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O fotografie de ieri pentru istoria rugbyului nostru (de la stingă la 
Munteanu, Bucan, Murariu, Caragea, Borș — in picioare ; Euicu, 
tin, Simion, Vărzaru, Aldea —

Zi de neuitat, zi de excepție pen
tru rugbyul românesc ieri după- 
amiază pe stadionul Giulești. 
Victoria de ieri cu 15—0 este 
cea mâi CATEGORICĂ din cro
nica lungă de peste șase decenii 
a întîlnirilor dintre rugbyștii 
români și cei francezi : 15—0 
in fața marii echipe a Franței ! 
S-a dovedit, dacă mai era ne
voie, că RUGBYUL ROMA
NESC ESTE ACUM PE DEPLIN 
COMPETITIV LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL.

Pentru observatorul obiectiv 
— care urmărește mai de mult 
evoluția „15-lui“ ~
două turnee în 
(1979), Irlanda și 
cu inegalabilele 
pentru echipa națională (dacă 
n-ar fi decît să amintim de 
cele două teste devenite anto
logice, de pe Arms Park și 
Lansdowne Road), clasa auten
tică a echipei de rugby a Româ
niei trebuia să izbucnească cit 
de curînd. Și, iat-o exprimată 
pe deplin ieri pe „stadionul 
rugbyului", în fața unei echipe 
franceze incapabilă să reacțio
neze și să-și organizeze jocul 

cît de cit. Dar acei care joacă

rindul de foi
sub tricoul „cocoșului galic" 
sînt cei mai BUNI reprezen
tanți al unul rugby care tră
iește și-și 
de cluburi 
practicanțl.

scoate seva din mii 
și sute de mii de 
Cu atît mai mari

României —
Țara Galilor 

Anglia (1980), 
lor beneficii
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băieților noștri 
ieri echi-

sînt meritele 
care au înfruntat 
pa Franței I Acest meci a con
firmat din plin afirmațiile an
trenorului Valeriu Irimescu 
după recentul meci cu Polonia : 
„băieții noștri au cîștigat in ul
timul timp multă Încredere in 
propriile lor posibilități, rezultat 
al conștiinței unei autentice 
VALORI pe care au atins-o in 
ultimul timp**.

dreapta) : Dumitru, Stoica, Dinu, 
Alexandru, Paraschiv, Constan- 

Foto : Dragoș NEAGU
Anticipam, în avancronica 

partidei, că lupta pentru victo
rie se va da între înaintarea 
noastră — excelentă la ora de 
față — și linia franceză de trei- 
sferturi. 
rece cei 
măcinat 
primele 
nea măsură îneît l-au dus pe 
adversar în situație de „knock, 
down". Asta-i realitatea și, 
poate, de aceea jocul a părut, 
la început, mai ales marelui pu
blic, nespectaculos. Pentru că 
niciodată lupta aspră a grăme
zilor nu place prea mult, deși 
ea a devenit în ultimul timp 
DECISIVA în înclinarea succe
sului de o parte sau alta- Iar 
„cavaleria" (a se citi treisfertu- 
rile) nu poate zburda in voie

Și nu am greșit. Dcoa- 
opt înaintași români au 
forțele adversarului in 

40 de minute. în aseme-

Dimitrie CALLIMACH!

(Continuare tn nap a S-a>

Farmecul balonului oval
A fost o zi de noiembrie, din jirul uimitor al acestui sfîr- 

jit de an. Cu cer senin, cu soare, devenită după succe
sul strălucitor din meciul cu Franța o adevărată zi de săr

bătoare a rugbyului românesc. Bătrînui stadion Giulești, arhi- 
populat de o lume variată ji entuziastă, de la școlari ce 
învață abecedarul acestui sport, la tineri ji vîrstnici, ca și la 
nostalgicii veterani ai jocului, ce poartă încă în privirile lor 
focul nestins al iubirii balonului oval, 20 000 de spectatori 
au preferat rugbyul la acea oră a concurenței cu fotbalul, 
mulți din ei veniți ji din provincie. Au vrut să vadă o vic
torie ca nici una alta în rugby și au văzut-o. Stadionul ce
feriștilor arăta ca un ciorchine încărcat, clocotind de en
tuziasm, de dragoste pentru un sport pe care tot mai mulți 
ajung să-l înțeleagă. Ziariștii francezi se mirau văzînd tribu
nele mai pline ca niciodată. Nu înțelegeau că toată această 
lume aștepta- nerăbdătoare ca rugbyștii noștri să confirme, 
în întîlnirea cu echipa Franței, elogiile din Irlanda și An
glia. A început meciul și cu toții am văzut o echipă a Ro
mâniei care, ca și o combină, a început să-și macine ad
versarii. „Virtejul de foc al grămezii românești” a fost unul 
din titlurile transmise ziarului „l'Equipe" de trimișii săi la 
București. Intr-adevăr, ca un tăvălug, ah unor sportivi români 
cu inimi mari, cu trupuri de oțel și cu spirit de sacrificiu, 
s-a reușit acest 15-0, LA ZERO. O victorie cit două, pentru 
că echipa Franței n-a mai pierdut la zero din anul 1964 
(0-10 cu Scoția). In același timp, cea mai netă victorie 
românească, • după 20 de ani de la primul nostru succes 
cu Franța, 11-5 în 1960, al 6-lea din palmaresul intîlni- 
rilor franco-române. Rugbyul nostru în haine de sărbătoare.

încheiem un an sportiv in care, după numărul record de 
medalii de aur (6) obținute la Jocurile Olimpice de la Mos
cova și victoria de la București asupra echipei de fotbal a 
Angliei (2—1), această excepțională performanță a rugbyști- 
lor dovedește că mișcarea noastră sportivă are resurse tot 
mai mari de afirmare pe plan internațional.

Aurel NEAGU

Cît de greu esta să redai în
treaga atmosferă da sub peluza 
de la Giulești 1 Ia drumul tar 
spre cabină, diurn de triumf, 
tricolorii nu mal pridideau aă 
răspundă gesturilor de prețuire, 
de bucurie ale antrenorilor lor 
de la cluburi, ale colegilor da 
Ia Dinamo, Steaua, R. C. Gri- 
vița Roșie, Farul sau Știința 
Petroșani, da la atitea alte e- 
chlpe. Rugbyștii noștri, minu
nății noștri rugbyștl, au intrat 
clntind in vestiar, ta ctatul lor 
revenind, emoționant, numele 
țării, ale cărei culori le poartă 
cu atîta cinste și ‘ ' ' ~
atmosferă atît de deosebită și 
ații de omenească, impresionin- 
du-1 pe arbitrul _ 
RICHARDS : „O merită echipa 
dumneavoastră ! Ea se numără, 
printre cele mai bone din lume. 
Iar dacă Turneul celor cinei 
națiuni ar fi de șase, atunci, ca 
siguranță, România s-ar numă
ra printre echipele fruntașe ! 
Românii an jucat, toți, cu mul
tă pasiune, așa cum l-am vă
zut, dealtfel. în finalul meciu
lui pe care eu l-am arbitrat lu
na trecută Ia Belfast Iar un 
rugbyst cu totul de excepție 
este acest Ion Constantin, care 
„rotunjește” în mod fericit, prin 
loviturile sale de picior, remar
cabila evoluție a unei mari e- 
chipe, avind o înaintare de in
vidiat, dar și 
pot mai mult 
astăzi".

