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A 20-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin

PRIMA SELECȚIONATĂ A ROMÂNIEI
A ÎNVINS NET DANEMARCA: 25-13!
RIMNICU VÎLCEA, 19 (prin 

telefon). Partida centrală a ce
lei de a doua reuniuni a ediției 
jubiliare, a 20-a, a „Trofeului 
Carpați" Ia handbal feminin a 
constituit-o întilnirca dintre 
prima reprezentativă a Româ
niei și selecționata Danemarcei. 
Cei 3 000 de spectatori care au 
umplut pină la refuz tribunele 
Săliî sporturilor din localitate au 
încurajat frenetic formația 
noastră, contribuind și ei, am 
spune, la realizarea unui suc
ces net, entuziasmant. Greul 
însă de-abia a început... —

ÎN ASCENSIUNE VALORICA, 
ECHIPA ROMÂNIEI 

A ÎNVINS NET
în ciuda „cărții de vizită" pe 

care danezele și-au creat-o 
marți prin victoria obținută în 
fața reprezentativei Uniunii 
Sovietice, handbalistele noastre

REZULTATE TEHNICE - 
ETAPA A ll-a

Românta-tineret 
Germană 
România 
25—13 (14—7);
Ungaria 19—14

R.D.
16—22 (7—10) ;

Danemarca 
U.R.S.S. — 
(9-6).

La Focșani, in cadrul edifici a II-a a „DACI.1DH**

CONCURENTI DIN GENERAȚII DIFERITE, 
DAR UN EVIDENT NUMITOR COMUN -

DRAGOSTEA PENTRU SPORT

La masa de joc, Clara Tamaș, cîștigătoarea concursului (cu fața), 
și Ileana Molnoș
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va-

în 
în 
atît în 
schim- 
înscri-

au acționat dezinvolt 
tida cu ele, punîndu-și 
Ioare realele lor atuuri 
atac cit și în apărare, 
bind permanent ritmul,
ind goluri de pe semicerc sau 
de la distanță și învingînd ast
fel net : 25—13 (14—7). Edifi
cator în privința superiorității 
echipei noastre este faptul că 
doar Maria 
punctat în acest meci 
toate cele zece jucătoare 
cîmp pe care antrenorii Eugen 
Bartha și Remus Drăgăncscu

că 
Ionescu n-a 

dintre 
de

Oancea, primii
Ion MIHĂICA

le-au trimis în teren. Omnipo
tența colectivă a fost bine în
drumată in prima parte a jo
cului, cînd dealtfel reprezenta
tiva noastră s-a detașat în în
vingătoare de insistentul său
adversar, de către Gheorghița 
Oprea, conducătoarea de joc,
cea care a angajat atît coechi
pierele de la 9 m cit Și pe 
cele de la semicerc, punîndu-și, 
în același timp, in valoare 
posibilitățile ei ofensive, 
păcate, Gheorghița Oprea 
accidentat grav în acest 
și ea nu va mai juca pină la 
sfîrșitul competiției, creindu-se, 
astfel, un real handicap pen
tru colegele sale de echipă. în 
acest meci dur, aspru, s-au mai 
accidentat și Rodica Marian, care

Hrisiache NĂUM 
Ion GAVRLESCU

Și Din 
s-a 

meci

(Continuare in nao a 4-a)

„Cupa Centrocoop" la tenia 
de masă a fost cu adevărat o 
sărbătoare sportivă. 80 de re
prezentanți ai lucrătorilor din 
cooperația de consum, din 33 
de județe și municipiul Bucu
rești au venit la Focșani să 
participe Ia finalele celei de a 
3-a ediții a acestei cupe pe ra
mură de producție, desfășurată 
sub egida „Daciadei". Sîmbătă 
după-amiază și duminică pină 
Ia ora prînzului, am asistat Ia 
meciuri frumoase, unele aprig 
disputate (mai ales cele hotărî- 
toare pentru stabilirea titluri
lor), care demonstrau că spor
tul cu paleta și mingea de ce
luloid are în rîndurile 
rilor din cooperația de 
nu numai admiratori, 
practlcanți iscusiți, 
erau dealtfel cei mai buni din 
cele cîteua mii de oameni ai 
muncii din acest 
au luat 1 
asociații 
iudețe. ! 
cei mai 
declarau 
de acum 
statornic, 
dedică tenisului de masă 3—4

lucrăto- 
consum 
dar și 

Finaliști

sector care 
parte la întrecerile pe 
și apoi în finalele pe 
Și, fapt îmbucurător, 

mulți dintre finaliști 
că sportul le este 

i un prieten apropiat, 
, că mulți dintre ei

Foto : Costică RADUC — Focșani 
ore săptămînal. Dealtfel, conti
nuitatea dublată de un talent 
evident, le-a prilejuit lui Lau- 
rențiu Ursu, de la U.J.C.C. 
Bistrița Năsăud, și Clarei Ta
maș, de Ia U.J.C.C. Harghita, 
să urce pe cea mai 
treaptă a podiumului de pre
miere. Pentru ambiția cu caro 
au concurat, cu caie și-au apă
rat șansele, ar merita să-i a- 
mintim aici pe toți partici- 
panții, dar cum spațiul nu ne 
permite, vom enumera pe cel 
mai buni dintre concurenți : 
I>. Ursu, Ad. Czizec, Al. Sza
bo, I>. Darie (cîștigătorul de 
anul trecut), T. Lupitu, I. Gri- 
goroaie, Gh. Milian și V. Io- 
sub, cei care au reușit să intre 
în „sferturi", pe Clara Tamaș, 
Dorina Reschner, Ileana Mol
noș și Eugenia Tăuleseu, cele 
patru concurente intrate în tur
neul final. Meciurile 
Darie (2—1), Ursu — 
(2—1), Szabo — Darie 
finala Ursu — Czizec 
de bună valoare, atractive, în

înaltă

Czizec-
Szabo 

(2-0) și 
au fost

Constantin ALEXE

(Continuare in ong 2-3)

MECIUL DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl FRANȚEI
SE AFLA ÎN ATENȚIA LUMII
u BtciPtsn: JUCĂTORII NOȘTRI SUSJIN

RUGBYSTiCE
Pe planșă : Petru Kuki (in stingă) și Gheofghe 
doi clasați in proba de floretă Foto :

Debut viguros al scrimerilor români

KUKI (floretă) Șl FILIPOIU (sabie).
CAMPIONI BALCANICI PE 1980

Primul campion al celei da 
ediții a Balcaniadei 

care se desfășoară 
fost floretistul 

Petru Kuki.

a XlII-a 
de scrimă, 
în Capitală, a 
nostru 
cîștigâtor al concursului inter
național de la Moscova și-a a- 
dăugat un binemeritat succes 
la bogatul său palmares Un 
titlu pc care l-a obținut fără 
emoții, din preliminarii și pină 
la ultimul asalt.

Pornit (decis) să-și adjudece 
locul I, reprezentantul nostru a 
încheiat fără nici o înfrîngere 
primul tur al întrecerii : trei 
victorii, față de două obținute 
de Tocev și una realizată de 
Markov. Apoi, 
alte 5 victorii, 
proape de

Turneul 
Kuki alte 
categorice 
Kovacici și Huszti) sau lejere 
(5—2 cu Oancea și Masa), ast
fel că el încheie cu un bilarjț 
net favorabil competiția : 13
asalturi ciștigate din tot atitea 
susținute ! I se cuvin felicitări 
pentru modul angajat în care 
a evoluat pe planșă, atent la 
fiecare intenție a adversarilor 
lui. prudent cînd a fost cazul 
sau impetuos atunci cînd 
cursul disputei î-a îngăduit. 
Așa am dori să-l vedem pe 
Kuki în toate concursurile !

Foarte bine s-a comportat și 
Gheorghe Oancea, autor a 4 
victorii : 5—1 la Kovacici Hus
zti și Masa și 5—2 la Iile. O 
prezență activă pe planșe, care 
se întrevedea încă din prelimi
narii (locul I în grupă și duoă 
aceea, și în semifina'0 despăr
țit la coeficient de Iii: . ambii

Recentul

in semifinale 
urmărit îndea- 

Huszti (4 v.).
final i-a adus lui
5 victorii la scoruri 
(5—0 la Iile 5—1 Ia

cu cite 4 victorii, dar Oancea 
avînd +13 față de adversarul 
său direct, cu +7...). Mult mai 
curajos, impunindu-și deseori 
inițiativa, Oancea și-a putut e- 
tala adevărata sa valoare. Nă
dăjduim să o confirme 
viitoarele întreceri dițj 
sezon și mai ales din 
1981. Pentru că Oancea 
turi de Kuki) trebuie să 
ze „lotul mare"

Cu... frenezia-1 cunoscută, 
Nicolae Iile a obținut două 
victorii sigure (5—1 la Kovacici 
și Huszti) care l-au adus ps 
podium, înaintea lui Zsolt 
Huszti și a iugoslavului Zoltan 
Masa, care l-au egalat la nu
mărul de asalturi ciștigate, dar 
pe care i-a întrecut la coefi
cient Iile rămîne un floretlst 
plin de temperament, cu posi
bilități remarcabile de a face 
cit mai curînd apropierea da 
trăgătorii noștri fruntași. O a- 
numită disciplină în gîndire îl 
va ajuta să realizeze intr-un 
interval scurt acest obiectiv pe 
care și-l dorește.

Clasamentul final : 1. 
Kuki (România) 5 v. 
balcanic pe anul 1980 
Oancea (R) 4 v. 3 N. 
2 v (—1), 4 Z. Huszti 
(—5; 18 tușe primite). 
Masa (Iugoslavia) 2 v 
tuse primite), 6. S 
(I) 0 v.

tn proba de sabie, 
reunit nu mai puțin 
reprezentanți ai țării 
(Florin Păunescu,

și la 
acest 
anul 
(ală- 
vize-

Petru 
campion 
2 Gh 
Iile (R) 
(R) 2 v.

5. Z. 
(—5 ; 20 
Kovacici
finala a 

de patru 
noastre 

Alexandru
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

ANTH1NAMENTU1 PlifNCIPA! CU GINDIJI IA REVANȘĂ.
Meciul de rugby, de dumini

că, din campionatul Europei, pe 
care-1 vor disputa echipele 
României și Franței, la Bucu
rești, pe stadionul Giuiești, sus
cită un interes deosebit nu nu
mai la București și Paris. Du
minică vor fi în tribune antre
nori și specialiști ai țărilor par
ticipante la campionatul conti
nental din Italia, Uniunea So
vietică, Polonia și Spania, pre
cum și din Marea Britanie, al 
cărui for de specialitate este 
deosebit de interesat de ascen
siunea rugbyului românesc, 
după recentele turnee întreprin
se de rugbyștii noștri dincolo 
de Canalul Mînecii.

