nițu 5 - Stoica 6, iordănescu 6, Zahiu 6 - Răducanu 5, A. lonescu 5. 
Jurcă 5 (min 46 Aelenei 5).

PROGRESUL : Bulancea 7 - !. Alexandru 7, Ciugortn 7, G. Sandu 7, Gh. 
Ștefan 6 - M. lonescu 8, M. Anghel 7+, Nigneo 7 - Morico 7, Țevi 6 
(min. 86 Țugulan), Apostol 7.

A arbitrat : G. Dragomir 7 ; la Hnie : I. Pop și I. Plischi (toți din 
București).

Cartonașe galbene : M. IONESCU și AD. IONESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 10-2 (5-1).

• —.... ■■■■................... . ......... .......................... ........................ ..

BRAȘOV, 2 (prin telefon)
Faptul că Oblemenco a aliniat 

• echipă cu accent evident pe 
compartimentul defensiv a lăsat 
să se întrevadă din debutul par
tidei intenția liderului de a scoa
te un meci egal. Și cînd la sfîr- 
șitul primelor 45 minute de joc 
scorul rămăsese alb, în pofida 
faptului că raportul șuturilor la 
poartă a fost de 12—0, iar al 
cornerelor de 11—0 în favoarea 
echipei lui Proca, însemna că 
Universitatea Craiova a aplicat 
bine lecția apărării, în timp ce 
brașovenii, în ciuda dominării in
tense, nu au putut găsi cheia 
deschiderii apărării adverse și, 
implicit, a scorului. In această 
repriză — după părerea noastră, 
mai bună decît cea televizată — 
lucătorii de la F.C.M. au avut 
multe acțiuni ofensive — grație 
și omului în plus, din min. 15 — 
bine concepute pînă în careul ad
vers, dar acolo, ei nu s-au mai 
descurcat cu aceeași nonșalanță, 
șuturile expediate, multe din a- 
fara careului, reușind să fie res

DUPĂ 3 BARE-3 GOLURI
JIUL - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-0 (0-0)

Stadion Jiul ; teren moaie ; timp friguros, viat ; spectatori — aproximat'. 
3 000. Au marcat: BEDO (min. 67), ȘUMUtANSCHI (min. 74), VARGA 
(min. 85 — din penalty). Șuturi la poartâ : 14^6 (pe poartâ : 7—2). Cor
nere : 8—3.

JIUL : Caval 7 — P. Grigore 5 (min. 29 Bedo 8), Neagu 7, Vasilia 7, Mi- 
eulescu 4 (pentru duritâți) — Șumulanschi 8, Varga 6, Stoica 5 (min. 64 
Sebestein 7) — Mușat 7, Sâiojan 6, Stoichițâ 8.

POLITEHNICA : Moise 4 (min. 75 Suciu 5) - Muror 6, Pâl-iinișan 6,
Șerbânoiu 6, Șunda 6 — Roșea 5 (min. 70 Dembrovschl 6), Manea 4 (pen
tru duritâți), Vișan 6, T. Nicolae 6 — Anghel 6, Cotec 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : R. Stîncan și M. Stoenescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MANEA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 0-0.

• ■■■■■'———————
Jiul impune partidei un tem- 

pou debordant, „Poli" se apără 
Insă supranumeric și reușește 
să respingă cu ușurință atacu
rile in valuri ale petroșeneni- 
lor, atacuri stereotipe, doar cu 
mingi centrate Înalt în fața 
porții, recuperate prompt și e- 
ficient de Moise, Păltinișan, 
Vișan, Șerbănoiu. Gazdele pu
teau, totuși, să înscrie de trei 
ori !n această primă parte a 
jocului, dar — la șuturile lui 
Miculescu (min. 9), Șumulan
schi (min. 21) și Mușat (min. 
24) — balonul a lovit barele 
porții timișorene. De partea 
cealaltă, extrem de periculoa
sele contraatacuri desfășurate 
de Anghel și T. Nicolae îi obli
gă pe antrenorii Libardi și 
Tonca să-I înlocuiască repede 
pe P. Grigore, cel care nu 
le-a putut face față.

Și 0—0 după o primă repri
ză a... barelor! A doua va fi 
repriza golurilor. Tocmai pen
tru că Jiul reușește să schim
be registrul acțiunilor ofensi

RĂSTURNARE DE SCDR IN TREI MINUTE
F.C. OLT - F.C.M. GALAȚI 4-2 (0-1)

Stadion Energia ; teren greu, acoperit cu un rtrât de zăpadă ; timp fri
guros, fulguială ; ipectatorl - aproximativ 1 500. Au marcat : AL. NICO
LAE (mm. 47), IAMANDI (min. 49), PIȚURCA (min. 55), PETRE PETRE (min. 
87), respectiv MAJARU (min. 17), BALABAN (min. 59). Șuturi la poartâ : 
16—8 (pe poartă : 9—4). Cornere : 5—4.

F. C. OLT : Anghel 7 — Lică 6, Ciocioană 8, Ai. Nicolae 7, Mincu 7 - 
Leac 7 (min. 87 Fl. Dumitrescu), lovănescu 7, Șoarece 6+ - Prepeliță 5 
(mm. 40 Petre Petre 7), lamandi 7, Pițurcă 7.