Ieșim din 
și-l abordăm 
tele federației franceze, MAR
CEL LAURENT : „Echipa
României este o învingătoare 
merituoasă, incontestabilă. Ea 
s-a pregătit excelent pentru a- 
cest meci, reușind să confirme 
că progresul său, despre care 
vorbește întreaga lume a rug
byului, este tot mai vizibil, si- 
tuînd-o printre „vîrfuriie" a- 
cestui sport. Toți componenții 
săi sînt foarte incisivi și cura-

CRAIOVA
(4-1 la Tg. Mureș)

REDEVINE LIDER
REZULTATE T&iNICE 

Dinamo
S.C. Bacău

AXA. Tg. Mureș
Universitatea Craiova

mîndrfe. O

galez ALUN

treisferturi care 
decît au arătat

eabina arbitrului 
pe vicepreședin-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 6-a)
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CLASAMENTUL

2
1

1. UNIV. CRAIOVA 16 1! 1 4 28-12 23
2. Dinamo 16 10 2 4 23-11 22
X F.C. Argeif 16 9 1 6 30-16 19
4. F.C.M. Bra?ov 16 8 3 5 21-18 19
5. Corvinul 16 3 1 7 31-23 17
6. A.S.A. Tg. M. 16 7 2 7 23-29 16
7. „U" CluJ-N. 16 7 2 7 17-18 16
8. Prog.-Vulcan 16 7 2 7 25-29 16
9. F.C. Olt 16 6 4 6 17-21 16

10. S.C. Bacou 16 6 4 6 19-24 16
11. Chimia 16 7 2 7 20-31 16
12. Polit. loji 16 6 3 7 26-23 15
13. Steaua 16 6 3 7 21-20 15
14. „Poli- Tim. 16 6 2 8 12-18 14
15. Jiul 16 6 1 9 22-23 13
16. Sportul stud. 16 5 2 9 17-24 12
17. F.C. Baia Mare 16 5 2 9 18-26 12
18. F.C.M. Galați 16 5 1 10 21-35 11

Citiți cronicile în pag. 4--5

La cea de a 13-a ediție a Balcaniadei

SCRiriERII ROMANI - î TITLURI DIN 8 POSIBILE
Ultimele două zile ale Balca

niadei de scrimă, desfășurată in 
sala Floreasca din Capitală, au 
fost dedicate probelor pe echi
pe : sîmbătă — floretă mascu
lin și sabie, duminică — flo
retă feminin și spadă.

Sîmbătă după-amiază, ca
pul de afiș al reuniunii l-a 
constituit meciul echipelor de 
sabie ale României și Bulgariei, 
în care figurau toți finaliștii 
probei individuale, în frunte 
cu protagoniștii barajului care 
a decis ordinea pe podium, ro
mânii Laurențiu Filipoiu și 
Florin Păunescu (locurile I și 
III), bulgarul Zaprian Vanccv 
(locul II), ambele formații 
fiind compuse din tineri trăgă
tori. care trecuseră anterior fără 
dificultate de celelalte adver
sare, echipele Iugoslaviei și 
Greciei. Meciul a fost deosebit 
de echilibrat, chiar dacă echipa 
noastră a condus în perma
nență (2—0. 4—2), un argument 
în acest sens fiind acela că 
trei din cele 7 asalturi dispu
tate s-au încheiat ia limită (cu 
scorul de 5—4). Ce a determi
nat, în cele din urmă, victoria 
formației României a fost apor
tul valoric mal omogen. în 
timp ce în echipa învingătoare

In meciul care a decis titlul balcanic in proba pe echipe a sabre- 
rilor, L. Filipoiu (România), in stingă, contra bulgarului Z. Gercev 

Foto : I. MHTĂICA
alături de Florin Păunescu — 
care, cu 3 victorii, a fost cel 
mai bun sabrer al finalei —, 
Laurențiu Filipoiu a punctat 
de două ori, iar Daniel Costin 
o dată. în formația Bulgariei 
doar Zaprian Vaneev a cîștigat

Amănunte in pag. a 8-a
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de două ori (la Costin și Fili
poiu), ceilalți coechipieri (Ger
cev și Zografov — înlocuit a- 
poi .de Zaprianov) necîștigînd 
nici un asalt. Momentul decisiv 
al partidei s-<a consumat în a- 
saltul dintre FI. Păunescu șl 
Gercev (la scorul pe echipe de 
2—1 în favoarea României), 
cînd sabrerul nostru a remon
tat de la 2—4 cîștigînd cu 
5—4.

Iată clasamentul probei de 
sabie echipe : 1. ROMÂNIA

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



IN ACESTE at SPLtNDIDf, PE JfflMLf JMOADfT
La „Chimpex44 Constanța, intre formă și conținut

O ZI OARECARE DIN PLANUL
DE MUNCA, DE PILDA AZI...
Din mapa oferită de prim- 

vicepreședintele C.J.E.F.S. Con
stanța am ales planul cel mai— 
arătos, pentru că o 
experiență ne dovedise i 
nuri liniate frumos, cu 
în culori, cu fel și fel 
țiuni țintesc să facă 
sie, răminînd pînă la 
simple petice de hirtie. 
o dată ni s-a intimplat să re
nunțăm la „deplasări" inspira
te de asemenea planuri întoc
mite de unele asociații, ba 
chiar și de consilii județene, 
pentru că, intre bind în ajun ce 
și cum, ni s-a spus „eă din 
cauze obiective"...

Așadar, luăm planul asocia
ției sportive „Chimpex", liniat 
cu măiestrie, și cuprinzind re
gulamentele întrecerilor la 
șah, volei, tenis de masă ți cros 
din cadrul ediției a Il-a a 
„Daciadei", cine și de ce răs
punde, ora, locul și reprezenta
tivele de secții și servicii care 
concurează etc. Atrage atenția 
îndeosebi faptul că, incepînd de 
la 16 noiembrie, și pînă la 30 
decembrie, zilnic se 
cite ceva, se întrec fie femeile, 
fie bărbații... Zilnic 7 Și 
nea ? Și marțea 7 Și miercu
rea ?... Uite, azi e joi, după 
program s-ar zice că am căzut 
tocmai bine, să vedem meciu
rile de volei feminin dintre „S" 
eu „4“ și „3“ cu ^2“ (o 
diagramă explică ce servicii 
poartă aceste simboluri), par
tidele de șah dintre formațiile 
masculine „5“ și „12", ta timp 
ce la tenis de masă ar trebui 
să găsim pe cei de la 
„10“ cu „7". Ar fi prea frumos 
să fie așa...

Cu o jumătate de oră înain
te de cele înscrise in program 
sintem la ceea ce numesc to
varășii de la „Chimpex"— sala 
mare. Președintele asociației, 
ing. Gheorghe Ciocan, ne 
însoțește la locurile de can

veche 
că pla- 
grafice 
de ac- 
impre- 

urmă 
Nu

întlmplâ

lu-

curs, ne lasă să vedem noi în
șine ce se petrece, mai că nu 
scoate nici un cuvînt. Nu e ca 
alții, gata să povestească ce 
frumos a fost sau cit de fru
mos va fi...

Volei feminin. Da, in activi
tatea de masă este un început, 
pentru că, vedeți dumnea
voastră, după orele 
gram femeia are și
obligații, de soție, de mamă, de 
gospodină și e mai greu să-i 
spui sfi mai stea un ceas la 
sport. Greu dar nu imposibil, 
dovadă că... Aceste lucruri 
ni le spune președinta comisiei 
de femei, ing. Zina Oancea, 
prezentă zi de zi la sprijinirea 
acțiunilor „Daciadei", deși, ea 
femeie, are propriile obligații. 
Și iată-le jucind volei, care 
cum știe, care cum poate, „ti
nere între 19 (laboranta Maria
na Mitroi) și... patruzeci ți 
ceva... de ani (ing. Sevastița 
Bachetti)". Joacă mai intii e- 
ehipele secțiilor „Chimie" și 
„Petrol", apoi .Chimie solide" 
ți „I. Exploatare". Aflăm 
printre concurente ți foste glo
rii ale voleiului constănțean, 
ca Maria Marcea-Pietraru sau 
Clotilda Botez-Drăghia, ca ți 
începătoare, unele cu ambiția 
de a demonstra că au rămas 
tot tinere, altele doritoare să 
le învingă pe maestre. Totul, 
tntr-o ambianță plăcută, sti
mulativă, susținută de galerii
le celor din teren.

La țah ii cunoaștem pe cei 
de la Atelierul central și Co
loana autotransport, maistrul 
Dumitru Băiceanu, șeful „cen
tralului", asumindu-ți perso
nal răspunderea la „masa In
tii*, chit cd el a fost eîndva 
fotbalist. Mai sînt acolo scule
rul Dumitru Iordan, pictorul 
Costin Ștefan și alții.