Un grup de 30 de ziariști 
francezi, comentatori radio și 
televiziune (cu transmisii direc
te) va însoți echipa Franței. 
Este semnul marelui interes pe 
care francezii ii poartă acestei 
întîlniri pe care o socotesc 
drept cheie pentru o nouă eta
pă a echipei lor naționale. Du-

pă cum scrie Henri Garcia, re
dactor șef la ziarul l’Equipe 
din Paris, „15-!e” galic vrea să 
redea Franței rugbystice 
rea trecutului în meciul 
București, 
că echipa 
nucă greu

Desigur, 
mîndri că 
muncă iau 
egalitate în partidele cu 
mal bune selecționate franceze 
șl engleze, dar ei știu, în ace-

valoa- 
de la 

însă 
fi „o

E1 recunoaște 
României va 
de spart", 

rugbyștii noștri sînt 
după ani și ani de 
startul pe picior de 

cele

lași timp, cit de greu este de 
învins o echipă a Franței care 
își trage seva din milioane de 
practlcanți ai sportului cu ba
lonul oval, de la internaționali 
rutinați sau mai tineri, care a- 
bordează cu regularitate „Tur
neul celor 5 națiuni" și echipele 
extrem de puternice de pe con
tinentele lumii. De aceea selec- 
ționabilii români se pregătesc 
cu asiduitate și responsabilitate 
chiar dacă meciul este de a- 
ceastă dată 
Ei doresc să 
toriei de la 
(15—12). Azi 
trenamentul
onul Giuiești, care este amena
jat in vederea acestei impor
tante confruntări sportive.

pe teren propriu, 
reînnoade firul vic- 
București din 1970 
este programat an- 
principal pe stadi-

la paris: ULTIMELE RETUȘURI ALE
EORMAJII DORMICE SA CIȘTIGE

PARIS, 19 (prin telex). Echi
pa Franței sosește sîmbătă la 
București cu dorința de a obți
ne un succes la „ sfîrșit de an,

in partidele-restanfâ de ieri, la fotbal

STEAUA A OBȚINUI UN PUNCT PREȚIOS LA IAȘI,> » J ’

IAR „POLI“ TIMIȘOARA
Ieri s-au disputat cele două 

jocuri-restanțe din etapa a 8-a 
a Diviziei „A" de fotbal, 
gistrindu-se următoarele 
tate : z
IAȘI : 
Politehnica — Steaua 3-3
TIMIȘOARA :
„Poli" - Univ. Ciaiova 1-0

Clasamentul, care se prezintă 
acum complet, are următoarea 
înfățișare :

înre- 
rezul-

(2-3)

(1-0)

(Citiți, in pag. 2-3, cronicile

UNLI

României 
nucă greu

A ÎNVINS CAMPIOANA

ceîor doua partide)

1. DINAMO 15 10 1 4 28-11 21
2. Univ. Craiova 15 10 1 4 24-11 21
3. F.C.M. Brașov 15 8 3 4 20-15 19
4. F.C. Argeș 15 8 1 6 27-15 17
5. Corvinul 15 8 1 6 30-21 17
6. A.S.A. Tg. M. 15 7 2 6 27-25 16
7. Steaua 15 6 3 6 21-18 15
8. S.C. Bacâu 15 6 3 6 19-24 15
9. Politehnica lași 15 6 2 7 25-22 14

10. „U“ Cj.-Nap. 15 6 2 7 15-17 14
11. „Poli" Tim. 15 6 2 7 11-16 14
12. Progresul 15 6 2 7 22-28 14
13. F C. Olt 15 5 4 6 15-21 14
14. Chimia 15 6 2 7 18-30 14
15. Jiul 15 6 1 8 21-20 13
16. Sportul stud. 15 5 1 9 17-24 11
17. F.C. Baia Mare 15 5 1 9 18-26 11
18. F.C.M. Galați 15 5 0 10 20-34 10

deși știe că echipa 
a fost întotdeauna o 
de spart pentru echipa Franței. 
Dealtfel, de-a lungul anilor, rug
byștii români le-au fost de fie
care dată francezilor parteneri 
de întrecere nu numai inco
mozi, ci și de valoare, partide
le fiind mai de fiecare dată 
pe muchie de cuțit. De data 
aceasta spectatorii de pe sta
dionul din Giuiești. ca și 
lioanele de telespectatori fran
cezi și români vor face cunoș
tință cu o echipă franceză dor
nică de afirmare, în plină re
construcție. Rugbyul francez, 
după promițătoarele sale suc
cese asupra Noii Zeelande. in 
test-meciul de la Auckland, și 
României, la Montauban a cu
noscut retragerea unor titulari 
ceea ce a dus la o scădere de 
ordin fizic. Pentru a compensa 
această ■ lipsă francezii au 
schimbat stilul de joc, adop- 
tînd un rugby mai ofensiv, mai 
larg. Dar în ciuda eforturilor 
admirabile ale liniilor dinapoi,

HENRI GARCIA
/ redactor șef la ziarul 

d’Equipe — Paris

dată

mi-

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONI DE LUPTE CRESC Șl EA SATE

In campionatul de polo RAPIDUL AȘTEAPTA UN EVENTUALr

I

I
I
I

I

I
dificil. (D.

L

DRAGOSTEA PENTRU SPORT
în 1562 șl 
3 m. bA- 

Nedelcu (Progresul) 
. Oprean (C.S.Ș. sf-

LA NICI 17 ANI, IN LOTUL NATIONAL
La 17 ani ncimpliniți, vîrstă 

de acum a lui Emil I* ‘ 
prezența sa in lotul de 
al României — care se 
gătește în vederea unui 
sezon internațional, și în 
cial pentru ediția 1931 a .. 
pel Davis" — nu trebuie să 
surprindă. El și-a demonstrat 
cu prisosință calitățile care, 
adăugate unei conformații fi
zice parcă anume croite pen
tru tenis (1,91 m Înălțime și 78 
kg), îl recomandă ca pe un 
Jucător cu frumoase perspec
tive. Născut la București la 
9 Ianuarie 1964 (elev în anul 
in la Liceul de filologie-ls- 
torie nr. 2), Emil Hnat a în
ceput să practice „sportul alb" 
la vîrstă de 9 ani, sub com
petenta îndrumare a antreno
rului Alexandru Burcea (a- 
cesta l-a pregătit timp de 4 
ani). Este legitimat la Tenis 
Club București, de perfecțio
narea sa ocupîndu-se acum an-

Hnat, 
tenis 
pre- 

l nou 
î spe- 

,,Cu-

■>
trenorul emerit Tudor el 
din. Doi ani la rind (1975 
1976), tînărul tenisman cîști- 
gă titlul de campion național 
de copii, iar în 1978 și-1 adju
decă pe cel de juniori. A 
participat, de asemenea, cu 
echipa României la diferite 
competiții internaționale, ocu- 
plnd locul ni în proba indi
viduală la C.E. de juniori de 
la Praga (1978). în sfîrșit, a- 
nul acesta, a ocupat locul I 
la campionatele internaționale 
de la Mamaia (tineret). „Fiind 
chemat la lotul reprezentativ 
îmi dau seama că mi s-a fă
cut o mare cinste — ne spu
ne Emil Hnat. Dar în același 
timp socot că îmi revin res
ponsabilități și mai mari și 
de aceea vreau să mă antre
nez cu și mai multă 
conștiinciozitate decît am fă
cut-o pînă acum“.

Ion GAVRILESCU EMIL HNAT

9 BREVIAR
în Județul Buzău, prima sec

ție sătească de lupie a luat 
ființă în urmă cu numai doi 
ani. actlvînd pe Ungă ' 
generală din Vernești. 
pregătire ? O sală 

mică, înzestrată cu 
tură modestă, aflată in 
stadionului comunal i 
bal. Micuții elevi e frecven
tează zilnic, după orele de 
curs, transpirând din plin timp 
de 2-3 ore, cit durează lecția 
de lupte, iar că aici se mun
cește mult șl cu folos stau 
mărturie cele patru titluri de 
campioni ai țării (Eugen Jipa 
— cat. 26 kg. Dănuț Prefit — 
cat. 30 kg. Florin Ioniță — 
cat. 33 kg și Ion Chiriță — 
cat. 36 kg) și cinci de vice- 
cam pioni, cucerite de elevii 
din Vernești la campionatele 
de lupte rezervate, copiilor și 
desfășurate, nu de mult, la 
Tg. Mureș.

Cine se ocupă de pregătirea 
micuților luptători 7 Antre
norul Ștefan Ispache, un das
căl cu mult tact și simț pe
dagogic, care a lăsat altor co
legi de-ai săi grija de a se 
ocupa de secția de lupte din

Școala 
Loc de 
relativ 

apara- 
i incinta 
de fot-

oraș, el preferind să activeze 
ca antrenor al tinerilor să
teni. După opțiunea sa, nu a 
avut ce regreta. Cele patru ti
tluri de campioni ai țării, 
cucerite de tinerii din Ver- 
nești, l-au răsplătit eforturile 
șl totodată l-au convins să 
înființeze și © a doua secție 
de lupte la sate șl anume la 
Vadu Pașii. Aici, într-o sală 
improvizată în clădirea fostei 
mori sătești, după o selecție 
minuțioasă în rlndurile ele
vilor Școlii generale de 8 ani. 
a rămas să lucreze cu 30 de 
copil. Dimineața cu aceștia, 
după-a miază cu cei din Ver- 
neștl. Și așa, zilele se scurg, 
copiii asimilează, aflîndu-se 
în prezent într-o întrecere 
tacită. Care dintre cele două 
secții sătești de lupte va reuși 
anul viitor să aducă Buzăului 
mai multe titluri de campioni 
al țării ? în această compe
tiție nu ar fl exclus să inter
vină cu vreo surpriză elevii 
celei de-a treia secții de lup
te nou înființate, cea din Ne- 
holu, de care se ocupă pro
fesorul dt? educație fizică Ion 
Nica...

Gheorghe ȘTEFANESCU

• Marianei Lucescu, 
acum singura femele 
noare de rugby, i s-a alăturat 
și Maria Bodea din Bala 
Mare. Aceasta din urmă ac
tivează la Liceul industrial e- 
lectrotehnic din localitate șl 
are deja o echipă formată din 
©opli șl juniori. îi urăm suc
ces !

antre-

• în timp ce intr-un vechi 
centru de scrimă, cum este 
Tg. Mureș, doar un singur 
sportiv tînăr promite să se 
angajeze ferm în performanță 
— flore tistul Li viu Buzan, Ja 
Slobozia, oraș fără tradiție în 
sportul mușchetarilor, • echi
pă de juniori activează In Di
vizia A de sabie. Recent, 
scrima ialomlțeană sînt 
consemnat noi împliniri: 
titlu de campion național 
juniori II (Marius Florea) 
altul, balcanic, la seniori (La- 
urențlu Fillpoiu)

(Urmare din pag. 1)

timp ce Clara Tamaș și Dorina 
Reschner au oferit o adevărată 
finală, încărcată de o stare e- 
moțională deosebită. Și Clara 
și Dorina joacă tenis de masă 
de mici ; învingătoarea se află 
pe puțin trei ore pe săptămînă 
în fața mesei de joc, deși la 
cei 18 aii iși imparte timpul 
Intre treburile profesionale de 
merceolog și liceul seral, unde 
este elevă ’ ’ .
Campionul băieților, Laurențiu 
Ursu, soț
la I.P.P.C. Bistrița, e 
județean la tenis de cîmp, un 
mare iubitor de sport, care își 
vede răsplătite eforturile, în- 
scrilndu-și numele pentru a 
doua oară pe lista câștigătorilor 
acestui frumos concurs. Am 
văzut în sala „Vrancea" din 
Focșani 80 de concurenți, colegi 
de meserie, reuniți in jurul 
a opt mese de joc. Cei mai ti
neri participant!, Clara Tamaș, 
și A. Csila (18 ani), cel mai 
în vîrstă Gh. Csikos, tehnician 
principal la U.J.C.C. Deva, 
în vîrstă de 57 de ani, nu altul 
decît președintele Asociației 
sportive „Dacia". Nu-i dă ni
meni această vîrstă. Secretul ? 
„Am jucat fotbal în tinerețe, 
acum sînt mereu pe terenul de 
volei sau de baschet, la masa 
de tenis. Cînd timpul îmi per
mite, 6—7 orc pe săptămînă le 
petrec in compania sportului.