F.C.M. : Jivan 7 — Vlad 6, Constantinescu 7, Olteanu 6, Țolea 6 — Beje- 
jaru 7, Balaban 7, Fierea 6-f- - Majaru 6 (min. 71 Burcea 6), Rusu 6. 
Orac 6.

A arbitrat : R. Petrescu 8 j la Knie : M. Ivâncescu (ambii din Brașov) 
D. Dumitru (Focyoni), cu greșeli In aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : BALABAN, VLAD.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0-14 (0-8).

SLATINA, 2 (prin telefon)
în ciuda condițiilor de joc, 

ocupantele locurilor 17 și 18 
au furnizat un meci atractiv și 
foarte disputat, cu multe go
luri spectaculoase. Gazdele au 
început partida cu „motoarele 
în plin", avînd în min. 3 (Șoa
rece) și min. 15 (lamandi) po
sibilitatea deschiderii scorului. 
Scăpați cu bine de aceste si
tuații periculoase, gălățenii ini
țiază, în min. 17, o excelentă 
fază : Florea trimite Ia Orac 
pe partea dreaptă, urmează 
centrare Ia MAJARU și acesta 
trimite în unghiul lung: 0—1. 
Din acest moment urmează 
spectaculoasa cursă a lui F.C. 
Olt de a întoarce soarta me
ciului. Atacurile sale poartă 
însă pecetea pripelii, se aruncă 
zeci de baloane în careu, aco
lo unde Jivan, Olteanu, Con
stantinescu și Bejenaru acro- 
șează totul. în min. 30, Leac 
trimite la păianjen, dar porta
rul oaspete apără senzațional; 
In min. 35 Pițurcă trimite de 
puțin peste „transversală".

pinse de portarul Boldici, cel mai 
bun din echipa craioveană. Dealt
fel, acesta a fost bătut o singură 
dată, în min. 23, cînd Boriceanu 
a trimis mingea în bară I

In min. 49, am consemnat pri
mul corner craiovean, pentru ca, 
trei minute mai tîrziu, Bucur să 
șuteze excelent de la aproxima
tiv 25 m, dar de puțin pe lîngă 
stîlpul din stînga al porții lui 
Boldici. In min. 70, Spirea a ra
tat două ocazii consecutive, pen
tru ca, un minut mai tîrziu, Pa
raschivescu să fie faultat în su
prafața de pedeapsă de Țicleanu, 
penaltyul fiind transformat de 
BUCUR : 1—0. Singurul merit al 
liderului a fost acela că s-a apă
rat cu strășnicie (chiar și în ab
sența lui Bălăci, eliminat, în 
min. 15, pentru injurii aduse ar
bitrului), dar este de neînțeles 
cum în 90 de minute n-a avut 
nici o acțiune ofensivă încheiată 
cu șut spre poartă ! Brașovenii 
au cîștigat un meci pe care l-au 
dominat de la un capăt la al
tul.

Paul SLAVESCU

ve, alternînd acum varietatea 
centrărilor (înalte, la semiînăl- 
țime, pe jos) cu atacuri fron
tale, prin „un-doi“-uri și dri
blinguri derutante. Un „slalom" 
surprinzător al fundașului BE
DO printre apărătorii adverși, 
încheiat eu un șut plasat, s-a 
aflat la baza primului gol (min. 
67). O centrare la firul ierbii a 
lui Mușat și o reluare directă, 
din apropiere, a lui ȘUMU
LANSCHI au dus la înscrierea 
golului doi (min. 74). In sfîrșit, 
un rapid „un-doi“ Sebestein— 
Stoichiță s-a soldat cu faultul 
în careu al lui Murar asupra 
ultimului, penaltyul acordat 
prompt fiind transformat de 
VARGA (min. 85). Așa s-au 
marcat golurile. Dar mai tre
buie spus că, pe alocuri, parti
da a devenit aspră, că antreno
rul Ion V. lonescu a fost scos 
din teren de arbitrul Retezan 
pentru proteste, că Moise și-a 
părăsit poarta după al doilea 
gol, fără nici o încuviințare.

Laurențiu DUMITRESCU

Abia la reluare liniștea avea 
să revină in tabăra gazdelor. Și 
asta numai in 3 minut#: min. 
47 lamandi execută o lovitură 
liberă și AL. NICOLAE trimite 
cu capul în gol: 1—1. Două 
minute mai tîrziu, Lică are o 
acțiune individuală frumoasă, 
îl lansează pe IAMANDI și... 
2—1. Partida are ritm. Gălățe
nii nu se dezmeticesc bine din 
această răsturnare de scor și, în 
min. 55, PIȚURCA, lansat de 
Șoarece, majorează scorul: 3—1. 
Oaspeții nu sc împacă cu în- 
frîngerea și BALABAN (min. 
59) reduce din handicap, în 
urma unei faze fixe. Urmează 
alte cîteva acțiuni electrizante 
la ambele porți din care o re
ținem pe cea din min. 83 cînd 
Anghel va scoate mingea de 
egalare a Iul Orac. în min. 87 
PETRE PETRE avea să înscrie 
ultimul gol al unei victorii pe 
care F.C. Olt o merită cu pri
sosință.