Sus, la tenis de masă, se în- 
..............................~ ’ 1fruntă cei de Za „Depozitul 
intern" fi de la „Solide".

Popas la Grădinița nr. 3 din Drobeta Turon-Severin

Șl COPIII SUB ȘASE ANI
au Întrecerile lor...

Cînd am deschis ușa sălii de 
activități a Grădiniței nr. 3 din 
Drobeta Tr. Severin, am avut 
pentru o clipă senzația că am 
pătruns de fapt Intr-o obișnui
tă sală de sport. Imaginea fa
miliară a arenei sportive era 
întregită de treningurile al
bastre ale prichindeilor, de 
contururile, parcă miniatura
le, ale complexei aparaturi În
șiruite intr-o ordine anume șl 
pe care coloana „treningurilor* 
se mistuia treptat, pentru a se 
recompune la capătul circuitu
lui. Purtătorii echipamentu
lui sportiv, fetițe și băieți de-o 
șchioapă, păreau să nu se sin
chisească de prezența noastră, 
continuîndu-șl liniștiți evo
luția pe aparate, sub su
pravegherea educatoarei Maria 
Cintar. Și numai pe circuitul 
de întoarcere, după ce coborau 
de pe scărița dublă șl iși în
cercau șansele la săritura Jn 
înălțime peste sfoara ce ținea 
loc de ștachetă, ne aruncau o 
eăutătură plină de curiozitate, 
înainte de tumba pe salteluța 
ce marca ieșirea din circuit. 
Din cînd în cînd, din grupul 
•ordonat al celor ce se reașezau 
la rînd pentru o nouă evoluție, 
O fetiță mai vioaie făcea obser
vații competente la ultima 
execuție a colegilor. Ne apro
piem discret de șirul în aștep
tare șl Întrebăm : Cine «Înteți 
voi, copii T Toți îșl întorc pri
virile și răspund ta cor s „Gru
pa maaare C“. Apoi ecrtfl rfis- 
punde șl mai apăsat „Dsaa F. 
h întrebarea dacă le ptace 
zacă sport—

Directoarea Grădiniței ase. 
3, Mariana Huîdu, ne vorbește 
eu satisfacție de efectele pori- 
flve pe care le su exercițHJo

cu caracter sportiv asupra

Sportul

cu caracter sportiv asupra co
piilor, reflectate deopotrivă ta 
corectarea ținutei k>r, într-o 
conduită mai ordonată, ta 
disciplinare, ta impunerea unul 
anumit ritm de activitate, ta 
dezvoltarea atitudinii active, 
a perseverenței, curajului etc. 
Ne prezintă, de asemenea, in
ventarul de aparate pentru ac
tivitățile sportive cu care este 
dotată grădinița : cele din sală 
pentru gimnastica artistică, a- 
erobatică și ritmică, sau pen
tru parcursurile aplicative, a- 
menajările din aer liber : in
stalațiile pentru cățărare-esca- 
ladare, panourile pentru arun
carea Ia țintă, terenurile pen
tru mlnivolei și minibaschet, 
precum și biblioteca, din care 
an lipsesc materialele metodice... 
„Sportul reprezintă pentru mi
di noștri „pensionari" una din
tre cele mai agreate preocu
pări. adăuga directoarea. ții 
poate eă de aceea profesorul 
Ponoran, de la Clubul spor
tiv școlar, a ținut să organizeze 
ta grădinița noastră • acțiune 
de selecție. Dealtfel, activitatea 
sportivă a copiilor noștri 
cuprinde fl alte acțiuni menite 
■ă Ie dezvolte pasiunea pentru 
exercițiul fizic, pentru sport in 
general. Participăm frecvent la 
manifestări cnm ar fi cele pri
lejuite de deschiderea analul 
fportiv, la concursuri tn cadrul 
unei competiții căreia noi l-am 
its JHlnidaciada** și care cu
prinde întreceri de atletism fi 
minijocuri. Iar Întrecerile nu 
le organizăm numai la nivelul 
unității, intre grupe, d șl ia- 
terunitățl preșcolare**.

Un motiv Jn plus de a spori 
Interesul copiilor pentru sport, 
primii șt cel mal importanți 
pașd spre formarea unei gene- 
ruțtl armonios dezvoltate, dur 

primă fereastră spre per- 
manță...

Aurdkm BREBEANU

Cum se explică această acti
vitate Silnică, cu o asemenea 

? Răspunsul U aflăm 
cei aproape 10 activiști 

obștești ai asociației, argint viu,
nu altceva, prezenți cu sfatul, 
cu sprijinul, zi de zi, ți dintre 
care nu lipsește o mai veche 
cunoștință, maistrul princi
pal Gheorghe Cavallioti, res
ponsabilul cu activitatea de
masă din cadrul „Daciadei". 
Mai intii, continuitatea În
acțiuni, pe anotimpuri, care a 
creat obișnuința. Facem și
„festive' 
rolul ' 
baza 
cursul 
numai 
secție 7 
de obicei, faza pe secții 
vicii, aceasta e un fel 
nală... Și cînd se termini fina
la 1 Va fi o nouă întrecere, cu 
sporturile pe care le va impu
ne starea vremii.

O altă explicație este serio
zitatea cu care e privită acti
vitatea de masă. Asociația 
sportivă, sindicatul, organizația 
U.T.C. conlucrează strins, ra- 
portind periodic Comitetului de 
partid ce s-a realizat, ce nu 
merge încă. O echipă de acti
viști obștești este omniprezen
tă in organizarea și desfășura
rea „Daciadei". I-am văzut cu 
ochii noștri, nu știau că vom 
veni, așa că... Notăm la intîm- 
plare citeva nume : Viorica 
Lutsch — funcționară, sculerul 
Dumitru Iordan, strungarul 
Stan Rădoi, inginerii Constan
tin Stoica, Aurel Carp, Ermil 
Ionescu, la care ti vom adăuga 
— că i-am văzut acolo și ni s-a 
spus că vin mereu — pe direc
tor, ing. Gheorghe Sava, pe 
Ion Cojocaru, președintele sin
dicatului, pe ing. Dan Comșa — 
secretarul U.T.C., care au înțe
les cit e de necesar exercițiul 
fizic ți sportul pentru cei ce 
muncesc, indiferent de loc, de 
virstă, de timpul liber de care 
dispun.

Iată, deci, că la 
Constanța „forma" 
exprimă nu numai nișt 
ții, nu iși propune sa 
ochii cuiva, ci o realitate 
tm profund sens social, 
vrea să se convingă, iată, 
spun 
luni 
pex" și garantez că va fi așa : 
șah — „Butelii" cu „Chimie", 
tenis de masă — „Chimie 4" 
cu „Tehnice" și volei, de astă- 
dată masculin, „I Export" cu 
„Secția 4". Și tot așa joi și vi
neri (miercuri e pauză), iar 
sîmbătă toată lumea la cros—

— ni s-a spus — au 
lor propagandistic, 
sini 
săptăminii. 

cei 10—15
Nu,

întrecerile 
Se 

din 
a avut

dar 
din 

întrec 
fiecare 
ioc. ea 
ti ter- 
de fi-

.Chimpex" 
planului 

rte inten- 
l scoată 

eu 
Cine 

ce se va organiza azi, 
24 noiembrie, la „Chim-

Mire ea COSTEA

După o zi de muncă, o disputată partidă de șah In întrece
rile „Daciadei" de la „Chimpex" Constanța

INTRE DOUA TEZE, 0 RECONFORTANTA
PAUZA PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE

La „Tineretului" se vor Întrece 
handbaliștii ; la „Bălcescu" iși 
var disputa tntîietatea baschetba- 
llștll ; la „Străulești" și la „Vic
toria" terenurile- vor fl ocupate 
de fotbaliști ; Liceul de matema
tici fizică nr. 2 se vor afla tot 
handbaliștii. Peste tot elevi din 
școli generale și licee din Secto
rul 1 al Capitalei. Urmărim a- 
genda competițlonală, pentru a 
mal „descoperi" șl alte repere. 
Nu prea mai sint, pentru că ti
nerii din întreprinderi și institu
ții se „mișcă", se pare, ceva mal 
greu. Doar tenis de masă, șah și 
popice Înscrise In programul aso
ciațiilor Locomotiva, P.T.T., 
CJ*.B. și... cam atit ! După cum 
se vede — nici celelalte sectoare 
nn fac excepție —, BAZA O CON
STITUIE 
înseamnă 
nlzațllle 
care au 
sportului 
tească, dacă au uitat cumva, eă 
NOUA EDIȚIE A „DACIADEI" 
SE AFLA in plina desfașu- 
BABE.