în clasa a Xl-a.
și tată, este tîmplar 

campion

Am venit Ia Focșani 
cîștig, ci să concurez, 
alături de acești tineri, __ ___
îi voi indemna mereu să prac
tice sportul, 
lor".

După două 
pe podiumul 
cat, la băieți 
trița Năsăud) 
(Maramureș), 
(Bihor); fete : 1. Clara Tamaș 
(Harghita), 2. Dorina Reschnei 
(Bistrița Năsăud). 3. Ileana 
Molnoș (Harghita), fiind răs
plătiți cu frumoase cupe și pre
mii în materiale sportive. Să 
remarcăm succesele sportiviloi 
din Bistrița Năsăud și Harghi
ta. Cit privește pe organiza
tori, Centrocoop, cu sprijinul 
C.N.E.F.S. și Uniunea Sindica
telor din comerț și cooperație 
și al organelor locale de partid 
și de stat din Focșani, toți me
rită felicitări. Lor li 
gat U.J.C.C. Vrancea 
te loan Ioanovici, nu 
fostul fotbalist de la 
Napoca și Politehnica 
gazdă ospitalieră, care a 
toate eforturile ca participanții 
să se simtă bine, ca această 
competiție desfășurată în ca
drul „Daciadei" să se bucure 
de o deplină reușită (pentru ex
celenta organizare, a șl pri
mit o frumoasă cupă din par
tea C.N.E.FJS.). Festivitatea de 
încheiere, ca să mai comple
tăm acest tablou, a oferit mo
mente emoționante.

nu să 
să fiu 
pe care

pentru sănătatea

zile de întreceri, 
de onoare au ur- 

: 1. L. Ursu (Bis- 
. 2. A. Czizec

3. Al. Szabo

s-a adău- 
(președin- 
altul decît 
„U“ Cluj- 

Iași), 
făcut

ACCIDENT11 ÂL CRIȘULUI, LA CLUJ-NAPOCA
Va rămîne Crișul Oradea li

der al clasamentului în Divizia 
„A" și după etapa de azi a 
campionatului de polo ? Echipa 
antrenată de Nicoiae Rujinschi 
a luat un start puternic —trei 
victorii în tot atîtea meciuri, 
dintre care prima chiar asupra 
campioanei, la București — 
astfel că partida pe care o 
susține astăzi, la Cluj-Napoca, 
cu formația locală Voința se 
anunță ca un veritabil derby. 
Clujenii, după o victorie în 
fața Progresului, la București, 
au pierdut întîlnirile cu Rapid 
(pe teren propriu) și Dinamo, 
pe aceasta din urmă la capătul 
unei dispute foarte echilibrate. 
Ei păstrează șanse evidente de 
cîștig, cum tot atît de bine 
s-ar putea ca „7“-le Crișului 
— dacă portarul Kiss se va ri
dica la valoarea coechipierilor 
săi — să-și impună superiori
tatea datorită unui Iot mai o-

mogen și jocului lor modern, 
în continuă mișcare.

La București, cealaltă echipă 
neînvinsă in actuala ediție, 
Rapid, întîlnește pe campioana 
„en titre", Dinamo. Un meci 
care în mod cert va. umple la 
refuz tribunele piscinei acope
rite de Ia Floreasca. Ferovia
rii au cîștigat de regulă con
fruntările din acest bazin, jo
cul lor fiind evident avantajat 
de dimensiunile reduse (sub 
cerințele regulamentului) ale 
terenului. în plus, ei așteaptă 
cel mai mic „accident" al o- 
rădenilor pentru a prelua șefia 
plutonului, mai ales că parti
da directă, cu Crișul, este pro
gramată duminică ia Oradea. 
Sîntem siguri însă că și Dina
mo va face totul pentru a in
firma tradiția... în fine, der- 
byul codașelor — C.N. ASE și 
Progresul — este programat în 
deschidere, de la ora 17. (A.V.)

După concursul de vcriticarc a săritorilor in apă

BINE PENTRU SALTURILE GRELE
DAR CE FACEM CU „IMPUSELE» ?

Din vară, cînd au luat parte 
la cele mai Importante întreceri 
oficiale ale anului, săritorii de la 
trambulină au avut o perioadă 
destul de Îndelungată de repaus 
eompetițlonal, dar nu de între
rupere totală a activității. A- 
ceasta a constat din antrena
mente pe uscat șl, în ultima vre
me, în bazin. In aceste condiții, 
desfășurarea unui concurs de 
verificare a fruntașilor acestui 
sport, care se pregătesc pentru 
marile concursuri ale anului vii
tor (în primul rind pentru „Uni
versiadă"), era absolut necesa
ră ; ne-am convins de acest lu
cru cu prilejul disputelor găz
duite de bazinul AugusV din 
Capitală.

Unele constatări sînt îmbucu
rătoare : aproape toți săritorii 
și-au îmbunătățit programul de 
concurs prin adoptarea unor sal-

® In grupa 1-6, Dinamo ji Steaua învingătoare la scor © 
„7-12", „U" Cluj-Napoca întrecută de „Poli* C.S.Ș. Unirea Iași I

BRAȘOV, 19 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate, 
bine pusă la punct, au Început 
întrecerile turului secund al cam
pionatului național de baschet 
masculin, grupa valorică 1—6. Re
zultate :

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 101—68 (50—34). Par
tida de debut a opus două echipe 
cunoscute, cu stiluri de joc di
ferite : dinamoviști cu predilecție 
pentru atacuri purtate în viteză 
(in care contraatacul a funcționat 
precis), Rapid cu joc pozițional, 
prelungit, în care scopul princi
pal era limitarea proporției sco
rului. De aici a rezultat, totuși, 
un meci interesant, cu folosirea 
de către antrenorii ambelor for
mații a tuturor jucătorilor în
scriși pe foaia de arbitraj ; echi
librul a fost menținut doar plnă 
în min. 15, cînd dinamoviștii con
duceau cu 36—30. In continuare, 
Dinamo s-a impus clar. Au mar
cat : Caraion 10, Braboveanu 16, 
Fluturaș 12, Ivascencu 10, Nicu- 
lescu 16, Antohl 2, Mihuță 
Marinache 6, Uglai 9, David 8, 
Popa 6, respectiv Vintllă 8, Mi
litam 8, Bulancea 8, Gh. Dumi
tru 6, Sipoș 2, Suciu 11, Plămadă 
7, Țurcanu 14, Bradu 4. Au con
dus cu scăpări : D. Oprea și L 
David.

6,

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 102—60 (55—22). Meciul se 
anunța echilibrat, dar, după numai 
clteva minute, Farul s-a „stins", 
iar Steaua a sprintat, mai ales că 
bucureștenil au avut în teren pe 
Brănișteanu care (deși a fost fo-

In

losit cam puțin) a avut o evo
luție de excepție. Antrenorii cam
pionilor i-au menajat pe Cernat, 
Oczelak și Pîrșu, lăsîndu-1 pe cei 
tineri să joace mai mult și să 
cîștige o partidă aplaudată de 
public pentru frumosul spectacol 
oferit. Au marcat : Ermurache
16, Zdrenghea 4, Scarlat 14, Pîrșu 
2, Cernat 8, Căpușan 14, Opși- 
taru 13, Netolitzchi 6, Oczelak 6, 
Brănișteanu 19, respectiv Cîm- 
peanu 6, Radu 8, Cernat 2, Mar- 
tinaș 8, Pașca 6, Băiceanu 14, 
Splnu 8, Țeglaș 8. Au arbitrat 
C. George și Fl. Baloșescu.

---------- BUCUREȘTI — C.S.U. 
81—84 (47—33, 73—73).

Paul IOVAN

turi eu coeficient de’ dificultate 
mai ridicat decît In sezonul tre
cut (de exemplu, Cristina Ti
mar a executat dublu salt și Ju
mătate înapoi grupat — coeficient 
2,8, Andreea Dragomlr dublu 
salt și jumătate răsturnat gru
pai — coeficient 2,8), unele foarte 
tinere concurente au manifestat 
un real progres (Cristina Szakacs, 
de pildă). Dar nu lipsesc nici 
aspectele mai puțin pozitive, din
tre care amintim lipsa de pre
cizie, acuratețe și eleganță a să
riturilor impuse, ori absența ne
justificată a lui Cornel Pop. De
sigur. acestea sînt doar prime 
observații ; altele, care vor fi fă
cute cu ocazia triunghiularului 
R.D. Germană — Cehoslovacia — 
România (sîmbătă șl duminică, 
la Halle) vor avea, fără îndoia
lă, mai multă consistență, deoa
rece vor fl prilejuite de un con
curs Internațional ”
8TANCULESCU).

Rezultate. Născuți 
mai mari, trambulină 
ieți: î. d. r ' 
440,20 p, 2. D. Oprean 
biu) 416,15 p, 3. T. Barabas 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 356,05 p ; 
fete; 1. Ruxandra Hociotă (C.S.Ș. 
Sibiu) 369,25 p. 2. Felicia Cîrstea 
(Lie. 2 Buc.) 351,50 p, 3. Mariana 
Marc (C.S.M. Cluj-Napoca) 338,60 
p ; platformă băieți î 1. D. O- 
prean 370,55 p, 2. A. Cherdu 
(C.S.Ș. Triumf Buc.) 365.15 p ;

D. Ned 
dreptăți 
țional.
născuți 
3 m ft 
(C.S.Ș. 
nlela ( 
335,60 p 
Cluj-Nai 
fete : 1.
2. Feliei 
torița I 
p ; năs< 
trambulî
Timar
2. Andr 
umf) 261 
(Crișul 
bulină 
Szakacs 
la eseu 
Cristina

CAMPIONATE • CC
INCEPIND DE MÎINE - TUR
AL DIVIZIEI DE LUPTE GREC

I.C.E.D.
BRAȘOV

19 (prin telefon).SIBIU, 
mul turneu din cadrul 
valorice 7—12 a Diviziei 
Început cu o surpriză: 
Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Întrecut formația Universitatea 
Cluj-Napoca, la capătul unui 
meci echilibrat (cu prelungiri) și 
spectaculos, in care clujenii și-au 
subestimat partenerii de între
cere, iar ieșenii au avut în Moi- 
sescu un jucător deosebit de efi
cient. Scor final: 91—89 (43—43,
83—83). Au marcat: Moiscscu ,37, 
Mihăilescu 20, Boișteanu 16, Mă- 
gurean 14, Dănilă 4, respectiv 
Gellert 34. Barna 16, Mate 2, Her
bert 10, Nicoară 5, Dăian 6, Bretz 
2, Roman 14.

Alte rezultate: DINAMO ORA
DEA — URBIS BUCUREȘTI 
82—78 (42—48), C.S.U. SIBIU —
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
80—68 (50—36).

Ilie IONESCU

Pri- 
grupei 
„A“ a 
echipa 
Iași a

coresp.