Stelian TRANDAFIRESCU

Meciul din deschidere al cu
plajului din Capitală, urmărit 
doar de cîteva mii de stoici iu
bitori ai fotbalului, a dat cîștig 
de cauză echipei Progres u?-Vul
can ai cărei jucători au arătat, 
în fața unul adversar considerat 
superior valoric, că se află pe 
un drum ascendent. Intr-adevăr, 
„alb-albaștrii" au fost superiori 
partenerului de Întrecere, la mai 
toate capitolele, evidențiindu-se 
în mod special la cel moral- 
volltiv. Pentru că Ieri outsiderii 
au dat o replică neașteptat de 
dîrză, fiind mereu primii la min
ge șl, astfel, la capătul celor... 
93 de minute de joc au obținut 
un succes pe deplin meritat. 
Spunem 93 de minute, pentru 
că arbitrul, deși a arătat un sin
gur minut de prelungire, a flu
ierat sfîrșitul meciului cu în- 
tîrziere. atunci cînd Steaua se 
afla în ofensivă, alergînd cu dis
perare după egalare. Dar pînă la 
urmă cel mai bun a Ieșit învin* 
gător într-un meci încleștat, pe 
un teren foarte greu, care a su
pus la deosebite eforturi com
batanții celor două formații, dar 
a fost lipsit de faze de poartă. 
Steaua a pierdut lntîlnirea, în 
primul rînd, la mijlocul terenu

VICTORIE ASUPRA STERILITĂȚII
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. BAIA MARE 2-0 (1-0)

Stadion „23 August- ; teren bun ; timp friguros ; spectatori - aproximativ 
9.000. Au marcat : HAJNAL (min. 20) și FANICI (min. 84). Șuturi la poartâ : 
15-9 (pe poartâ : 11-5). Cornere : 4—1.

A.S.A. : Varo 7 — Fodor 6, Unchiaș 6, Ispk 7, Szabo 7 — Both 7 (min. 
(min.86 GoN), Vigu 7, Bolonl 6 — Fazekcș 6, (min. 46 Munt^pnu 6), Fonici 7, 
Hajnal 7.

F. C. BAIA MARE : Windt 6 - Borz 6, Condruc 6, Koller 6 (mîn. 46 So- 
bâu 6), Molnar 6 — P. Radu 6, Mureșan 6, Deac 6 — Sepl 6 (min. 72 
Ciohan 6), Dragomirescu 6, Terheș 6.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 9 ; la linie î Al Mustățea (Pitești) șl 
E. Câlinescu (Reșița).

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 0—4 (0-2).

• i ii i' ' .....................................

TG. MUREȘ, 2 (prin telefon)
Victorie incontestabilă. în care 

mureșenii au punctat, în primul 
rînd, prin realizările individuale 
ale unora dintre jucătorii lor, în 
dauna unei echipe care a încer
cat, tot timpul, să-și regăsească 
spiritul colectiv de odinioară, dai 
care a manifestat aceleași ca
rențe în faza de finalizare, cînd 
a adus nenumărate mingi, fără 
să le fructifice.

Jocul a Început în favoarea 
gazdelor care au fost la un pas 
de concretizare în min. 15 (bară 
Vigu). După alte 5 minute, la o 
lovitură liberă expediată de ace
lași Vigu, apărarea băimăreană 
respinge și HAJNAL reia sec, 
sub bară, cu măestria-i cunos
cută. deschizînd scorul. în tot 
restul reprizei, băimărenii sînt 
cei care conduc jocul, dar „min
gile" prea mult balonul, fiind la 
un pas de egalare o singură 
dată. în min. 24, cînd Varo, in
spirat, apără un șut puternic al 
Iul Koller. Repriza se încheie 
lăsînd impresia că băimărenii ar 
putea reface handicapul. Ei in

E BUN SI UN PUNCT... CiTEODATĂ
POLITEHNICA IAȘI - S.C. BACĂU 0-0

Stadion „23 August” ; teren foarte bun : timp friguros, vinț (a și nins 
de dimineață) ; spectatori — aproximativ 5 000. Șuturi la poartâ : 13-4 (pe 
poartâ : 6—0). Cornere : 10—1.

POLITEHNICA : Naște 6 - Oprea 7, Anton 8, Ursu 7, Muntecnu 6 - Ro- 
milâ 8, Simioncș 7, Coraș 5 (min. 78 C. lonescu) - Cioaca 8, Dânilâ 5 
(min. 67 Cernescu 5), Costea 5. « eu • ••

S. C. BACĂU : Mangeac 7 - Andrieș 7, C. Solomon 8, Lunca 8, Elisei 7 
— Cârpuci 6, Vamanu 5, Șoșu 5 — Șoiman 7 (min. 74 I. Solomon 6), Fîșic 6 
(mîn. 83 Botez), Chitara 6. .. . .

A arbitrat : Al. lonițâ 8 : la linie : P. Seceleanu (ombri din București) și 
V. Ciocîlteu (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 5—0 (1—0).