—Optăm pentru Întrecerile de 
la „nr. 2". pentru că acolo vor 
fl prezenți cei mal mici dintre 
handballști. Și, nu aveam să re
gretăm. Cu toate că elevii se 
află tn plină perioadă de teze, 
puțini dintre el au renunțat la 
„această binevenită pauză, cu In
fluențe directe asupra reconfortă- 
rU psihice, tn vederea abordării 
eu și mai multă eficiență a stu
diului la celelalte discipline**, 
după cum ne spune profesoara 
Eufroslna Neagu, de la Șc. gen. 
IM. Fără îndoială, tn disputele 
de Ieri fetele au dat exemplu. Șl 
cele de la liceul gazdă, șl cele de 
la „162", șl colegele de la „TIS" 
șl „133", șl, Intr-un euvtat, toate 
participantele, care ta erele li
bere și-au făcut din sport un

TOT ELEVII, ceea ce 
cfi tovarășii din orga- 

de tineret și sindicat 
atribuții șl in domeniul 
ar trebui să-șl amln-

-“•—--3- —— — — w —
prieten nedespărțit. Cornelia 
tei este elevă într-a VH-a 
„183“. Pe teren, o vertLabilă 
lugă, deși este cea mai mică de 
statură între cele 14 jucătoare. 
Oprește multe din acțiunile ad
versarelor, dar în cele din urmă 
ea și * coechipierele trebuie să se 
recunoască învinse de e echipă 
mal bună. Profesoara Rodica 
Dumitriu iși felicită colega, Cor
nelia Copenski, și promite o re
vanșă. Cum, dealtfel, promit, la 
despărțire, și elevele el. Dar, 
deocamdată învingătoarele au ar
gumentul victoriei, așa că se aș- 

atunci, 
facem cunoștință cu cîțiva dintre 
arbitri : Olimpia Teja, Doru 
Sapta, Camelia Casapu, Costcla 
Mureș an, toți studențl în anul n 
la I.E.F.S., afla ți în practică pe
dagogică la liceu. Și cum această 
activitate presupune nu numai 
asistență sau susținerea unor 
lecții practice, ci și „acțiuni In 
afara or el or “, iată-i prezenți în 
calitate de arbitri. Prezență care, 
departe de a fi formală, îi apro
pie pe viitorii aspiranți la profe
siunea de dascăl în sport de pro
blematica școlară, familiarizîndu-j 
cu toate aspectele muncii didac
tice concrete.

Cum spuneam, nu am regretat 
epțiunea de a fi prezenți la Li
ceul nr. 2. Aspectele demne de 
a fi relevate fiind multe și Inte
resante, cum, sîntem siguri, șl 
la celelalte baze am fi putut găsi 
lucruri care ar fi reținut atenția. 
Important este, însă, că sl ta 
această duminică însorită am ta- 
tîliiit numeroși iubitori al spor
tului, Un singur regret, totuși 
exprimat șl la începutul acestor, 
rînduri, că nu am văzut o pre
zență mai activă a tinerilor și 
tinerelor care lucrează ta între-, 
prinderi și instituții.

Emanuel FANTANEANU

teaptă... revanșa. Pînă

Mar 
la 

zvlr-

in cadrul ccicl dc a doua cdițn a «Daciadei", Ia „Vidra" — Orfiștic

„SPORTUL CONTINUA SA FIE
BUNUL

Printre întreprinderile de frunte 
ale «rașului Orăștie se numără 
& „Vidra* care, potrivit apuse- 

directorului acesteia, ingine
rul loan Probsdorfer, s-a nfis- 
eot dintr-un atelier meșteșugă
resc apărut în oraș cu peste • 
jumătate de secol în urmă. Acum 
15 ani întreprinderea a pornit pe 
un drum nou, ajtmgînd o unitate 
care se mîndrește cu produsele 
sale de pielărie șl cojocărie, 
prețuite în țară și peste hotare.

L-arn căutat pe secreîUrul aso
ciației sportive, Ștefan Velnlceru, 
pentru a afla noutăți în legătură 
eu desfășurarea celei de a doua 
ediții a „Daciadei**. L-am găsit 
împreună cu medicul întreprin
derii.

— Tocmai discutam despre gim
nastica la locul de muncă, ne-a 
spus tovarășul Velnlceru. Acum 
ea intre halele întreprinderii s-a 
turnat asfalt, putem relua această 
activitate, organizînd-o după mo
delul celor de La Sebeș Alba. Ne 
▼om folosi și de stația de am
plificare. Asociația noastră spor
tivă are două echipe de handbal 
în campionatul județean, o echi
pă feminină de 
care fac parte 
Doina Timofte, 
can și altele) 
băieți, ambele in 
ttrășenesc. Acum,

volei 
Maria 

; Viorica 
fi una

campionatul 
in așteptarea

de

NOSTRU DE PREȚ“
Despre handbal am discutat eu 

tovarășa Margareta Binder, fostă 
portar la echipa „Dacia". Am 
găsit-o l'ucrînd la secția de con
fecții. Acum se ocupă de hand
balistele de la „Vidra".

— Avem 8 echipe, de flecare 
secție cîte una, și jucăm mereu, 
că așa este la noi sportul î con
tinuu. Avem jucătoare bune a 
Vasilica Sfetcu, MagdaJena Eizu, 
Iar Ia secția mănuși și căciuli
puteți sta de vorbă eu tovarășa
Maria Ilea, o bună .................
dar o și mai bună
I^a etapa județeană 
tînărului muncitor" 
cui întîi.

—- Deocamdată nu 
cu terenurile de sport, ne-a spus 
tovarășa Elena Brîndușa. Dar, ca 
și pînă acum, în cea de-a doua 
ediție a „Daciadei" ne vor ajuta 
cel de Ia liceul „Aurel Vlaicu", 
care ne pun Ia dispoziție terenu
rile și sala ori de cîte ori avem 
nevoie. în primăvară ne vom 
construi un teren de handbal și 
unul de volei, prin muncă volun- 
tar-patrîotică, Ia care vor lua 
part© toate tinerele din întreprin
dere, cu convingerea că sportul 
este bunul nostru de preț, care face 
ca fetele noastre să fie mai vi
guroase și mai frumoase.

Sever NORAN

iernii, fetele lși pregătesc 
țele, iar băieții schlurile. 
declanșarea „Daciadei", la _
iembrle, organizăm continuu cam
pionatele asociației - - - -
masă șl popice.

Tovarășa Elena 
eretara comitetului 
tatreprinderii, ne-a

■iniu- 
De la 
2 no-

la tenis de
Brindușa, ie
de partid al 
vorbit despre 

continua preocupare pentru 
gerea in sport a tinerelor 
citoare de la „Vidra" :

— Aceasta, pentru că la 
peste 80 la sută stat femei, lai 
media de virstă nu depășește 23 
de ani, ne-a spus tovarășa Brîn- 
dușa. Am avut și o echipă femi
nină de fotbal, organizată de to
varășul Gheorghe Măluțan, dar.„ 
n-am mal avut adversare In Ju
deț și am desființat-o.

Pe tovarășul Măluțan l-am in- 
tUnlt la atelierul de mecanică.