RENUMITA artera comerciala 
BUCURESTEANA

Cu prilejul acțiunii comerciale „Luna cadourilor**, care se desfășoară în perioada 1-31 decem
brie a.c., LIPSCANI — renumita arteră comercială ‘ 
potrivit pentru cei dragi din magazinele :

bucureșteană — vă oferă prilejul de-a alege cadoul

SATURN (stofe pentru bărbați și femei); FAMILIA 
(confecții pentru adulți) ; BORANGICUL (țesături 
din mătase) ; MACUL ROȘU (tricotaje, articole de 
galanterie, cosmetice parfumerie) ; MAGAZINUL 
STORTÎVILOR (articole pentru sport turism) ; POR-

{ELANUL (articole decorative, servicii de masă) ; 
LUMEA COPIILOR și VOINICEL (confecții, încălță
minte, jucării «Lfi^ate copiilor de toate vîrstele)

3Reconi

Duminică se împlinesc 50 de 
ani de la înființarea federației 
române de lupte, 50 de ani de 
activitate rodnică, încununată cu 
nenumărate medalii olimpice, 
mondiale sau europene. Harnicii 
și pricepuții noștri tehnicieni, 
talentații noștri sportivi au făcut 
ca la sfîrșitul acestor cinci de
cenii să se vorbească cu respect 
despre școala românească de 
lupte.

Cu ocazia ședinței festive pri
lejuită de aniversarea semicen
tenarului F.R. Lupte, ce va avea 
loc în sala de festivități a clu
bului Dinamo din Capitală, vi
neri la ora 10,30, vor fi distinși 
sl premiați o serie de activiști 
in domeniul luptelor, antrenori, 
sportivi fruntași, care și-au adus 
o contribuție însemnată la dez-

voltarea 
noastră. 

Evenir 
campion 
chipe p 
lui Din< 
gram : 
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după si 
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primii ș 
tegorie.

VEȘTI DIN BOB Șl S
• Un lot de sănieri a plecat 

în R.D. Germană, la Oberhof, 
pentru a lua parte la antre
namente în compania unor spor
tivi fruntași din țara gazdă și la 
un concurs (28 decembrie). Au 
făcut deplasarea Gabriela Haja, 
Livla și Rita Ghcorghiță, Ion A- 
postol, Cristinel Piciorea, Dan 
Comșa, Constantin Răducanu ș.a. 
Antrenori : V. Paiuc și Gr. Peter.

@ Boberii din lotul de tineret 
se pregătesc pe pista din Sinaia 
și urmează ca la 1 decembrie să 
facă deplasarea la Oberhof, pen
tru antrenamente pe pista în
ghețată artificial. între 11 $1 15 
decembrie vor avea loc antrena-

mentele 
lnagurar 
din Obe 
R.D. Ge 
alterne? 
boburi 
tele de 
fizice ș: 
pentru ] 
concurs
• Am 

tarea di 
Dragomi 
național 
gomir * 
și capac 
de antre 
A.S. Po

s
12
§
B
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GEOAGIU-BĂI ÎȘI AȘTEAP
Situată La 12 km de Orăștie, la o altiti 

de vînturi, într-un decor natural pitort 
climatică prezintă un interes deosebit p, 
tează cu succes unele afecțiuni In moder 
de care dispune, la care se adaugă și fac

Ape alcaline, ușor sulfuroase, bicarbona 
termale și termale, radioactive, nămol d 
ginos, lată cîțiva din factorii naturali ce 
In tratarea afecțiunilor aparatului locomol 
nerative, abarticulare, inflamatorii, post-t: 
periferice), precum și a afecțiunilor gine< 
dițiilor deosebite de care dispune stațiu: 
iarnă tratamentul medical este la fel de 
tuat în timpul verii.

Hotelul recent construit, vilele cu grad 
fort oferă condiții din cele mai bune <1

Biletele s-au pus în vînzare la toate f 
țene de turism, precum și la cele ale I



Partidele restanțe de ieri
WWWWW \ \ v«\\ă \ i v

O FORMIDABILĂ CURSĂ DE URMĂRIRE
S-a jucat aspru, bărbătește, cu 

o tenacitate rar întîlnită, cu 
mari ambiții de o parte și de 
alta pe un teren foarte greu, în
muiat de ploaie. Primele atacuri 
au aparținut, firește, gazdelor, 
dar, pe parcursul a numai 120 de 
secunde s-au marcat goluri la 
ambele porți. în min. 3 Anton a 
trimis o minge înapoi spre Bucu, 
mingea s-a oprit într-o băltoa
că, Ia 14 m, și, venit în viteză. 
JURCA a reluat-o în gol : 0—1! 
în minutul următor, la un corner 
executat dc C. lonescu, balonul 
a ajuns în fața porții Iui lor- 
dacie, de unde, infiltrat în atac, 
URSU l-a expediat în plasă:
1—1 după numai 4 minute de 
joc. Partida se anunța, așadar, 
deosebit de atractivă. Și așa a 
și fost, la atacurile în valuri ale 
Ieșenilor, Steaua răspunzînd cu 
rapide și eficace contraatacuri 
purtate prin cele două vîrfuri 
M. Răducanu și A. lonescu. La 
un astfel de contraatac (min. 14), 
mezinul bucureștenllor, MINEA, 
s-a decis să șuteze tare de la 
20 m, balonul a lovit în careu, 
șoldul Iui Zahiu, l-a păcălit pe 
Bucu și 1—2 ! Doar 8 minute au 
trecut și a fost rtadul gazdelor, 
prin CORAȘ, să fructifice o

UN SINGUR GOL, DAR DOUĂ PUNCTE IMENSE
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TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 
De trei ani încheiați n-a mai 
învins „Poli”, nici pe propriul 
teren, pe Universitatea Craiova. 
Avea să o facă astăzi, suferind, 
la numai trei zile distanță, o 
metamorfoză în bine, intuită par
că de cei peste 30.000 de Iubitori 
ai fotbalului din localitate care 
au luat cu asalt tribunele stadio
nului ,.l Mai”. Intr-adevăr, în 
pofida indisponibilităților, mai 
vechi sau mai proaspete, stimu
lată, pare-se, de ambianța ma
rilor meciuri, „Poli” s-a autode- 
pășit. S-a. mobilizat exemplar, 
etalînd, pe gazonul înmuiat de 
ploaia căzută de dimineață, un 
joc cursiv și mult mai lucid de- 
cît, duminică, cu Corvinul. Nota 
de tehnicitate avea să o imprime 
linia mediană (Dembrovschi și 
Roșea cu precădere), net supe
rioară compartimentului advers 
omonim, lipsit azi de Țicleanu 
și Beldeanu, cei doi mijlocași 
tricolori, ambii accidentați. Gra
ție forcingului declanșat din 
start, situațiile periculoase la 
poarta lui Boldici au apărut 
repede : în min. 8, Dembrovschi 
îl obligă pe goal-keeperul craio- 
vean să acorde corner ; în a- 
celași minut. Nedelcu reia cu 
capul, tr'mițînd balonul în bară; 
în min. 13, la o centrare de pe 
dreapta. Nedelcu șterge mingea 
cu capul, plasînd-o alături de 
poartă ; în min. 19, Boldici sal
vează, plonjînd disperat la pi
cioarele lui Palea, dar nu va tre-
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„CUPA METALUL" A RE
VENIT FUGILISTILOR Dl- 

NAMOVIȘTI
Spectatori mulți, organizare ex

celentă, meciuri de calitate, ar
bitraje foarte bune au caracteri
zat gala finală a „Cupei Meta
lul”. Competiție tradițională, me
nită să verifice stadiul de pregă
tire a pugiliștilor bucureșteni 
(cărora anul acesta li s-au ală
turat și cîțiva sportivi de la 
I.O.B. Balș, antrenați de Victor 
Lăzăreanu), și-a atins scopul, 
majoritatea boxerilor care au ur
cat în ring arătînd frumoase cu
noștințe tehnice.

Cei mai aplaudați boxeri care 
au evoluat în gala finală au 
fost : Leonard Mateescu, Rudei 
Obreja, Nicolae Iordache (toți de 
la Dinamo), Constantin Tudosă, 
și Cornel Crăciun (Energia) șl 
Costel Zoicăreanu (Mecanică fi
nă). „Cupa Metalul” a revenit 
pugiliștilor de la Dinamo (antre
nor I. Monea) cu 9 p, urmați de 
cei de la Energia (antrenori FI. 
Costin și Gh. Cristea), cu 8 p. 
Iată cîteva rezultate : juniori ; 
L. Mateescu (Dinamo) b.p. M. 
Voinea (Balș), R. Obreja (Dina
mo) b.p. E. Văduva (Mecanică 
fină), C. Tudosă (Energia) b.p. 
P. Dută (Dinamo), Gh. Streș’nă 
(Vulcan) b. ab. 3 M. Vasile (Me
canică fină', M. Petre (Metalul) 
b.p. S. Mărgean (F.E.A.), I. Ml- 
rică (Energia) b.ko 2 T. Panait 
(Dinamo). N. Iordache (Dinamo) 
b.ab. 2 N. Sișu (Balș)* C. Clo- 
băniuc (Dinamo) b.ab. 1 C. Leța 
(Rapid). Seniori ; C. Ristea (Balș) 
b. ab. 3 I. Zaharia (Metalul). 
Daniel DIACONESCU, coresp.

DINAMO ÎNVINGE 
GRIVITA ROSIE 

IN „CUPA F.R.R."
Trei noi partide s-au disputat 

în cadrul „Cupei F.R.R.", între
cere devenită, după campionat, a 
doua competiție națională.

Grivița Roșie — Dinamo 6—7 
(3—0). Meci de mare luptă, ter
minat cu victoria meritată a 
oaspeților. Au marcat : Chirigiu 
(încercare), Nlca (drop) pentru 
Dinamo, respectiv Fălcușanu (2 
lovituri de pedeapsă).

P.T.T. Arad — C.S.M. Sibiu
3—3 (0—3).

Știința Petroșani — Universita
tea Timisoara 21—13 (12—3).

POLITEHNICA IAȘI - STEAUA 3-3 (2-3)
Stadion „23 August" ; teren cu băltoace ; timp ploios ; spectatori - 

aproximativ 10 000. Au marcat: JURCA (min. 3), URSU (min. 4), MINEA 
(min. 14), CORAȘ (min. 22), Ad. IONESCU (min. 23) și SIMIONAȘ 
(min. 85). Șuturi Ia poarta : 24—5 (pe poarta : 15—5). Corners : 11—2.

POLITEHNICA : Bucu 6 — Oprea 7, Anton 5, Ursu 8, Munteanu 6 - 
Romilâ 7, C. lonescu 8, Simionaș 8 — Coraș 7, Cioaca 8 (min. 87 D. 
lonescu), Dârvilâ 6 (min. 72 Costea 7).

STEAUA : lordache 8 — Rotar 7, FI. Marin 7, Someș 8, Nițu 6 — Minea 7, 
lordinescu 7, Zahiu 5 — M. Răducanu 8, Ad. lonescu 8, Jurcă 7.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 5 ; la linie : V. Ciocilteu și D. Preo- 
țescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : SIMIONAȘ, CIOACĂ, ZAHIU și C. IONESCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe:

S' ...... .. ...... .............
minge oprită într-o băltoacă, la 
șutul ieșanului, Iordache nepu- 
tînd reține balonul : 2—2. Șl din 
nou suspans. Nici nu s-au ter
minat bine aplauzele pentru go
lul lui Coraș că, pornit într-una 
din vijelioasele sale curse cu 
driblinguri, M. Răducanu l-a pus 
ca pe... tavă un balon Iul A. 
IONESCU și scorul a devenit
2—3.