• ..... 1
IAȘI, 2 (prin telefon).
Politehnica pierde primul- 

punct pe teren propriu din a- 
cesț campionat. Putea cîștiga 
echipa ieșeană în această du
minică ? DA. Dar putea să și 
piardă ? Iar DA. De ce ? Pen
tru că, în primele 30 de mi
nute, cei 5 000 de spectatori 
n-au tremurat doar din cauza 
frigului. în min. 12 șj 15 cre
dem că inimile lor au înghe
țat : Șoiman (care trecea cu re
gularitate de Munteanu) a ofe
rit două goluri „pe tavă" Iui 
Fîșic și Șoșu, dar primul a tri
mis pe lingă poarta goală, de 
la 6 m, Iar al doilea a șutat și 
el imprecis. în prima repriză 
oaspeții au fost mai buni, mai 
clari în acțiuni, mai pericu
loși, în timp ce gazdele se do
vedeau neputincioase în _ atac, 
unde Dănilă șl Costea făceau 
figurație în fața unui marcaj 
exact. Doar în min. 21 și 32 
atacurile lor au fost mai peri
culoase, dar lipsa de inspirație 
a lui Coraș a împiedicat fina
lizarea. 

lui, acolo unde Iordănescu,' 
Stoica și Zahiu au fost infe
riori laborioșilor M. lonescu, M. 
Anghel șii Nignea, cărora li s-a 
adăugat, nu © dată, și Marica. 
Ca să nu mai vorbim că cei 
din față — practic numai M. 
Răducanu și Ad. lonescu — au 
prins o zi foarte slabă compli- 
cîndu-se In driblinguri exagerate.

In startul partidei, după ma
rile situații ale lui Zahiu țmin. 
6 și 13 ; la prima minge tri
misă cu boltă peste Bulancea 
și degajată de Ciugarin din fața 
porții goale) și M. Răducanu 
(min 20 — lovitură liberă de
la 16 m defectuos executată) se 
părea că Steaua este decisă să 
tranșeze rapid. în favoarea el, 
soarta partidei. Intre timp Țevi 
(min. 3) a trimis cu capul in 
bară. Atît însă, pentru că Pro
gresul Vulcan a știut să iasă din 
„strîmtoare", să-și impună ea 
punctul de vedere, să acționeze 
colectiv, să arate ce poate. Și 
a arătat, în min. 52, cînd a reu
șit golul victoriei prin M. AN
GHEL, cu un șut plasat, în ur
ma unei faze prelungite, după ce, 
în prealabil, Apostol șutase în 
bară.

Gheorghe NERTEA

sistă după pauză, domină net j©- 
cul (sînt minutele în care ci
neva, în tribună remarca : „Parcă 
sîntem în inferioritate numerică**), 
Dragomirescu pierde o ocazie 
bună (min. 65), dar echipa lui 
Mateianu, obosită de prea desele 
și oarecum stereotipele sale in
cursiuni, cedează teren și, cu 
toate că uneori Windt e la cen
tru, gazdele încep să „bifeze* 
numeroase ocazii pe contraatac 
(min. 65 Fanici, min. 77 Hajnal. 
etc.). în min. 82. o gafă a lui 
Condruc (cuprins parcă, de re
semnare, greșește, servindu-i pe 
tavă o minge lui Hajnal) prefi
gurează, de fapt golul din min.' 
84, cînd, FANICI nu mai iartă 
gafa celuilalt fundaș central (Sa- 
bău), Impingînd mingea în gol.

Jocul se încheie cu alte și alte 
atacuri băimărene. cărora Fanici 
le răspunde printr-o bombă 
(min. 88), făcînd sinteza acestui 
meci în care „boxerul" cu pumn 
a înn’ns un adversar tehnic, dar 
care n-a reușit să găsească o fi
sură în apărarea adversă.

Ioan CHIRILĂ

După pauză. Politehnica în
cepe mal bine, este mai ofen
sivă, datorită impulsului dat 
de Romilă și Cioacă. în 
min. 53 Costea șutează de la 
20 m în stîlpul din dreapta si 
Coras reia peste poartă. Se pă
rea că va veni golul mult aș
teptat. Dar... speranțe deșarte, 
deși Politehnica își masase ad
versara în terenul acesteia. 
După ce Mangeac îl blocase pe 
Coraș la marginea careului 
mic (min. 77), „o transpirație 
rece" avea să-i treacă pe ju
cătorii Politehnicii : în min. 83 
scapă Vamanu, din ofsaid de 2 
m, pe care tușierul V. Ciocîl- 
te'u nu-1 vede și noroc că flu
ieră mai tîrziu centralul Al. 
Ioniță, evitînd un moment ne
plăcut. -Dar nu a fost totul I 
în min. 87, Vamanu a scăpat 
din nou singur (acum regula
mentar), a trecut și de... „11- 
bero-ul“ Naște, dar a intervenit 
salutar C. lonescu. care a tri
mis în corner. Așa că ieșenii 
se pot declara mulțumiți și cu 
acest 0—0.