— Acum, In cadrul noii ediții a . 
„Daciadei", mă ocup de popice 
șl de turism, ne-a spus. La noi 
turismul este un sport al tuturor. 
Muncitoarele iau parte cu regu
laritate la acțiunile organizate 
îndeosebi in zona Costești, loca
litate așezată pe drumul ce duce 
la Sarmlzegetusa, unde întreprin
derea noastră are o frumoasă 
bază de agrement, cu două tere
nuri de volei și unul de handbal. 
Cit timp mal este vreme fru
moasă, se Joacă volei și handbaL

atra- 
mun-

noi
haudbalistă, 

dcmifondlslă. 
a „Crosului 

a ocupat lo-
.stăm bine



Divizia „A“ de baschet [m] A XX-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin

STEAUA (74-73 cu Dinamo) S-A DISTANȚAT 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

SELECȚIONATA R.D. GERMANE A CÎȘTIGAT COMPETIȚIA 
IA EGALITATE DE PUNCTE CO EORMAJIA ROMÂNIEI!

BRAȘOV, 23 (prin telefon). La 
încheierea primului turneu pe 
grupe valorice al campionatului 
național de baschet masculin, e- 
chipa Steaua s-a detașat în frun
tea clasamentului, avjnd 20 p, 
față de 18 p cite are următoarea 
clasată, Dinamo București. Rezul
tate :

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 74—73 (44—41). Ultima par
tidă a turneului a fost, cum era 
normal, cea mai așteptată, deoa
rece se confruntau principalele 
candidate la titlul de campioană, 
în ambele formații evoluau majo
ritatea celor mai buni bâschetba- 
liști ai țării, fapt care a făcut ca 
în frumoasa Sală a sporturilor 
din localitate să fie prezenți peste 
1 500 de spectatori. Primii care au 
punctat au fost steliștii, prin două 
coșuri înscrise de Opșitaru. Dl- 
namoviștii au revenit imediat, au 
egalat în min. 5 (10—10), pentru 
ca, în continuare, ei să ia con
ducerea și în min. 8 să obțină 
19—14. Pjrșu și Ermurache au 
punctat, la rîndul lor, și scorul 
s-a echilibrat (24—24 în min. 11). 
Apoi, cel mai înalt baschetbalist 
român — Opșitaru — și Ermurache 
și-au adus echipa în avantaj (la 
pauză, 44—41). La reluare, elevii 

r* lui M. Nedef și Al. Fodor s-au 
distanțat (60—48 în min. 26) șl 
se părea că nu vor avea proble
me în obținerea victoriei. Din a- 
cest moment, însă, sportivii lui 
D. Nicuiescu și Gh. Novac au în
ceput o „cursă de urmărire", pe 
fondul jocului bun practicat de 
Nicuiescu, Popa și Uglai care, 
pur șl simplu, și-au cărat co
echipierii după el. în min. 39, 
Steaua mai avea doar un punct 
avantaj : 72—71, dar pierduse în
tre timp (eliminați pentru 5 gre
șeli personale) pe Ermurache, Op
șitaru și Cernat și se părea că 
Dinamo va cîștiga. In ultimele se
cunde de joc, la scorul de 74—73 
pentru Steaua, dinamoviștli erau 
în atac, aveau posibilitatea să în
scrie coșul victoriei, dar Caraion 
a pasat imprecis, Netolitzchl a 
acroșat mingea, a ținut-o 5 se
cunde, atît cît mai erau de joc, 
astfel că Steaua a cîștigat, dar 
tot atît de bine putea să piardă 
acest meci. Au marcat : Ermura
che 13, Pîrșu 6, Cernat 21, Căpu- 
șan 2, Opgitaru 24, Oczelak 8, 
respectiv Braboveanu 4, Nicuiescu 
22. Mihuță 4, Uglai 18, David 5, 
Popa 14, Ivascencu 6. Foarte bun 
arbitrajul cuplului G. Chiralcu — 
Fr. Took.

FARUL CONSTANTA — C.S.U. 
BRAȘOV 76—75 (36—32). Meci aș
teptat cu deosebit interes. Cons- 
tănțenil, care au început turneul 
fără nici o victorie în grupa va
lorică 1—6, pleacă de la Brașov 
cu succese foarte prețioase pentru 
stabilirea clasamentului de la lo
cul 3 în jos. Gazdele ar fi trecut 
pe locul 3 în grupă, dacă învin
geau în această partidă, dar Fa
rul a început meciul foarte bine 
și, datorită preciziei aruncărilor 
la coș și tehnicii tuturor jucăto
rilor folosiți, s-a distanțat clar pe 
tabela de scor : 22—10 în min. 10, 
30—20 în min. 15, dînd impresia 
că va învinge cu ușurință, mal 
ales că C.S.U. se manifesta timid, 
fără vlagă. în repriza secundă, 
studenții au început să-și revină 
(șl pe fondul oboselii manifestate

BALCANIADA
(Vrmare din pag. 1)

(8—1 cu Grecia, 9—0 cu Iugo
slavia, 5—2 Bulgaria) 6 p, 2. 
Bulgaria (5—-1 Grecia. 8—1 Iu
goslavia) 4 p, 3. iugoslavia 
(5—4 Grecia) 2 p, 4. Grecia 0 p.

Floretiștii români au dominat 
și mai net competiția, înche
ind toate partidele la scoruri 
categorice. Petru Kuki, Nico- 
lae Iile, Zsolt Huszti și George 
Oancea au evoluat cu sigu
ranță, fără să-și complice inu
til acțiunile. Iată rezultatele și 
clasamentul probei masculine 
de floretă echipe : 1. ROMÂ
NIA (8—1 Grecia, 9—0 Iugosla
via. 5—1 Bulgaria) 6 p. 2. Iu
goslavia (5—0 Grecia, 5—4 Bul
garia) 4 p. 3. Bulgaria (6—3 
Gredla) 2 p. 4. Grecia 0 p.

La spadă, tot reprezentanții 
României s-au impus și ta 
proba pe echipe, conduși de 
proaspătul campion balcanic al 
probei individuale Octavian Zi- 
daru, talonat -- de asemenea 
ca în proba individuală — de 
Liviu Angelescu, Ion Popa do- 
vedindu-se mai puțin inspirat 
și decis ca de obicei, iar Ru
dolf Szabo fiind o rezervă ac
tivă Astfel, spadasinii români 
au reușit să treacă fără difi
cultate atît de echipa Iugosla
viei, cît și de cea a Bulgariei, 
de fiecare dată trăgătorii noș
tri impunindu-și tehnica și tac
tica superioară adversarilor lor. 
Interesant de menționat că spa
dasinii au furnizat actualei e- 
diții a Balcaniadei pe cel mal 
virstnic concurent (iugoslavul 
V. Savici — 39 ani) și cel mai 
tînăr (bulgarul N. Ivanov — 
16 ani). Iată clasamentul probei 
pe echipe Ia spadă : 1. ROMÂ
NIA (7—2 Grecia și Iugoslavia, 
5—1 Bulgaria) 6 p, 2. Bulgaria

de constănțerd, în special de Băl- 
ceanu, care evoluase exce it In 
primele 20 de minute), Hegyesl a 
avut cîteva realizări remarcabile 
și în min. 23 : C.S.U. — Farul 
40—40. Echipa din Constanța a 
avut 9 zvîcnlre, a luat un avantaj 
de două-trel puncte, dar gazdele 
au revenit șl, pentru prima oară, 
au luat conducerea ; 61—60 în
min. 32. Studenții nu au avut, 
însă, clarviziunea necesară pentru 
a-și continua ofensiva, au ratat 
din cîteva situații clare st în fi
nal, Farul a obținut • victorie la 
limită, pe deplin meritată. Au 
marcat : Radu 10, Martin eseu 2, 
Mănăilă 15, Pașca 11, Băiceanu 
22, Spînu 14, Țeglaș î» respectiv 
Flaundra 13, Kriszbai 17, He
gyesl 15, Marinescu 10, Moraru 20.

FARUL — RAPID BUCUREȘTI 
75—53 (46—22).

DINAMO — LC.E.D. 104—83 
(53—43).

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
91—61 (47—31).

RAPID — I.C.EJD. 70—64 (33—30).