După pauză, Steaua s-a stins 
în atac, deoarece mijlocașii el nu
i-au  mai jucat, cum © făcuseră 
pînă atunci, pe M. Răducanu șl 
A. lonescu șl, astfel, a început 
formidabila cursă după egalare 
a echipei ieșene, C. lonescu, Ro- 

„POLI" TIMIȘOARA - UNIV. CRAIOVA 1-0 (1-0)
Stadion „1 Md" ; teren înmuiat de ploaie ; timp însorit ; spectatori — 

peste 30.000. A marcat : NEDELCU (min. 28). Șuturi la poarta : 19—3 (pe 
poarta : 6-1). Cornere : 10-2.
„POLI" TIMIȘOARA: Make 7 — Nadu 7, Manea 7, Șerbinoiu 8, Vișan 7 

— Dembrovschi 8, Roșea 8, T. Nicolae 7 — Anghel 7, Nedelcu 8-j-, Palea 7 
(min 88 Cotec).

UNIV. CRAIOVA : Boldici 8 — Purfrna 7, TH'ihoi 6, Ștefănescu 7, Ungu- 
reanu 6 — Babaci 6, Ciupitu 5, Donose 5 (min. 64 Irimescu 6) — Crișan 5 
(nrln. 64 Geolgâu 6), Cămăta-ru 5, Cîrțu 5.

A arbitrat : V. To pan 8 ; la linie : M. Salomir (ambii din Cluj-Na- 
poca) șl A. Hîrța (Gherla).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1*-3 (1-0).
..... ...................   —........... ........................■■■........■■■—I ■■■■■■■ ,!■■■ III !■■■....... ....

jeratec tribunele întreaga re
priză secundă. Căci acum, în 
pofida păstrării inițiativei, ,,Poli” 
va puncta doar la capitolele cor
nere și șuturi la poartă, în timp 
ce cîteva contraatacuri craiovene 
(min. 63 — Crișan ; min. 67 — 
Bălăci, șut de la 8 m în por
tarul ieșit inspirat) vor fi real
mente periculoase. Tribunele o- 
vaționează în picioare această 
victorie la limită, dar atît de 
prețioasă în clasament a lui 
„Poli”.

Gheorghe NICOLAESCU

ee mult — doar 3 minute — și 
va fi nevoit să scoată balonul 
din plasă (jos, lingă stîlpul 
drept), trimis acolo de capul lui 
NEDELCU, la o centrare de la 
Vișan. Finalul de repriză va fi 
marcat de două ocazii mari ri
sipite de Anghel (min. 39 și 41), 
iar La fluierul de arbitru, după 
primele 45 minute, cronicarul va 
consemna un fapt sugestiv pen
tru fizionomia jocului de pînă 
atunci : nici un șut al campio
nilor spre poarta lui Moise ’.

...Ocazii ratate cu ușurință de 
„Poli”, avînd „darul” să țină pe

„CLASAMENTUL
Ieri s-au disputat și ultimele 

două partide restante din cadrul 
Diviziei „A”, deci toate cele 18 
divizionare au acum același nu
măr de meciuri jucate, 15. Prin 
punctul cîștigat ieri la Iași, 
Steaua a făcut un spectaculos 
salt — de 5 locuri —. iar Poli
tehnica Iași a coborît, implicit, 3 
locuri în clasamentul adevărului.

înaintea etapei a 16-a acest 
clasament, alcătuit pe baza dife
renței punctelor obținute în de
plasare și pierdute acasă, are 
următoarea configurație (în pa
ranteze este trecută diferența de 
golaveraj) :

ADEVĂRULUI"
1. Univ. Craiova +7 (+13)
2. Dinamo +5 (+17)
3. F.C. Argeș +3 (+12)
4. Corvinul 4-3 (+ 9)
5. F.C.M. Brașov +3 (+ 5)
6. A.S.A. Tg. Mureș 0 (+ 2)

7-8. F.C. Olt 0 (- 6)
Progresul Vulcan 0 (- 6)

9. Chimia 0 (-12)
10. Steaua —1 (+ 3)
11. Jiul —1 (+ 1)
12. S.C. Bacău —1 (- 5)
13. Politehnica Iași —2 (+ 3)
14. „U“ Cluj-Napoca —2 (- 2)
15. „Poli” Timișoara —2 (- 5)
16. Sportul stud. —3 (- 7)
17. F.C. Baia Mare —3 (- 8)
18. F.C.M. Galați —6 (-14)

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI»
Ieri, în cadrul „CUPEI ROMÂ

NIEI” — competiția care se des
fășoară sub egida „Daciadei” — s-a 
disputat o nouă etapă. Această 
ultimă „rundă”, înaintea intrării 
în joc a divizionarelor „A”, a 
furnizat, ca șl etapele prece
dente, noi surprize. Și de data a- 
ceasta majoritatea divizionarelor 
„B“, care au... supraviețuit pînă 
în această fază a competiției, au 
fost eliminate, spre dezonoarea 
lor, de către echipe din eșaloa
nele inferioare. De semnalat, 
ca un fapt pozitiv, comportarea 
celor patru formații din „județ” 
și municipiul București, care s-au 
calificat pentru etapa viitoare 
(26 noiembrie) șl vor juca în 
compania unor divizionare „A". 
Acestea sînt : Minerul Șnncuiuș, 
Unirea Oradea, Laminorul
Nădrag și Automecanlca Bucu
rești. Dar iată rezultatele etapei:
• C.F.R. CRAIOVA — PAN

DURII TG. JIU 1—0 (0—0). A 
marcat Sanda. © ENERGIA GH. 
GHEORGHIU-DEJ — C.SJVL SU
CEAVA 2—1 (0—1). Au înscris:

SUCCESELE SINT MARI, 
SECRETUL ESTE MIC :

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
19 NOIEMBRIE 1980. EXTRAGE
REA I: 25 38 18 28 20 7; EXTRA
GEREA A n-a: 42 40 32 9 36 2. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.380.110 lei, din care 487.716 lei, 
report la categoria 1 șl 216 lei 
report la categoria 2.

© CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE „LOTO” DIN 9 
NOIEMBRIE 1980. FAZA I: cate
goria 2: 4 variante 25% a 6.250

2-0  (1-0).

milă, Simionaș, Cioacă, Ursu 
desfășurînd un mare travaliu 
care pînă la urmă le-a adus sa
tisfacția golului egalizator. Poli
tehnica ar fi putut să-1 obțină 
în min. 55, cînd FI. Marin l-a 
tras vizibil de tricou în careu 
pe Romilă, fără ca arbitrul să 
acorde penalty-ul care se impu
nea. Această eroare a condu
cătorului jocului l-a enervat pe 
jucătorii ieșeni care n-au mai 
avut luciditatea necesară să 
transforme în goluri ocaziile a- 
vute. Abia în min. 85, la o cen
trare a lui Costea, SIMIONAȘ 
a înscris din apropiere, egalînd.

Laurențiu DUMITRESCU

Mihu și Sfetcu pentru gazde, res
pectiv. Penoff. © C’ARaIMANUL 
BUȘTENI — I.C.I.M. BRAȘOV
3—0 (1—0). > OLIMPIA RM. 
SARAT — FEROM URZICEN1
2— 1 (0—0). « UNIREA ORADEA 
— AURUL BRAD 1—0 (0—0, 0—0). 
A înscris Abrudan în min. 107. • 
AUTOMECANICA BUCUREȘTI — 
I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat Dragomiroiu. • ENER
GIA SLATINA — ROVA ROȘIORI
3— 1 (2—1). Au înscris : Mincioagă
(2), Vlăduț, respectiv Marincel. 
• MINERUL SUNCUIUȘ — 
STRUNGUL ARAI) 2—0 (1—0). Au 
punctat : Ian cu și Pataki. • LA
MINORUL NADRAG — MINERUL 
ORAVIȚA 1—0 (1—0). Golul apar
ține lui Bînea. © LAMINORUL 
ROMAN — C.S. BOTOȘANI 1—0 
(1—0). © STICLA ARIEȘUL
TURDA — IMIX AGNITA 1—0 
(0—0). © METALUL TG. SE
CUIESC — VIITORUL GHEOR- 
GHENI 2—4 (1—0) • SIMA RED
BAIA MARE — GLORIA BIS
TRIȚA 3—4 (1—2).

(Meciul Dacia-Unirea Brăila — 
F.C. Constanța se va juca azi).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
lei; cat. 3: 4 var. 100% a 15.295 
lei sau 1 excursie de 1 loc în 
UJt.S.S. sau R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară și dif. în numerar 
și 20 var. 25% a 3.824 lei; cat. 
4: 42,75 a 3.220 lei; cat. 5: 94,50
a 400 lei; cat. 6: 180,25 a 300 lei; 
cat. 7 : 271,25 a 200 lei; cat. 8:
1.816 a 100 lei. FAZA A Il-a:
cat. A: 1 variantă 100% a 50.000
lei sau 1 excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară și diferența în nu
merar și 3 variante 25% a 12.500 
lei; cat. B: 2 variante 100% * 
10.000 lei sau 1 excursie de 2 
locuri în U.R.S.S. sau R.S. Ceho
slovacă — R.P. Ungară și dife
rența în numerar și 17 variante 
25% a 2.500 lei; cat. C: 15.25 a 
3.720 lei; Cat. D: 61,25 a 926 lei 
și cat. E: 830 a 100 Ici. Cîștlgul 
de categoria A de 50.000 lei a 
revenit lui RAFAIL STREZA din 
Brașov.

CIT DEPUI IN CONTUL ECHIPEI?
Din cînd în cînd, în lumea an

trenorilor noștri (și nu numai 
în lumea lor) se vorbește des
pre rolul liniei de patru, a mij. 
locașilor, în evoluția fotbalului. 
(Este și cazul mențiunii pe care 
o face Nicolas Proca în Inter
viul pe care îl acorda astizi). 
Dim păcate, acest adevăr, con
sacrat de foarte multă vreme pe 
terenurile mari ale Europei, con
tinuă să facă pași timizi, deoa
rece, ca mai întotdeauna, ideile 
noi în fotbal se instaurează, la 
noi, cu o intîrziere de cel puțin 
10 ani. Așa a fost cu stoperul 
(cînd a luat iocul mijlocașului 
centru), așa a fost și cu „cel 
patru fundași" ai Braziliei 1958... 
etc., etc.

„Cei patru mijlo
cași", adică cei pa
tru jucători dăruiți 
total fotbalului, au 
reprezentat și continuă 

fie — din păcate — 
doar o idee de circumstanță. Ea 
a apărut, s-a mai scris despre 
asta, la Rapidul campion, acum 
treisprezece ani, și a continuat 
un timp la echipa națională a 
Mundialului mexican.