Constantin ALEXE



ALTE DOUA TITLURI PENTRU 
SCRIMERII CLUBULUI STEAUA

Floretistele de la Steaua au 
cucerit și anul acesta titlul de 
campioane ale țării, la capătul 
unei etape (a III-a) care n-a 
fost lipsită de dramatism, dar 
în care sportivele pregătite de 
prof. Olga Szabo — în pofida 
unor oscilații valorice — au fost, 
totuși, cele mai bine înzestrate 
tehnic îndeosebi. Dacă meciurile 
cu I.E.F.S. și Progresul Bucu
rești au însemnat pentru cam
pioane o simplă, formalitate (do
vadă și scorul cu care și-au a- 
propriat victoria : în ambele ca
zuri cu 15—1 !) în schimb, flo- 
retistcle de la Steaua au avut 
de jrezolvat multe „necunoscute-* 
în partidele cu Dinamo și Fa
rul Constanța, obținînd cîștig de 
cauză cu 9—7. dar după asalturi 
de uzură. Efortul din aceste. în- 
tîlniri șl-a spus cuvîntul în ul
tima confruntare sportivă a e- 
tapel, cea cu C, S. Satu Mare. 
Deși lipsite de aportul Suzanel 
Ardeleanu, foarte tinerele fiore- 
tiste sătmărence au reușit să se 
mobilizeze mai mult decît re
putatele lor adversare și să reali
zeze surpriza etapei și a cam
pionatului : victoria cu 9—7 în 
fața campioanelor ! Din păcate,

8— 8 (59—55) cu C.S.Șc. Satu Mare.
La spadă, cum era de așteptat, 

sportivii de la Steaua s-au im
pus în fața tuturor adversari
lor, dominînd întrecerile etapei 
a III-a. Un titlu de campioană 
pe care îl cuceresc pe merit, o 
performanță frumoasă care se 
întrevedea încă din primăvară, 
cînd campioana țării a cucerit 
șl titlul de prima echipă de 
spadă a Europei ! Să nădăjduim 
că spadasinii pregătiți cu atîta 
abnegație de către antrenorul 
Constantin Stelian, stimulați de 
acest succes, îl vor adăuga multe 
altele, îndeosebi în competițiile 
internaționale. Drumul spre titlul 
de campioană a însemnat, pen
tru Steaua, în această ultimă e- 
tapă, victoriile obținute în serie 
la Electroputere Craiova șl 
A.S.U. Tg. Mureș (cu 13—3), 
C. S. Satu Mare (cu 11—5). 
C.T.A.S. și Farul Constanța (cu
9— 7).

Mai aproape de ceea ce do
rim de la ei, spadasinii de la 
Farul Constanța s-au situat pe 
locul secund, cu patru victorii 
în ultima etapă : 11—4 cu C. S. 
Satu Mare, 10—S cu A.S.U. Tg. 
Mureș, 10—5 cu C.T.A.S. și 9—7

D. CIPERE V. IOANA C. DONICI V. VR1NCEANU

Echipa feminină de floretă a clubului Steaua București, campioană 
națională pe anul 1980. De la stingă : Elisabeta Guzganu, Ileana Je
nei, Adriana Dragomlr, prof. Olga Szabo, antrenoarea echipei, Eca- 
terina Stahl și Magdalena Chezan.

| BALCANIADA
(Urmare din pag. 1;

I contraatac, el l-a depășit clar pe 

„cocoșul1' A. Gelik (Turcia).

I Pentru evoluția sa, D. Cipere a 
primit din partea organizato
rilor cupa pentru cel mai teh-

Inic boxer al competiției.
Viorel Ioana a realizat unul 

dintre cele mai bune meciuri 
Iale sale în partida cu E. Ciu- 

prenski (Bulgaria), un adver
sar mai înalt și mai puternic 

I decît el. Cu serii rapide de 
lovituri și deplasări derutante, 
Ioana și-a asigurat avantajul 

I necesar victoriei, în special in 
primele 2 runduri.

Deși întrecut de valorosul 
• său adversar, campionul conti-

DE BOX DE
nental M. Perunovici (Iugosla
via), Marinică Ouatu (mijlocie 
mică) are meritul de a fi lup
tat cu acesta de la egal la egal, 
cedînd numai după o dispută 
echilibrată.

Ion Vladimir (semimijlocie) 
a Început bine partida cu Z. 
Ganușev (Bulgaria), avînd de 
partea sa o evidentă superio
ritate tehnică. Dar, din neferi
cire, la un schimb de lovituri, 
Vladimir a fost surprins cu o 
contră de stingă la bărbie și 
numărat. A reluat lupta dar 
„faza" s-a repetat, surprinză
tor de identic, încă de două 
ori, Ganușev cîștigînd astfel 
prin abandon in primul rund.

Georgică Donici a întîlnit 
în „semigreul" bulgar V- Bosa-

| VIRGINIA RUZICI Șl MIMA JAUSOVEC AU ClȘTIGAT 
, PROBA DE DUBLU DIN TURNEUL DE LA STOCKHOLM 
I STOCKHOLM, 2 (Agcrpres).

— Proba de dublu din cadrul 
turneului internațional femi
nin de tenis de la Stockholm a 
fost cîștigată, duminică, de pe
rechea Virginia Iluziei (Româ
nia) — Mima Jausovec (Iugosla
via). Cele două jucătoare au 
învins în finală cu 6—2, 6—1 pe 
Mandlikova — Stove.

în semifinale Virginia Ruzici
— Mima Jausovec au învins cu
6—1, 6—3 cuplul Russell
(S.U.A.) — Wikstedt (Suedia),

iar Stove (Olanda) și Mandli
kova (Cehoslovacia) au elimi
nat cu 6—2, 2—6, 6—4 perechea 
americană Potter — Acker.