Paul 1OVAN

SIBIU, Z3 (prin telefon). In ul
timele două rile ale turneului 
grupei valorice 7—12 a campiona
tului național de baschet mascu
lin au fost înregistrate următoa
rele rezultate :

C.S.U. SIBIU — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 85—71 (50—
37). siblenli au evoluat la valoa
rea reală șl au depășit Încă de 
la Început un adversar care, pre
zumtiv, se anunța favorit. Au în
scris : Chirllă 33, Apostu 4, Mar- 
tinescu 11, Palhegy 23, Georgescu 
6, Vulc 4, Tonca 4, respectiv Cră
ciun 10, Nlcoară 4, Rotaru 2, 
Barna 14, Herbert 2, Gellert 18, 
Mate 2, Roman 14, Mara 2, Dă- 
lan 6.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — DINAMO ORADEA 
86—55 (44—35). Clujenii s-au im
pus datorită apărării mal bune 
șl contraatacurilor frecvente șl e- 
ficlente. Regretabil gestul lui 
Barna (,,U“) șl Weber (Dinamo) 
care s-au lovit reciproc (min. 13), 
motiv pentru care au fost elimi
nați de pe teren. Au înscris : 
Gellert 19, Crăciun 14, Rottiru 4, 
Barna 4, Roman 14, Dăian 4, Mate 
14, Mara 10, Herbert 2, Bretz 1, 
respectiv Bann 14, Kosa 8, Schul
ler 8. Weber’2, Szep 17, Lăzărea- 
nu 4, Alexe 2.

C.S.U. SIBIU — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA LAȘI 93—80 (45— 
40). Medul a fost echilibrat pină 
in min. 18, după care siblenil 
s-au detașat, datorită In mare 
măsură bunel precizii în aruncă
rile la coș manifestată de Pal
hegy șl Chirllă. Au înscris : Pal
hegy 24, Chirllă 22, Martlnescu 21, 
Takacs 18, Vulc 2, Opșitaru 4, 
Tonca 2. respectiv Mlhăilescu 12, 
Bol$teanu 20, Măgureanu 8, Mol- 
sesen 24, Chirllă 4, Bahllu 4, Ma
tei 8.

DINAMO ORADEA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 79—80 (42— 
46)UBBIS BUCUREȘTI — „POLI* 
CJS.Ș. UNIREA IAȘI 70—69 (36— 
37)UBBIS — UNIVERSITATEA 
TIMIȘ OABA 96—71 (45—41)

IM. IONESCU, coresp.

DE SCRIMĂ
(5—4 Iugoslavia, 6—3 Grecia) 

4 p. 3. Iugoslavia (5—1 Grecia) 
2 p, 4. Grecia 0 p.

Și lată că ta finalul reuniu
nii de duminică dimineață s-a 
produs și singura surpriză (din 
păcate, neplăcută pentru noi), 
echipa feminină de floretă a 
Bulgariei reușind să învingă 
formația României, favorita 
probei. Debutul acestui meci a 
fost de rău augur, Otilia Hoch- 
dorfer pierzind la Dimova du
pă ce a condus cu 4—1 (fiind 
și penalizată de arbitru cu o 
tușă tehnică pentru „corp la 
corp"). Și spre uimirea celor 
aflațl ta sală, Gabriela Betuker 
pierde la Lakova, iar Aurora 
Dan la Ivanova ! Marcela Mol
dovan o Înlocuiește pe Betuker 
și cîștlgă (greu !) la Dimova, 
părtad a relansa partida, mai 
ales că și Aurora Dan cîștigă 
net la Lakova (5—0). Dar lată 
că O. Hochdorferr nu poate 
trece nici de Ivanova și nici 
de Lakova (la aceasta din urmă 
conducted iar cu 4—1...), astfel 
incit echipa noastră este ne
voită să se mulțumească cu lo
cui secund. Un „duș rece", ne
așteptat, datorat ta special lip
sei de calm (A. Dan) și greși
tei orientări tactice (O. Hoch- 
dorfer și G. Betuker). Iată 
clasamentul probei feminine de 
floretă echipe : 1. BULGARIA 
(7—2 Iugoslavia, 8—1 Grecia, 
5—2 România) 6 p, 2. Româ
nia (9—0 Grecia. 8—1 Iugosla
via) 4 p, 3. Iugoslavia (5—1 
Grecia) 2 p, 4. Grecia 0 p.

Cu ocazia Conferinței balca
nice, ținută cu acest prilej la 
București, s-a hotărît ca ediția 
1981 a Balcaniadei de scrimă 
să se desfășoare la seniori în 
Grecia (Atena, 18—22 noiem
brie) și la tineret In Iugo
slavia (Leskovac. 14—18 octom
brie),

RM. V1LCEA, 23 (prin tele
fon) — Duminică s-a încheiat 
în Sala sporturilor din locali
tate cea de a XX-a ediție a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
feminin, A fost o întrecere deo
sebit de echilibrată în care în- 
vingătoarea nu s-a putut de
tașa dedt la golaveraj, nici una 
dintre echipe nereușind să ter
mine neînvinsă, așa cum fie
care din cele 6 formații, inclu
siv ultima clasată, a obținut 
măcar o victorie.

Pe primul loc s-a clasat se
lecționata R.D. Germane, cam
pioană a lumii, la egalitate de 
puncte cu prima reprezentativă 
a României, cele două echipe 
fiind urinate pe podium de cam
pioana olimpică, formația Uni
unii Sovietice. La capătul aces
tei competiții, 3.000 de specta
tori au aplaudat echipele par
ticipante și nu te ultimă ins
tanță handbalul feminin, care 
și-a dovedit, și cu acest prilej, 
ascendența valorică.

Dar iată scurte relatări de la 
ultimele două zile ale comoe- 
tiției.

SIMBATA
ROMÂNIA — R. D. GER

MANA 16—ÎS (10—10). Verita
bil derby al competiției, meciul 
dintre prima reprezentativă

Eva Gaal aruncă printr-ttn splendid efort peste blocajul prompt 
al jucătoarelor echipei R, D. Germane (Fazi din meciul Româ
nia — R. D. Germană 16—15). Foto : V. BAGEAC

Danemarca. Au condus foarte 
bine P. Cîrligeanu și R. la- 
mandi (România).

a României și formația R. D. 
Germane a suscitat, ca și a- 
nul trecut la Brașov, un mare 
interes. A fost o între
cere de mare spectacol, care a 
ridicat tribunele în picioa
re, un meci aprig pe care 
sportivele noastre îl puteau 
cîștiga fără emoții, dar care 
— nu din vina lor — a avut 
un final cu „suspense". Do
minate de importanța partidei, 
fetele noastre au început 
crispat meciul, nereușind să-și 
alunge tracul decît după vreo
15—20 de minute, în clipa in 
care și-au dat seama că sînt 
mai valoroase decît adversarele 
lor, că pot desfășura un joc 
mai variat, că au posibilități 
mai numeroase de materiali
zare a plusului lor valoric, fe
tele noastre s-au dezlănțuit, au 
trecut la trenă și au dominat 
categoric. Revenirea Gheor- 
ghiței Oprea (admirabil efortul 
ei de a juca în această difi
cilă confruntare, în condi
țiile te care urmările acci
dentului suferit nu erau anu
late pe deplin !) a însemnat o 
sporire a mijloacelor de orga
nizare a jocului, conectarea 
tuturor coechipierelor la reali
zarea Unui joc axat pe depăși
rea sistemului advers prin vi
teză derutantă, aruncări sur
prinzătoare și permanente 
schimbări de locuri. Așa se 
face că ta min. 34 echipa noas
tră conducea cu 13—10 și avea 
balonul, deci posibilitatea de 
a-și mări „zestrea" la patru go
luri. In această clipă, cînd 
balanța victoriei se înclina 
promițător spre reprezentati
va noastră, arbitrul Milan 
Valcici a comis cîteva regreta
bile erori, împiedicînd echipa 
noastră să-și devanseze șl
mai accentuat partenera de
întrecere. Un „7 m“ imagi
nar, o presupusă „intrare for
țată* a lui Torok și alte cî
teva inexactități în apreciere 
au adus echipele la o egalitate 
nereală. Așa se face că fi
nalul a fost îndîrjit, extrem de 
disputat. A fost nevoie ca 
Angela Avădanei să-și dove
dească inspirația, curajul și 
forța de șut pentru ca să se 
pecetluiască o victorie me
ritată a culorilor noastre. Au 
marcat : Torok 8, Gaal 3, 
Avădanei 2, Ștefanovici, Oprea, 
Sasu — România, Krflger 8, 
Bother 4, Uhllig 2, Wunderlich 
— R. D. G. Au condus : M. 
Valcici șl M. Stanoevici (Iugo
slavia). *