„Cei patru mijlocași", care 
constituie axul echipelor mari, ei 
fiind și cei mai cinstiți (citește 
devotați) jucători ai echipei prin 
atitudinea complexă față de joc, 
nu reprezintă o noutate. Un 
exemplu devenit clasic este cel 
al echipei Angliei, campioană 
mondială, în care efortul liniei 
de mijloc Ball — Stiles — Bobby 
Charlton - Peters a permis va
lorificarea deplină a „vîrfurHor" 
Horst — Hunt, pe baza mobilită
ții remarcabile a liniei de fund, 
cu on Bobby Moore de mare 
suplețe tactici și cu doi „la
terali" care își asumau deseori 
rolul extremelor. Cam Ia fel s-au 
întimplat lucrurile și la noi, cu 
Rapid, linia de patru beneficiind 
de aportul extraordinar al „ex

NICOLAE PROCA: ,, AM REALIZAT PREA PUȚIN 
FATĂ DE CEEA CE NE AȘTEAPTĂ..."
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După a treia etapă din ac
tualul campionat, tot într-o con
vorbire publicată de ziarul nos
tru, arătați o de înțeles pru
dență, ca un antrenor al unei 
echipe cu multe nume ca și ne
cunoscute. Ce ne spuneți astăzi, 
cînd, cu două etape înainte da 
finalul turului, vă găsim cu e- 
chipa de Inimă, echipa căreia 
l-ați dăruit ani și ani ca jucător, 
ani și ani ca antrenor. în pluto
nul fruntaș ?

— Sînt la fel de prudent și la 
fel de circumspect ca și atunci. 
Eu știu că in fotbal, in viața 
unui antrenor de fotbal, veselia și 
mulțumirile durează puțin. Am 
văzut atitea cazuri in această pri
vință, am trăit și eu asemenea 
experiențe, incit primul lucru pe 
care îl spun și îl repet jucători
lor mei este acesta : ne pîndește 
marele adversar numit SUFI
CIENȚA, AUTOMULȚUMIREA; Să 
fim atențt, clnd acesta te-a în
vins, nu mai ai scăpare ! Iată de 
ce, privind, destul de buna com
portare a F.C.M.-ului pînă acum, 
îmi zic că ceea ce am realizat 
este prea puțin față de ceea ce 
ne așteaptă..

— Ce note ați acorda, separat, 
pentru rezultate și pentru joc, 
formației pe care o antrenați ?

— Pentru rezultate nota 8, pen
tru joc nota 6,50.

— înțelegem că pentru joc mai 
sînt multe de făcut..

— Oho I Grupul nostru de jucă
tori, un grup foarte tinăr și încă lip
sit de experiență, a muncit foarte 
mult, s-a străduit considerabil să 
suplinească destulele handicapuri 
cu care a venit in prima divizie. 
Abandonînd orice sentimentalism, 
luînd fiecare măsură numai în 
funcție de ceea ce mi-a arătat 
practica, realitatea, cred că am 
ajuns să ne ameliorăm nivelul de 
joc, fiind însă — repet — abia în 
zona medocrității, nota o dove
dește...

— Apropo de jucători, se spu
ne că nu iubiți jucătorii experi
mentați. pe cei mai în vîrstă, în 
fine că v-ar Incomoda consa- 
crații...

— Inexact. Detest o singură ca
tegorie de jucătorii : pe cel le
neși și nedisciplinați. Cu aceștia 
da, nu vreau să lucrez, nu vreau 
să am de-a face. Și dacă ei au 
dovedit că nu înțeleg' să intre în 
regimul de muncă al colectivului 
nostru, un regim dublat de o 
viață exemplară i-am eliminat 
din lotul nostru.

— După un an de absență din

ANUNȚ
I.D.M.S. București aduce la 

cunoștința cumpărătorilor de 
autoturisme că pînă în pre
zent au fost onorate toate ce
rerile celor înscriși la auto
turismul Lada 1500.

Numai pînă la data de 31 
decembrie 1980 acest tip de 
autoturism poate fi oferit spre 
vînzare cumpărătorilor care 
sînt înscriși pentru autotu
rismul Trabant de Ia numă
rul 3.000 la numărul 24.045, 
Skoda de la numărul 25.606 
pînă la numărul 27.855 și Da
cia 1300 cu depunerea banilor 
la CEC interior datei de 31 
martie 1979

Cumpărătorii care fac aceas
tă opțiune sînt invitați să se 
prezinte la Magazinul Auto 

tremelor-a I bine" Nasture seu — 
Codreanu, precum și la echipa 
națională, unde Dembrovschi si 
Lucescu, deși purtau 7 și 11 pe 
spate, depuneau în contul e- 
chipei o cantitate de efort su
plimentară, adică Moderna

Nu de mult, în fotbalul nos
tru, Universitatea Craiova s-a a 
propiai de această idee, în zi
lele în car© Crișan „cobora" la 
condiția de travaliu a mijloca
șului Mateianu, de asemenea, 
deși îsl anunța formația în
4—2—4, adaptase extremele la e- 
fortul linie" de mijloc, și numai 
„declinui* fizic al acestora, le
gat și de scăderea disciplinei da 
joc, a făcut să scadă randamen
tul echipei.

Recent, odată cu 
permutările din cadrul 
echipei, F.C. Argeș a 
pus bazele unei linii 
de mijloc „fără scutiri 
de efort". Este vorba

de cvartetul Băluță — Bâr- 
bulescu - Kallo — Ignat, care se 
află la originea progreselor e- 
chipei. In ceea ce privește pe 
F.C.M. Brașov aici se poate 
vorbi chiar despre creșterea nu
mărului de jucători capabili să-șl 
dubleze profilul cu norma de 
efort a miilocașului.

Cineva întreba recent : „Spu
ne-mi ce linie de mijloc ai ca 
sâ-ți spun ce reprezinți”. E un 
mod de a recunoaște câ linia 
de mijloc (în sensul normei su
perioare a celor patru) decide în 
angrenajul unei echipe. Dacă 
noțiunea fotbal total continuă să 
fie mal mult un deziderat teore
tic constituirea „grupului de 
șoc" al mijlocașilor — mini- echi
pa concretă a fotbalului total — 
poate fi embrionul practic al 
acestei Idei. Măcar atît, într-o 
vreme în ca-re se vorbește — cam 
fără temei — desDre norma dublă 
a tuturor jucătorilor.

loan CHIRILÂ

7

Divizia „A”, anul petrecut cu bra
șovenii în campionatul secund, ce 
puteți spune — ca observații ge
nerale — despre actualul cam
ei onat ?

— Găsesc că angajamentul și 
capacitatea de efort sînt în îm
bunătățire. Apoi, am constatat 
preocupări noi pentru așezarea 
in teren— cea cu două vîrfuri $i 
cu patru oameni in linia de mij
loc, ameliorarea marcajului în 
propria jumătate de teren. Asta, 
ca să vorbim despre părțile bu
ne. Cele negative sînt destule. 
Se știu foarte bine, începînd de 
la dificultatea de a se face față 
pressingului șl pînă la marile 
noastre carențe de eficacitate.

— Trecînd de la constatările de 
ansamblu la unele mal concrete, 
ne-ar interesa ce jucători tineri 
sau foarte tineri s-au impus în 
meciurile în care i-ați văzut ?

— Remarc în primul rînd „gru
pul Hunedoara" — Nicșa, Klein, 
Gabor, Petcu apoi i-âș remar
ca pe Stănescu, Iordache, Dia- 
mandi, Ignat ; îmi place mai de
parte, în ciuda unor scăderi de 
formă, Vamanu și regret că a 
jucat foarte puțin, din cauza unei 
accidentări, Antohi, un vîrf de 
atac modern, poate tipul cel mai 
dotat pentru acest post din fot
balul nostru. Aș putea să remarc 
și vreo 2-3 elevi de-al mei. N-o 
fac, spre binele lor. Aștept ca ei 
să se realizeze plenar în retur, să 
facă adică acel pas întreg spre 
afirmare.

— Ce deziderate tactice vă 
preocupă, ce doriți să ameliorați 
la F.C.M. Brașov ?

— Trei sînt direcțiile în care 
acționăm, ne străduim, încercăm 
să realizăm unele corectări. Nu 
ascund că toate mi-au fost su
gerate de jocurile turneului final 
ale C.E., la care am asistat : Ia- 
tă-le : 1) Vreau să ajungem să 
jucăm fără un fundaș central de 
acoperire. permanent și special 
destinat acestui rol, care îl scoa
te, practic, multă vreme din ac
tivitate în teren: 2) Problema
ruperii echilibrului numeric și‘ 
tactic în cele două momente ale 
jocului; 3) Recuperarea — unde și 
cum o facem, în funcție de joc; 
de fază, de adversar, scor, con
diții climaterice etc.

— Cum se vede, Nicolae Proca’ 
are destule de făcut...

— N-ar fi bine dacă nu ar fi 
așa. Cînd ești liniștit, e destul de 
rău. înseamnă că nu vrei sd 
mergi înainte. Că te oprești !

Eftimie IONESCU

București din Str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sector 6.

Pentru informații suplimen
tare se pot adresa la nume
rele de telefon 12.73.87 și 
78.26.46, interior 152.

Informăm totodată publicul 
cumpărător că la Magazinul 
Auto Pitești, șos. București — 

km 110, se primesc în 
continuare înscrieri pentru 
autoturismul ARO 10.4 (cu mo
tor de Dacia 1300) la prețul 
de 86.730 lei.

Cumpărătorii care depun 
banii la CEC și se înscriu ta 
această perioadă vor avea po
sibilitatea să ridice autoturis
mele pînă Ia sfîrșitul acestui 
an.



IERI, SPORT CLUB
a Învins pe

A

de a 26-a etapă aȘi cea 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A" !« h. ' 
a fost la fel de echilibrată 
„sora „ “ "",
marți după-amiază. Cele două 
partide disputate în cuplaj la 
Miercurea Cile au stat și ieri 
sub semnul unui sensibil e- 
chilibru valoiic, formația loca
lă ciștigînd de această dată și 
luîndu-și astfel revanșa.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 7—4 (2—0, 3—2, 2—2). 
Intîlnire deosebit de disputată 
în care prima repriză a apar
ținut gazdelor, superioare 
ceea ce privește spiritul 
luptă și claritatea combinați
ilor. în partea a doua, cînd 
s-a realizat probabil un nedorit 
record al... eliminărilor (35 de 
minute !), gazdele au ajuns să 
conducă la un moment dat 
(min. 31) cu 4—0. La acest 
scor se părea că soarta victo
riei este definitiv tranșată, e- 
chlpa Sport Club părînd o în
vingătoare sigură. Numai că 
Steaua a redus din handicap, 
pentru ca în repriza ultimă să 
se apropie, pe fondul unei ex
cepționale reveniri, pînă la 4—5 
(min. 46) Au urmat două mi
nute de derută ale bucureșteni- 
lor, suficiente pentru ca echipa 
gazdă să puncteze de două ori 
decisiv. Să notăm ca un fapt 
interesant că in repriza secun
dă, cînd Gali era eliminat pen
tru 5 minute, gazdele au reușit 
totuși să marcheze un gol și 
să subliniem eficacitatea de
osebită din acest meci a iui 
Elod Antal. în concluzie: o 
victorie meritată, realizată prin 
punctele înscrise ‘de E. Antal, 
3, Prakab, Mikloș, Sandor și 
B Nagy — Sport Club. Ole- 
nici, Todor, Nistor și Hălăucă 
— Steaua. Partida a fost con
dusă la centru de Mircea Lu- 
pașcu (Suceava), __ ,
fel, a condus și partida ante
rioară (șl nu N. 
din eroare a apărut), ajutat la 
cele două linii de Șt. Enciu