în semifinalele turneului in
dividual, Hana Mandlikova a 
învins-o cu 6—4, 6—0 pe Sylvia 
Hanika, iar Betina Bunge 
(R.F.G.) a eliminat-o cu 6—1, 
6—I pe Virginia Ruzici, după ce 
jucătoarea româncă o Învin
sese în „sferturi" pe Mima Jau
sovec cu 6—3, 6—2.

LA PERNiK
kov un adversar ambițios, caro 
a comis însă greșeala de a se 
angaja în schimburi de lovi
turi dure cu „puncheurul" ro
mân. Croșeele de stingă ale lui 
Donici au făcut ca Bosakov să 
fie numărat de două ori în 
picioare, situații după care 
antrenorul sportivului bulgar a 
aruncat prosopul in ring, ce- 
rînd abandonul elevului său.

Bine a boxat și „greul" nos
tru Valentin Vrînceanu cu B. 
Ivanov (Bulgaria). Precis in a- 
părare și hotărît în atac, Vrin- 
ceanu a obținut o clară vic
torie la puncte cu directe de 
stînga la față și serii puternice 
în lupta de aproape, aducînd 
reprezentativei României cel 
de-al 4-lea titlu balcanic.

Iată, în ordinea categoriilor, 
campionii celei de a XVIII-a 
ediții a Balcaniadei de box : H. 
Bonev (Bulgaria), B. Koci 
(Turcia), D. Cipere (România), 
D. Marovici (Iugoslavia), V. 
Ioana (România), R. Lomski 
(Bulgaria), Z. Ganușev (Bulga
ria), M. Perunovici (Iugo
slavia), V. Ieftici (Iugoslavia), 
G. Donici (România), V. Vrîn
ceanu (România) și P. Stoi- 
menov (Bulgaria).

RUOBYȘTII MOZEEEANDEII 
S AU IMPUS EA CARDIFF

Echipa de spadă a clubului Steaua București, campioană națională 
pe amil 1980. De la stingă : Ion Popa, Costică Bărăgan, 
Constantin Stelian, antrenorul echipei, Mihai Popa, Octavian Zidaru 
și Rudolf Szabo. Fotografii : Vasile BAGEAC

9 victorie doar de palmares, 
pentru că de-a lungul competi
ției floretistele din Satu Mare 
au avut, la rîndu-le, oscilații în 
comportare, chiar și în această 
etapă finală în care, după ce au 
dispus de Dinamo (9—7), Pro
gresul București (14—2) și 
I.E.F.S. (11—5), au cedat sur
prinzător la Farul. E drept, la 
tușaveraj... Oricum C. S. Satu 
Mare trăiește satisfacția de a o 
talona pe Steaua, performanță 
notabilă, dat fiind lotul tînăr de 
care dispune. Prof. Ștefan Hauk- 
ler, antrenorul sătmărencelor, 
ne-a dat de înțeles că anul vi
itor disputa elevelor sale cu e- 

.chipa campioană „se va declan
șa dîrz, chiar din prima etapă, 
în perspectiva obținerii satisfac
ției supreme, adică a titlului de 
prima formație feminină de flo
retă a țării". Să nădăjduim 
că așa va fi ; dintr-o dispută 
mai angajantă decît în acest an, 
desfășurată la aceeași cadență 
pe toată durata competiției, să 
cîștige sportivele cele mai bune !

Dinamo București s-a situat 
pe locul al treilea pe podium, 
după victoriile la Progresul 
București (16—0), I.E.F.S. (14—2) 
și, cea decisivă la Farul Con
stanța, cu 10—6. Alte rezultate 
tehn.ee : Farul : 12—4 cu Pro
gresul București și I.E.FS. șl 
8—8 (5G—52) cu C.S. Satu Mare.

în meci direct pentru menți
nerea în prima divizie, I.E.F.S. a 
dispus la... tușe (63—59) de Pro
gresul București, care retrogra
dează.

Clasamentul ge ’.erai : 1. Steaua 
(campioană națională pe -1980) 14 
victorii — 175 asalturi cîștigate =» 
28 p., 2. C. S. Satu Mare 12— 
159=24 p., 3. Dinamo București 
8—139=16 p.. 4. Farul Constanța 
8—133=16 p., 5. I.E.F.S. 3—63 = 6
p., 6. Progresul București 0—
52=0 p.

A promovat în Divizia A, C.S.Șc. 
Energia București (antrenor, prof. 
Romeo Pelegrini) neînvinsă în 
etapa a III-a : 15—1 cu A.S.U. Tg. 
Mureș, 10—6 cu C.S.M. Cluj-Na- 
poca, 9—7 cu Crișul Oradea și

cu Electroputere Craiova. Aș
teptăm, însă, de la trăgătorii de 
pe Litoral un plus de ambiție 
în meciul cu campioana țării !...

Cea de a treia clasată, A.S.U. 
Tg. Mureș a obținut trei victo
rii : 10—6 cu C.T.A.S., 9—6 cu
C. S. Satu Mare și 8—8 (65—62) 
cu Electroputere Craiova, de- 
monstrînd că rămîne una din 
formațiile noastre constant va
loroase în această probă.