ROMANIA TINERET — 
U.R.S.S. 17—20 (7—9). De la o 
confruntare la ' alta, jocul 
echipei noastre reprezenta
tive de tineret este mai sigur, 
astfel îneît tinerele ei com
ponente au abordat fără trac 
meciul cu selecționata Uniunii 
Sovietice. Pe acest fond ele 
au ajuns, poate surprinzător, 
dar pe deplin meritat, să fie 
egale cu valoroasele handba
liste sovietice : 17—17 (min. 
45) ! Apoi, echipa Uniunii So
vietice a forțat finișul șl, pu- 
nind în valoare experiența mai 
bogată a Elenei Kuznețova șl 
a altor coechipiere ale sale, a 
cîștigat un meci greu. Au în
scris : Oacă 7, Ciubotaru 3, 
Ardelean 2, Dobre 2, Calin, Sa
vin, Sitnion — România tineret, 
Țîgankova 6, rușkari 5, Zaba- 
latnaia 4, Kuznețova 3, Baza
nova, Ivanova — U.R.S.S. Au 
condus bine J. Jaworski și R. 
Helemejko (Polonia).

UNGARIA — DANEMARCA 
13—11 (5—5). Echipa Ungariei 
și-a impus superioritatea, chiar 
mai ușor decît o arată scorul 
final. Autoarele golurilor : Go- 
dor 4, Csajbok 3, Gombai 3, 
Budai 2, Streibinszki — Unga
ria, Mogensen 4, Yde 2, Kock 
2, Stengard, Winter, Nilsen —

DUMINICA
ROMANIA — UNGARIA

16—17 (6—10). Renăscute din 
propria... cenușă, handbalistele 
din echipa Ungariei au lăcut 
în această ultimă evoluție a lor 
în actuala ediție a turneului, 
cel mai bun meci din toate 
punctele de vedere. După ce au 
dominat categoric prima repri
ză, în cea de a doua au lungit 
cit mai mult atacurile, pentru 
că timpul se scurgea în favoa
rea lor, avînd și puterea să re
vină atunci cînd au fost egalate 
și chiar atunci cînd au fost con
duse (15—14). Principalul atu 
al echipei Ungariei a fost Ama
lia Strelbinski, care a depus o 
cantitate de efort enormă, atît 
în apărare, cît și în atac, reu
șind să-și conecteze coechipie
rele la acest «itm, să le coordo
neze, să le ducă pur și simplu 
spre victorie. Ceea ce a facili
tat succesul oaspetelor a fost 
jocul nebănuit de slab prestat 
de prima noastră reprezentati
vă. Imposibil de comparat cu 
vreuna din evoluțiile anterioare 
din acest turneu, prestația 
handbalistelor noastre a fost 
marcată de o pasivitate exas
perantă în prima repriză și a- 
poi în cea de a doua de o cris
pare și de o enervare care nu 
puteau duce la izbîndă. înce- 
pînd cu portarii (Angela Bloj 
și Lidia Stan) și încheind cu 
celelalte componente ale echi
pei, selecționata noastră a fost 

DURAU-0 STAȚIUNE DE MARE ATRACȚIE
Complexul turistic Durău este situat la 800 m altitudine, 

pe versantul de nord al masivului Ceahlău.
Pe acest generos domeniu montan se încrucișează multe 

poteci marcate, de unde se poate ajunge la Poiana Viezuri, 
cascada Duruitoarea, Sănuni. cabana Dochia cabana Ftntî- 
nele, Cușma Dorobanțului sau vîrful Toaca.

Agenția de turism din stațiune organizează excursii la 
Bicaz, Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului, Lacu Roșu, sta
țiunea Borsec, precum și la renumitele monumente de arhi
tectură din Nordul Moldovei.

Beneficiind de o climă tonică, cu aer puternic ozonat ae
rosoli negativi și rășinoși, stațiunea oferă în același timp 
posibilitatea normalizării și echilibrării sistemului nervos 
central și vegetativ.

Locuri pentru odihnă se pot procura de Ia agențiile și 
filialele oficiilor județene de turism și de la cele ale 
I.T.H.R. București. PUBLITURISM

mult sub nivelul demonstrat de 
curînd în „Trofeul R.F. Germa
nia* și în actuala ediție a 
„Trofeului Carpați". Labilul sis
tem defensiv, cînd „6 în linie", 
cînd foarte avansat, a lăsat cu
loare ideale de șut pentru ad
versare. în atac, Ghcorgliița 
Oprea n-a mai reușit să-și co
ordoneze coechipierele, să cre
eze faze favorabile și aceasta 
nu atît pentru că ea nu ar A 
jucat bine, cît mai ales pentru 
că colegele sale au acționat de
zordonat, au încercat să se an
gajeze în situații complet ne
favorabile, au aruncat la poartă 
din unghiuri imposibile. Cre
dem că principala cauză a aces
tei infrîngeri este prea marea 
bucurie după succesul din fața 
echipei R.D. Germane, liniștea 
și încrederea exagerată care 
s-au instalat în rîndul lotuluî 
nostru. Victoria echiDei Unga
riei este — în aceste condiții 
—perfect meritată și ea trebuie 
să se constituie într-o lecție 
(usturătoare...) pentru handba
listele românce. Au marcat î 
Avădanei 5, T8r6k 5, Sasu 2. 
Gaal 2, Marian, Cojocărița — 
România, Godor 5, Strelbfoșkl 
4, Csulik 4, Budai 2, Jakab 1 
— Ungaria. Au condus : M. 
Valcici (Iugoslavia) și J. Ja
worski (Polonia).

ROMÂNIA TINERET — DA
NEMARCA 11—15 (4—5). După 
ce a recuperat un handicap 
de 4 goluri (4—0 pentru Dane
marca ta min. 13), reprezenta
tiva de tineret a României a 
avut din nou o cădere, expri
mată prin ineficienta atacuri
lor ca și printr-o apărare de
fectuoasă. Handbalistele daneze 
au jucat bine pe contraatac, 
reallzînd din astfel de situații 
numeroase goluri. Au marcat : 
Savin 2, Oacă 2, Ciubotarii 2, 
Dobre 2, Voinca, Ardelean. Si- 
mion — România tineret, Wint- 
her 4, Yde 4, Okkerstrom 4, 
Nilsen 2, Kock — Danemarca. 
Au condus M. Valcici și ML 
Stanoevici (Iugoslavia).

U.R.S.S. — R.D. GERMANA
17—17 (9—8). Ca și celelalte 
partide ale zilei, tatîlnirea din
tre echipa Uniunii Sovietice, 
campioana olimpică, și cea a 
R.D. Germane, campioană mon
dială, a oferit spectatorilor un 
meci echilibrat și de bun nivel 
tehnic. Am putea spune că for
mația sovietică a scăpat victo
ria printre degete și aceasta nu 
numai pentru că avea avantaj 
în min. 22 (9—6), în min. 38 
(14—12) și ta min. 45 (17—16), 
ci și pentru că s-a dovedit real
mente mai bună decît adver
sara sa. prestînd un joc mal 
variat, plin de fantezie, convin- 
gîndu-ne că este reprezentanta 
unei prestigioase școli handba
listice. Echipa lui Peter Kretz- 
schmar s-a apărat cu îndîrjire 
și a făcut eforturi intense pen
tru a echilibra jocul, reușind 
in extremis un egal care i-a 
asigurat și trofeul. Au marcat: 
Țîgankova 5, Pușkari 4, Kuzne- 
țova 3, Bazanova 2, Vascțkaia 
2, Zabalatnaia — U.R.S.S., Wun
derlich 8, Krflger 5, Nitzsche 8, 
Rather, Uhllig — R.D. Ger
mană. Au condus Marin Marin 
și S. Șerban (România).