„A" la hochei
__ __ .ă ca 

ei geamănă", consumată

in 
de

care, dealt-

Enache cum

La Paris: HUNELE retușuri
(Urmare din pag. 1)

echipa Franței nu a mai diri
jat atît de bine jocul. Ceea ce 
ei speră să se schimbe la Bucu
rești, acolo unde au „suferit" 
și. au întimpinat mereu mari 
dificultăți cei mai buni rugbyști 
francezi. Acum, cu atît mai 
mult, cu cit jucătorii români 
se prezintă după această ade
vărată performanță reușită în 
fața Irlandei, la Dublin. Echi
pa Franței a mai pierdut în 
ultima etapă de campionat pe 
căpitanul formației, Jean Pierre 
Rives, și pe fidelul său locote
nent, Jean Luc Joinel, ambii ac
cidentați. Greul misiunii va apă
sa acum pe umerii experimen
tați ai lui Robert Paparembor- 
de, unul dintre glorioșii vete
rani ai anului 1977 — anul ma
relui „șlem" in Turneul celor 
5 națiuni — promovat căpitan 
al „15“-Iui francez. Alături de 
el, un alt consacrat, Roland 
Bertrannc, centru în linia de 
treisferturi care la București va 
îmbrăca tricoul internațional cu 
numărul 61 (este cel mai vechi 
internațional în activitate). Cei 
trei înaintași noi. pilierul Mi
chel Crcmaschi și cel care vor 
alcătui aripa grămezii. Pierre 
Fauvel și Erich Buchet, sint cu 
toții deosebit de talentați, ca 
și Jean Paul Wolff, avansat în 
linia a doua, din partea cărora 
se așteaptă duminică o primă 
confirmare a clasei lor interna
ționale. Nr. 8. Manuel Carpen
tier, va fi la a treia sa selecție, 
în timp ce dintre treisferturi, 
fundașul Blanco, aripa Pardo 
și mijlocașul la grămadă Eli- 
ssalde vor juca la București 
pentru a doua oară sub tricoul 
naționalei. Poate că tocmai a- 
ceastă tinerețe va reda Franței 
ruabvstice valoarea trecutului. 
Iată de ce testul de la Bucu
rești va însemna nentru Franța 
o grea încercare dar, în același 
timp, o prețioasă experiență.

RO- 
din 

1980. 
Giu- 
nu-

La meciul de rugoy 
MANIA — FRANȚA, 
ziua de 23 noiembrie 
ora 14, pe stadionul 
Iești, vor fi valabile
mai leg’timatiile-abonament 
eliberate de C.N.E.F.S, ‘

Pentru locurile de la 
masa presei legitimațiile 
vor fi însoțite și de tiche- 
te speciale.

MIERCUREA CIUC
STEAUA: 7-4

(București) și L.
Ciuc).

METALUL SF. ____
— DUNĂREA GALAȚI 
(0—0, 1—2, 1—0). Și de această 
dată „derbyul"... retrogradării 
a prilejuit o dispută dîrză, e- 
chilibrată, în care ambele e- 
chipe au făcut eforturi deose
bite pentru ca pînă în finală să 
se 
iat 
au 
va . 
cheiștii din Sf. Gheorghe 
avut în ultimele două minute 
o mare șansă de a cîștîga, be
neficiind de o superioritate nu
merică prin eliminarea funda
șului Raica (Dunărea). Dar așa 
cum se vede, meciul s-a termi
nat la egalitate, ceea ce face 
ca jocul din cadrul turneului 
din ianuarie de la București să 
fie decisiv, pînă atunci echipa 
Metalul păstrind un punct 
(prețios!) avantaj (9 p. față de 
8 p ale gălățenilor). Scorul a 
fost deschis abia în repriza se
cundă de Ungurcanu (M) —
min. 21 care a șutat sec din 
apropiere, apoi în min. 25 T. 
Marcu (D) a adus echipei sale 
egalarea, pentru ca în min. 31 
Amorțită (D) să marcheze un 
gol frumos, dind formației sa
le un fragil avantaj. în ulti
ma repriză a jocului, Csedo 
(M) a egalat, pecetluind scorul 
final. Partida a fost condusă 
de Iuliu Becze la centru, aju
tat la cele două linii de M. Di
nu și R. Dobrescu — toți din 
București.

Radu URZICEANU
DINAMO BUCUREȘTI — A- 

VtNTUL GHEORGHENI 14—5 
(3—0, 4—3, 7—2). în meciul de 
la București, cu excepția 
reprizei a doua, care a fost 
ceva mai echilibrată, dinamo- 
viștii au dominat categoric rea- 
lizînd, nu. de puține ori, faze 
spectaculoase, majoritatea din
tre ele finalizate ingenios. Deși 
învinși la acest scor, hocheiștii 
de la Avîntul s-au comportat 
curajos, acționînd uneori com- 
binativ in zona de apărare a 
echipei Dinamo. Au înscris Du
mitru 4, Tureanu 2, Costea 2, A- 
xinte 2, Malîhin, Herghelegiu, 
Moroșan și Toke — Dinamo, 
Suket 2, Daniel, A. Barabaș și 
Tamaș — Avîntul. Au condus : 
Gh. Mureșan (la centru), G. 
Lupu și L. Petrescu. (V. CH).

Petraș (M.
GHEORGHE

2—2

impună. Partida s-a înche- 
nedecis, chiar dacă gălățenii 
avut mai mult timp inițiati- 
și în ciuda faptului că ho- 

au

BALCANIADA DE SCRIMA
(Urmare dtn pag. 1)

Daniel Costin și 
Filipoiu) și alături 

scrimeri bulgari, Ilia
Zaprian Vancev. 
previziunilor, dar

Chiculiță, 
Laurențiu 
de ei doi 
Gencev și

Contrar 
absolut meritat, Laurențiu Fi- 
lipoiu a încheiat competiția pe 
primul loc. Cu trei victorii în 
turneul final, el s-a Întrecut 
intr-un asalt de baraj cu bul
garul Zaprian Vancev, pe care 
l-a dominat tot timpul (5—2). 
O victorie frumoasă a tinăru- 
lui sabrer din Slobozia (desco
perit și pregătit de antrenorul 
Nicolae Mihăilescu) și un prim 
titlu balcanic la scrimă reali
zat de sportivii ialomițeni !

Clasamentul general: I Lau- 
renfiu Filipoiu (România) 3 v. 
d.b., campion balcanic pe anul 
1980, 2.
3 v.d.b., 
3 v.d.b. 
sabrerul 
5—1). 4 
5. D. Costin (R) 1 v (—12). Cel 
de al patrulea reprezentant al 
tării noastre. Al. Chiculiță. s-a 
accidentat (in asaltul cu Fili
poiu, ieșind din concurs El a- 
vea în acel moment o singură 
victorie)

Joi, Balcaniada continuă cu 
probele de floretă (f) și spadă.

Z. Vancev (Bulgaria)
3. Fi. Păunescu (R) 
(în asaltul de baraj, 
bulgar a ciștigat cu 
I. Gercev (B) 1 v (0),‘

TELEX • TELEX
ATLETISM 0 

nando Mamede 
de la Hannut < 
trat pe 
26:03,3. 
s-au clasat coechipierul său Car
los Lopes — 26:32.8, belgianul 
Karel Lismont — 26:38,2 șl aus
tralianul Michael Little — 26:49.1.

CICLISM © Pe pista velodro
mului acoperit din Milano, ita
lianca Rosella Galbiati a stabilit 
un nou record al lumii în proba 
de 1 000 m cu start de pe loc — 
1:17,31 (medi*3 orară 46,734 km). 
Vechiul record — Elisabeth 
Eichholz (R.D. Germană) 1 :20 50 
• Ciclocrosul de la Volketswll 
(Elveția) a fost cîștigat de cam-

> Portughezul Fer- 
a ciștigat crosul 

(Belgia), cronome- 
8000 m cu timpul de 

Pe locurile următoare

ROMÂNIA - POLONIA 
ÎN „TROFEUL UNGARIAn

26-26,
LA HANDBAL

telefon). 
(27—17)

DEBREȚIN, 19 (prin 
întrecînd categoric 
formația Bulgariei, reprezenta
tiva masculină de handbal a 
României se anunță ca una 
dintre favoritele ediției din 
acest an a turneului interna
țional dotat cu „Trofeul Un
garia". Și în acest meci spor
tivii români și-au dominat clar 
partenerii de întrecere, obți- 
nînd un •succes facil. Golurile 
echipei române au fost în
scrise de : Dumitru Marian 7, 
M. Voinea 11, Drăgăniță 3,

Flangea 
Birtalan 
într-un 
Poloniei 
craineană cu 25—20.

Miercuri, în ziua a 3-a 
competiției, 
mâniei și Poloniei au terminat 
la egalitate : 26—26 
Punctele echipei noastre 
fost marcate 
(6 din 7 m), 
ker 5, Boroș 
mitru Marian

2, R. Voina, Durau, 
și Dumitru Gheorghe. 

alt meci, selecționata 
a dispus de R.S.S. U-

a
selecționatele Ro-

(12-11). 
au 

de : Birtalan 7 
Drăgăniță 6, F6I- 
4, Vasilca 2, Du- 
2.

„TROFEUL CARPAȚI** LA HANDBAL
(.Urmare din pag. 1)

a părăsit definitiv terenul, pre
cum și Maria Igorov, aceasta 
din urmă, din fericire, mai pu
țin grav. Toate acestea datorită 
faptului că, așa cum spuneam 
și în cronica meciului cu Uniu
nea Sovietică, danezele ob- 
strucționează și faultează per
manent, încercînd astfel să anu
leze o parte din handicapul 
tehnico-tactic — valoric în ul
timă instanță — pe care-1 su
portă în confruntarea cu for
mațiile de elită ale handbalului 
feminin internațional. Trecînd, 
nu fără regrete, peste acest e- 
pisod, să notăm cu satisfacție 
faptul că într-o partidă cu un 
adversar atit de incomod, 
handbalistele noastre au reușit 
să se descurce excelent, aeri
sind jocul, fie prin acțiuni con
struite departe de semicercul 
advers, fie prin viteza debor
dantă cu care au realizat ac
țiuni de atac și contraatac. A 
ieșit în evidență siguranța pa
selor în atac, circulația rapidă 
între linii și aportul uneori ho- 
tărîtor al extremelor, incisivi
tatea semicercului, precum și 
stabilitatea sistemului defensiv, 
care s-a ferit, pe cit a putut, 
de contactul cu adversarul, în
cercînd să-l deposedeze de 
minge, prin mobilitate, prin in
tercepții și prin blocaj. Sigur, 
echipa noastră va trebui să 
marcheze o și mai mare as
cendență de formă pentru a se 
putea impune și în următoare
le întîlniri, in care se va con
frunta cu adversari mult mai 
valoroși decît a fost reprezen
tativa Danemarcei. Pentru a- 
ceastă primă evoluție cp o e- 
chipă de peste hotare în actua
la ediție a „Trofeului Carpați", 
să Ie felicităm pe jucătoare și 
pe antrenori. Punctele au fost 
înscrise de Torck 9, Avădanei 
4, Marian 2, Covaliuc 2, Rădu- 
cu 2, Sasu 2, Igorov 2, Oprea 
și Stefanovici — România, 
Kock 4, Winther 3, Slengard 2,’ 
Nielsen 2, Mogensen și Okker- 
strom — Danemarca. Au con
dus bine R. Helemcjko și J. 
Javorski, ambii Polonia.