Deși fără nici o victorie în 
etapă (!?), C. S. Satu Mare a 
încheiat pe locul 4 în clasamen
tul general. Formația sătmărea- 
nă a „trăit" prin victoriile înre- 
gistrate în primele două etape, 
itr-un fel, un viciu de sistem, 

aspect asupra căruia vom re
veni.

Disputa cea mai dramatică din 
cadrul acestei probe a angajat e- 
echipele C.T.A.S. București și E- 
lectroputere Craiova. Ambele ob
ținuseră cîte o victorie în etapă 
la același adversar, C. S. Satu 
Mare : C.T.A.S. cu 10—6, Electro
putere la tușaveraj (61—59). în 
meci direct. foarte important 
pentru că decidea formația car 
urma să retrogradeze, C.T.A.S. a 
cîștigat cu 10—6, dar va activa 
totuși, în... divizia secundă, spa
dasinii craioveni beneficiind, pe 
ansamblul competiției, de o si
tuație mal bună la asalturi cîș
tigate...

Clasamentul general : 1. Steaua 
(campioană națională pe 1980) 
15—153=30 p., 2. Farul Constan
ța 11—132=22 p., 3. A.S.U. Tg.
Mureș 9—120=18 p., 4. C. S. Satu 
Mare 4—105=8 p., 5. Electropu
tere Craiova 3—100=6 p., 6.
C.T.A.S. București 3—97=6 p.

A promovat în prima divizie, 
echipa. I.E.F.S. (antrenor, prof. 
M. Ghimpușan) în urma celor pa
tru victorii obținute în u’tima 
etapă: 16—0 cu C.S.Șc. Constanța, 
14—2 cu Olimpia București, 12—4 
cu Albatros Constanța și 11—5 
cu C.S.Șc. Olimpia Craiova.

Luni, se vor cunoaște campionii 
de juniori II la floretă (b f), 
spadă și sabie

T. BRADEȚEANU

ESTE POSIBILĂ REINTRODUCEREA TENISULUI
ÎN PROGRAMUL J. 0. DIN 1988

I LAUSANNE, 2 (Agcrpres).— 
In cadrul lucrărilor Comisiei

■ executive a Comitetului inter
național olimpic (C.I.O.) s-a 
pus din nou in discuție rein
troducerea tenisului în progra- 

Imul olimpic. Directoarea C.I.O.,
Monique Berlioux, a declarat 
că în nici un caz tenisul nu 

Iva putea figura în programul
J.O. de la Los Angeles — 1984, 
dar sint șanse mari ca la edi- 

Iția din 1988 să fie desemnați 
campioni olimpici și la acest 
sport, după o întrerupere de 

164 de ani.
în ceea ce privește înscrie

rea în programul olimpic a pro
bei feminine de maraton, a- 

| ceastă propunere va fi exami- 

I TURNEUL DE ȘAH 

| DE LA BADEN 

IVIENA, (Agerpres). — După 
patru runde, în turneul inter
național de șah de la Ba
den (Austria) conduc Spasski 

I (U.R.S.S), Nunn (Anglia) și 
• Libersori (Israel), cu cîte 3 p, 
! urmați de Beliavski (U.R.S.S.)

— 2'/a (1) etc. Florin Gheor
ghiu, care în runda a 4-a a 

I întrerupt partida cu Franz
Hoelzl (Austria), se află pe lo- 

- cui 9, cu l’/i p (1).

nată la viitoarea reuniune a 
Comisiei C.I.O., ce se va ține 
anul viitor la Los Angeles-

ITALIA - DANEMARCA 2-0
Pe stadionul Olimpic din R^- 

ma, în fața a 50 000 de specta
tori, s-a desfășurat meciul dintre 
echipele Italiei șl Danemarcei, 
contînd pentru preliminariile 
C.M. Victoria, a revenit echipei 
italiene cu 2—0 (1—0), ambele go
luri fiind marcate ' ’

Iată clasamentul
1. Iugoslavia
2. Italia
3. Grecia
4. Danemarca
5. Luxemburg

Următorul meci : 
goslavia la 15 noiembrie.

• La Avelino, într-un meci in
ternațional, s-au întîlnit .selecțio
natele de tineret ale Italiei și 
Danemarcei. Gazdele au obținut 
victoria cu 1—0 (1—0), prin punc
tul - -.........................
32.

de Graziani, 
grupei

2 “ “
2
1
3
2

Italia

2
2
1 
0
0

0 
0
0
0
0

-1 4 
-0 4 
-0 2
-5 0 
-7 0
Iu

marcat de Pradella, în min.

CONTROL ANTI DOPING 
PENTRU JUCĂTORI ?

Intr-un interviu acordat la 
Florența corespondentului ziarului 
„Corriere dello Sport", dr. Ar- 
temio Franchi, vorbind în nume
le U.E.F.A., a declarat că pro
punerea de a se introduce con
trolul anti-doping în competițiile 
europene de fotbal presupune • 
examinare mai atentă, întrucît 
există dificultăți organizatorice șl 
tehnice. într-o primă etapă, se

CARDIFF (Agerpres). —' 
Disputat la Cardiff, meciul in
ternațional amical de rugby 
dintre selecționatele Noii Zee- 
lande și Țării Galilor s-a în
cheiat cu scorul de 23—3 (11—0)
în favoarea jucătorilor neo
zeelandezi, superiori in toate 
compartimentele.

va introduce probabil controlul 
anti-doping la finalele celor trei 
cupe europene intercluburl.