20 DE MINUTE LA NIVELUL 
CAMPIOANELOR MONDIALE 
începînd bine jocul, repre

zentativa noastră de tineret a 
făcut excelent față aproape în
treaga primă repriză formației 
campioane mondiale, echipa 
R.D. Germane. ‘Mai bine de 20 
de minute — adică 
părarea tinerelor _________
românce a reușit să bareze șu
turile adverse, prin închiderea 
la timp a tuturor culoarelor — 
selecționata de tineret a Româ
niei a avut inițiativa, reușind o 
bună parte din timp să condu
că și ca scor : 3—2 (min. 
4—2 (min. 7). 5—3 (min. 10) 
6—4 (min. 13). în repriza 
cundă, sistemul defensiv al re
prezentativei noastre de tineret 
s-a dereglat surprinzător și e- 
chipa a fost de nerecunoscut, 
în felul acesta șuturile puterni
ce și precise ale sportivelor 
oaspete au putut trece destul 
de ușor și de ultima bariară, a- 
ceea a celor doi portari Jalbă 
și Gligor. în cele din urmă for
mația R.D. Germane a obținut 
victoria cu scorul de 22—16 
(10—7) prin punctele marcate 
de : Wunderlich 5, Kunisch 5,

7

Kruger 4, Schaumburg 3, Uhllig 
2, Riither, Mesrina și Bruger, 
respectiv Oacă 4, Dobre 3, Că
lin 2, Pleșoianu 2, Simion 2, 
Voinea, Baiaci și Ciubotaru. A 
condus bine capul M. Valcici 
și M. Stanoevici (Iugoslavia).

HANDBALISTELE SOVIETICE 
AU SCĂPAT DE TRAC...

în mod evident, echipa Uniu
nii Sovietice a fost marcată de 
trac la debutul său în actuala 
ediție a „Trofeului Carpați". 
Altfel nu se explică eșecul în 
fața formației Danemarcei. Dar 
victoria clară obținută în 
fața redutabiliei și experimen
tatei reprezentative maghiare : 
U.R.S.S. — Ungaria 19—14 
(9—6), a arătat adevărata sa 
valoare. Selecționata sovietică 
s-a impus atît prin aruncările 
de la distanță, cit și prin 
filtrările la semicerc, care 
deconcertat adversarul și 
dat posibilitatea acesteia să 
mine din primul și pînă în 
timul minut un meci plăcut, nu 
numai prin risipa de efort, ci 
și prin fazele dinamice, de o 
reală frumusețe create la am
bele porți. în ciuda faptului că 
Strelbinski asigură „team“-ului 
Ungariei luciditatea desfășură
rii fazelor în atac și dîrzenia 
în apărare, coechipierele sale 
nu strălucesc nici prin inventi
vitate și nici prin omogenitate. 
Așa se face că ele acceptă în- 
frîngerea fără să se zbată în 
momentele de echilibru ale jo
cului. Punctele au fost marcate 
de Bazanova 5, Kuznețova 5, 
Tigankova 3, Ivanova 2, Puș- 
kari 2, Zabalatnaia și Tokari — 
U.R.S.S., Goilor 5, Csajbok 3, 
Csulik 2, Strelbinski 2, Vincze, 
Budai — Ungaria. Au condus 
bine Marin Marin și Șt. Șerban 
(România).

PROGRAMUL DE AZI
ORA 16,15 : 

ret — Ungaria ; ORA 
România A — Uniunea 
tică ; ORA 18,45 : R.D. 
mană — Danemarca.

atît cit a- 
handbaliste

5), 
și 

se-

• TELEX • TELEX •
pionul elvețian Albert Zweifel — 
23,300 km în lhOl :40. Pe locurile 
următoare, în același timp cu 
învingătorul, au sosit Paul 
Brauwe (Belgia) 
necht (Elveția).

GIMNASTICA 
internațional de 
dividual compus 
mul loc s-a « 
bulgar Stoian Delcev 
urmat de Karpati (Ungaria) — 
54,35 p. Competiția feminină a 
fost cîștigată de F. Woigt (R.D. 
Germană) cu 37,50 p.

RUGBY 0 La Hanovra. în 
meci pentru C.E. (grupa B) ; 
R.F. Germania — Olanda 13—10 
(3—0). în această grupă mai joa-

sosit ____
și Păter Frisch-

© In concursul 
la Plovdiv, la in- 

» masculin, pe pri- 
situat campionul 

55.60 p,

C.E.

’ ît8a.afl'° »' oammtslralto coo 7013S București, st. V Como <«, ot P I.I.R i tel cent.plo 115 
entn, străinătate i abonamente prin ILEXIM - departamentul oroort import presă P O Ba» 136-137

in- 
au 
au 

do- 
ul-

România-tine-
17,30 : 
Sovie- 

Ger-

10 HALTEROFILI 
ROMÂNI LA 
BALCANIADĂ
Ieri dimineața, lotul de hal

tere al României a părăsit Ca
pitala plecînd la Balcaniadă,' 
care va avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni, în localitatea 
Gorna Oreahovița din Bulga
ria. Alături de. echipa Româ
niei vor participa și cele ala 
Bulgariei, Iugoslaviei, Alba
niei, Greciei și Turciei. Din 
reprezentativa țării noastre fac 
parte : Șeic Mobin (cat. mus
că), Ion Balaș (cat. cocoș), Mir
cea Tuli (cat. pană), Eugen 
Chivu (cat. ușoară), Dragomir 
Cioroslan (cat. scmimijlocie), 
Gh. Dinu (cat. mijlocie), Va- 
sile Ilie (cat. grea-ușoară), Ște
fan Tașnadi și Tudor Popa (cat. 
grea), Ștefan Kreicik (cat. su- 
per-grea).

TURNEE DE TENIS
ÎN TURNEUL „indoor" de la 

Bologna, suedezul Bjorn Borg 
l-a eliminat cu 6—1. 6—1 pa 
americanul Van Hoff. Alte re
zultate : Slozil (Cehoslovacia) — 
Scanlon (SUA) 7—5, 6—3; Por- 
tes (Franța) — McNamee (Aus
tralia) 7—6, 6—3 ; Nor back 
(Suedia) — Taroczy (Ungaria) 
6—7, 7—6, 6—4; Vasselin (Fran
ța) — Kodes (Cehoslovacia) 
6—2. 6—4.

ÎN PRIMA zi a turneului de 
la Bangkok, cehoslovacul Ivan 
Lendl l-a învins cu 7—6. 6—1 
pe americanul Steve Krulevitz. 
Alte rezultate : Smith (Anglia) 
— Masters (Australia) 6—2, 
1—6, 6—2; Taygan (SUA) — 
Case (Australia) 6—4, 4—6,
6— 3; Warwick (Australia) — 
Hardie (SUA) 7—6, 6—4; Aus
tin (SUA) — Menon (India)
7— 6, 6—3; Krishnan (India) — 
Manson (SUA) 3—6, 6—3, 6—2.

TURNEUL DE LA BOGOTA 
a fost cîștigat de jucătorul 
francez Dominique Bedel, care 
l-a întrecut în finală cu 6—4, 
7—6 pe brazilianul Carlos 
Kirmayr.

„SATUL SPORTIV" DIN
DELHI, IN CONSTRUCȚIE

La Delhi ; 
ția „Satului 
Jocurilor sportive asiatice,ce 
vor avea loc in acest oițșf$fc 
anul 1982.

Amplasamentul va 'cuprinde 
700 de căsuțe unde vor locui 
cei circa 3 000 de participanți, 
antrenori și sportivi Aici vor 
fi amenajate terenuri și săli 
de antrenament, un bazin de 
înot și un centru cultural.

a început conflr.li- 
sportiv" rezervat

ANTRENORUL BRAZILIEI STU
DIAZĂ ECHIPELE EUROPENE
Directorul tehnic al selecțio

natei braziliene de fotbal. Tele 
Santana, a sosit în Europa 
pentru a studia evoluția fotba
lului pe bătrînul continent, în 
vederea pregătirii pentru C.M. 
Specialistul brazilian și-a înce
put turneul la Madrid, după 
care va vizita Italia, Iugosla
via, Belgia, R.F. Germania 
Olanda.

ARGENTINA - U.R.S.S., 
LA 4 DECEMBRIE

Președintele Asociației 
fotbal argentiniene, Julio Gron- 
dona, a confirmat organizarea 
unui meci amical intre selec
ționatele Argentinei și U R.S.S., 
meci ce va avea loc la 4 de
cembrie la Mar del Plata. în 
vederea acestei partide antre
norul Luis Menotti a cerut să 
fie adus Mario Kempes, actual
mente la clubul spaniol Valen
cia

Ș‘

de

TELEX • TELEX
că formațiile Iugoslaviei, Belgiei, 
Tunisiei și Marocului.

SCRIMA • Concursul interna
țional de spadă de la ZUrich a 
fost cîștigat de scrimerul vest- 
german Volker Fischer, care l-a 
învins In finală cu 12—10 pe en
glezul Ralph Johnson. “ ...........
rea pentru locul trei 
(Ungaria) l-a întrecut 
pe Besingue (Elveția).

VOLEI • A 10-a ediție a „Cu
pei campionilor Americii de Sud“ 
la masculin a revenit echipei 
braziliene Fluminense. In finala 
disputată la Buenos Aires, volei
baliștii brazilieni au învins cu 
3—1 (3, 16, —13, 9) formația ar- 
gentiniană Ferrocarril Oeste.

în tntîlni-
Kolczonay 
cu 12—10

icune
ASEARĂ >N 

PRELIMINARIILE C.M.
mai 

preli- 
mon-

Aseară s-au desfășurat 
multe meciuri din cadrul 
minariilor 
dial de fotbal. Iată

Gr. 4, la Londra: 
ELVEȚIA 2—1 (2—0).

Gr. 2, la Bruxelles: 
OLANDA 1—0 (0—0).

La Dublin: IRLANDA — CIPRU 
6—0 (4—0).

Gr. 3, la Cardiff: TARA GALI
LOR — CEHOSLOVACIA 1—0 
(1-0).

Gr. 5, • la Copenhaga: DANE
MARCA — LUXEMBURG 4—0 
(2-0).

campionatului 
rezultatele: 

ANGLIA —

BELGIA

• In meciuri amicale. La Halle:
R.D.G. — UNGARIA 2—0 (2—0).

La Hanovra: R.
— FRANȚA 4—1 

Alte amănunte 
mîlne.
• în C.E. de 

swich, Anglia a 
(4—0) echipa Elveției. Au mar
cat Dyson, Albon (autogol), 
Fashanu, Goddard și Hodgson.

• Tot în C.E. de tineret Ia 
Aberdeen. Scoția a învins Da
nemarca cu 2—1 (1—0)

• în meci 
preliminariile 
fricii), echipa 
a terminat la 
(1—0), pe teren 
formația Zairului.
• La Baunschweig, s-au în-

tîlnit selecționatele secunde ale 
R.F. Germania și Franței. Gaz
dele au terminat învingătoare 
cu l—0 (1—0) prin
marcat de Hannes in 
27 din 11 m
• La Sarrebourg

în. meci amica' (echipe de ti
neret) Franța — R F Germa
nia 1—0 (1—0) Unicul punct
a fost marcat în min 42 de 
Ferragte.

F. GERMANIA 
(2-1).
în ziarul de

tineret la Ip- 
învins cu 5—0

contînd pentru 
C.M. (zona A- 

Madagascarului 
egalitate • 1—1

pronriu, cu

punctul 
minutul

(Moselle)
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