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 16). Nantes — La

val 4—1 ; Lens — St. Etienne
1— 1 ; Monaco — Nîmes 3—1 ;
Bastia — S.G. Paris 2—0 ; Bor
deaux — Auxerre 2—0 ; Lyon — 
Lille 2—2. Clasament : 1. St.
Etienne 24 p ; 2. Nantes 24 p ; 
3. Lyon 21 p ; 4. Bordeaux 21 p.

R.F. GERMANIA (et. 12). Prin
cipalele rezultate : Bayern Miin- 
chen — F.C. Nurnberg 4—2 ; Bo
russia Dortmund — F.C. Koln
2— 0 ; S.V. Hamburg — Arminia 
Bielefeld 2—0 ; Bayer Uerdingen 
— F.C. Kaiserslautern 1—0. In 
clasament : Bayern Munchen, 
22 p, S.V. Hamburg 20 p, șl 
Borussia Dortmund 16 p

ANGLIA. Arsenal — Brighton 
2—0 ; Aston Villa — Leicester 
2—0 ; Ipswich — W.B. Albion 
0—0 ; Stoke — Liverpool 2—2 ; 
Wolverhampton — Sunderland 
2—1 ; Everton — Tottenham 2—2; 
Nottingham — Southampton 2—1 ; 
Crystal Palace — Manchester 
United 1—0 ; Middlesbrough — 
Birmingham 2—1 ; Liga a Il-a :

— Bristol Rovers — West Ham Uni
ted o—l ; Wrexham — Notts 
County 1—1 ; Bolton — Cambridge 
6—1 ; Newcastle — Watford 2—1. 
In clasament conduce Aston Villa 
cu 24 p.

| TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET O Meciurile din tu

rul 3 al „C.C.E." (masculin) : 
Eczacibasi Istanbul — Partizan 
Tirana 96—88 ; Crystal Palace 
Londra — Panathinaikos Atena 
99—84 ; Pantterit Helsinki — Slask 
Wroclaw 85—80 ; Ț.S.K.A. Mos
cova — Maes O Pils (Belgia) 
88—46 ; Aspo Tours — Maccabi 
Tel Aviv 87—82 ; Bosnia Sarajevo 
— U.B.S.C. Viena 92—85 ; Sinu- 
dyne .Bologna — Ț.S.K.A. Sofia 
106—75 ; Viganello Lugano — Za- 
malek Cairo 110—84.

BOX • La Glasgow, campionul 
mondial de box- la categoria „u- 
șoară", scoțianul Jim Waltt, și-a 
pus centura în joc în fața ameri
canului Sean O’Grady. Watt a 
obținut victoria prin abandon 
dictat de arbitru în repriza a 
12-a, deoarece boxerul american 
avea una din arcade deschise.

ȘAH • în runda a 11-a a tur
neului de la Buenos Aires, Kar
pov l-a învins pe Andersson, 
Timman pe Liubojevici, iar Naj- 
dorf a cîștigat la Browrîe. Lider 
al clasamentului se menține Bent 
Larsen, cu 8'/2 P (1)» urmat de 
Timman 71/2 P> Karpov și Liubo
jevici — cu cîte 61/2 p etc.’ • 
După 9 runde, în turneul inter
național de șah de la Bar (Iugo
slavia) conduc Petrosian și Smîs- 
lov, cu cîte 71/2 p, urmați de Iva- 
novici 61/2 P (1) și Trlngov 6 p.

TENIS C» Turneul de la Tokio 
a fost cîștigat de Jimmy Con
nors, învingător cu 6—1, 6—2 în 
finală cu Tom Gulllkson. « Tur
neul ..indoor" de la Paris a con
tinuat cu întîlnirile din cadrul 
sferturilor de finală. Kronk (Aus
tralia) — Haillet (Franța) 4—6, 
6—3, 6—2 ; Panatta (Italia) — 
Bertolucci (Italia) 6—3, 6—2 :

Maeso (Spania) — Portes (Fran
ța) 6—3, 6—4 ; Gottfried (S.U.A.)
— Cox (Anglia) 6—4, 6—2.
• In turneul de la Kdln, Saviano 
(S.U.A.) l-a învins cu 7—6, 7—5 
pe Gene Mayer (S.U.A.). Alte 
rezultate : Waltke (S.U.A.) —
Martin (S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Hayes 
(S.U.A.) — Taroczy (Ungaria) 
6—3, 7—5. a La Londra a conti
nuat tradiționalul meci pentru 
,,Cupa Wightman" dintre echi
pele feminine ale Angliei șl 
S.U.A. După două zile, scorul 
este de 3—1 în favoarea jucătoa
relor americane. Rezultate obți
nute în ziua a doua : Andrea 
Jaeger — Virginia Wade 3—6, 
6—3, 6—2 ; Evert — Lloyd, Casals
— Hobbs, Coles 6—3, 6—3.

VOLEI 9 în ,,C.C.E." (masculin) 
echipa elvețiană V.C.B. Bienne a 
învins cu 3—1 pe Kfum Vol da 
(Norvegia).
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