CLASAMENT

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

1. R.D. Germană 5 3 11 «7—€8 T
2. România 5 3 11 95—78 7
3. U.R.S.S. 5 2 2 1 84—77 4
4. Ungaria 5 2 0 3 69—81 4
5. Danemarca 5 2 0 3 60—74 4
6. România tin. 5 10 4 76—93 1

TROFEELE COMPETIȚIEI
Golgetera întrecerii : Maria

Torok (România) 40 de goluri
Cea mai bună jucătoare : Ma

ria T6rok (România)
Cel mai bun portar : Larisa 

Zubari (Uniunea Sovietică)
Cupa fair-play : R.D. Germană



Divizia „v, etapa a 16-a

CE DERBY VA Fl LA CRAIOVA!
...Palpitantă, zbuciumată chiar, ți in con

secință extrem de interesantă, această pen
ultimă etapă a turului.

Este drept, fără goluri ă la Hurst, căzute, 
dincolo de linia porții, de sub „transversală" 
sau direct din corner — gen Dridea 11 (ele
mentele de culoare intr-un joc, precum un 
„pizzicato" pe coarde de Stradivarius), dar cu re
zultate -surpriză. rupte parcă din campionatul 
italian ; acolo unde, duminică de duminică, 
oaspeții se simt, in genere, ca la ei acasă.

Intr-adevăr, așa a fost, ieri, ți in prima 
noastră divizie care — intuind marea fi, fi
nalmente. strălucito concurență a rugbyului, 
— a prilejuit cel puțin 5 scoruri neprevăzute: 
la București (pe „Dinamo"), Tg. Mureș, Baia 
Mare, Galați și. in s/îrșit, Hunedoara, unde 
doar cîțiva fanatici pronosportiști — poate 
nici ei — din orașul lui Cimpeanu II au vă
zut semnul 2.

A fost „runda" celor două universități ale 
primului eșalon 7

Așa s-ar părea judecind lucrurile ți prin 
prisma victoriei obținută, ' la Tg. Mureș, de 
Universitatea Craiova. Un succes de proporții

al formației oltene, prin scorul final (4—1) 
și prin implicațiile de— clasament, In care, 
iată, campioana en-titre detronează pe lider 
(Dinamo) înaintea confruntării directe.

Și cit de mult și-a dorit Valentin Stănescu 
o... reîntoarcere duminică, in Bănie, In pos
tură de antrenor al formației lider! O do
rință refuzată, in cele din urmă, atit de M- 
ieții lui (fără nerv, fără punch, In absența 
lui Augustin și Dudu Georgescu), cit și de- 
Angelo Niculescu, fostul tehnician al dinamo- 
viștilor bucureșteni, acum al echipei Sport 
Club Bacău, o altă performeră a acestei zbu
ciumate penultime etape a turului.

-Zile (pline) de griji îl așteaptă, așadar, 
pe V. Stănescu în săptămîna în care el va 
împlini 58 de ani l Chiar dacă duminică pe 
banca Universității Craiova va sta fostu-i se
cund, Nelu Oblemenco.

Recent, săptămîna trecută, un alt fost co
leg al lui Valentin Stănescu, l-am numit pe 
brașoveanul Nicolae Proca, l-a învățat — 
pentru a cita oară 7 — să nu se mai încrea
dă in nimeni—

Gheorghe NICOLAESCU

...DAR CITE
PITEȘTI, 23 (prin telefon)
Cînd la primul atac al gaz

delor, „jucătorul etapei" trecu
te. Kallo, a sprintat impetuos 
și a fost faultat în careu de 
Neagu, iar RADU II a transfor
mat pcnalty-ul, se părea că pi- 
teștenii „se vor plimba" în a- 
ceastă partidă. Mai venise și 
lovitura de cap periculoasă a 
lui Radu II (min. 15), se dove
dise si Cavai inspirat în min. 
25, dar adevărul partidei avea 
să fie cu totul altul. Pentru că 
Jiul n-a venit să se apere, joa
că ambițios și ofensiv, însă vai, 
ratează cit pentru două me
ciuri ! O oprește o dată, total 
eronat, tușierul Topan. în min. 
28. cînd Sumulanschi scăpase 
spre egalare: se opune Moicea- 
nu. în min. 29. în ultimul mo
ment la cursa lui Bedo ; Mu
iat trimite milimetric peste bară 
în min. 41 ; Ariciu scoate „bom
ba" lui Stoica în min. 42 ; Giu- 
chlci ratează și el în min. 44 
*1 F.C Argeș intră la pauză 
•lutată de... zeița Fortuna.

Repriza secundă prezintă Insă 
o echipă piteșteană mal activă.

GĂLĂȚENI!
GALAȚI, 23 (prin telefon)
F.C.M.-ul s-a aflat o mare 

parte din timp în jumătatea 
de teren adversă, a atacat dez
lănțuit, dar acțiunile s-au stins 
mai de fiecare dată în zona 
de finalizare. In primele 45 de 
minute, formația locală a avut 
totuși cîteva situații de a În
scrie ceva mai clare : In min. 
15, cînd Rusu a trimis balonul 
cu capul din apropiere peste 
poartă ; în min. 18. cînd tot 
Rusu a trimis, dintr-o situație 
excelentă, afară ; în min. 22, 
dnd Florea a „croșetat" doi 
adversari și a șutat puternic 
la vinclu, dar Naște, cu un re
flex, a reușit să respingă ba
lonul în corner, șl In min. 35, 
cînd Orac a expediat un șut, 
din careu, dar mingea nu a 
nimerit ținta. în această primă 
repriză, ieșenii au construit d- 
teva faze spectaculoase. fiind 
la un pas de deschiderea sco
rului în min. 16 (Dănilă a 
reluat, cu capul, peste Jivan și 
peste poartă !) și In min. 44 
(șut puternic al lui Coras, res
pins de Jivan).

Partea a doua a lntîlniril li

UN MILION DE
BAIA MARE, 23 (prin telefon)
Pentru cel venit Ia Baia Mare 

să vadă echipa pentru tntîla 
oară, prima impresie după mal 
bine de o jumătate de oră de 
joc era aceea că asistăm la o 
partidă in care gazdele exer
sau alergarea cu balonul șl pa
sa. Pasă, pasă. pasă. în duda 
unei superiorități teritoriale ț- 
vidente, echipa locală avea în 
activ doar două șuturi la poar
tă, după mai bine de 30 de mb 
nute de joc. Prima oară (mln. 
11), Ia centrarea lui Borz, Deac 
a reluat, cu capul, șl balonul a 
lovit bara din stingă. Aida ța 
min. 35 am înregistrat al doi
lea sut al localnicilor, dnd 
Condruc a șutat peste bară, ta 
urma unei lovituri libere. F.C. 
Baia Mare juca (sau mai bfne- 
zis se juca) uitînd, Insă, că 
porțile nu sînt pe nărțlle late
rale ale terenului, in timp ce 
studenții, făcînd un joc de aș
teptare. contraatacau țar, dar 
periculos. în min. 40, M. Sandu 
— șut de Ia 25 m. peste Windt 
(aflat pe postul tal Condruc), 
(Stadionul amuțise. E gol 7 Nul

EMOȚII PENTRU GAZDE!
F. C. ARGEȘ - JIUL 3-1 (1-0)

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte bun ; timp excelent ; «pectatorl — aproxi
mativ 10 000. Au marcat: RADU H (min. 1 - din penalty ți mki. 66), 
TULPAN (min. 86 autogol), TURCU (mln. 90). Șuturi ia poarta : 13-8 (pe 
poartiî : 6-4). Camere : 7—5.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — Zamfir 6, Stancu 7, CTrstea 6, Tulpan S — 
Bârbulescu 6, Kallo 7+, Ponâ 5 — Bâluțâ 6 (mln. 55 Badea 7), Radu H 
74-, Moiceanu 7 (mln. 59 Turcu 8).

JIUL s Cavoi 7 - Bedo 6, Vasliiu 5 (mln. 75 Vînâtoru tf). Neaga t, F. 
Grigore 6 - Șumulanschl 7, Gluchlci 6 (min. 67 Popa 6), Stoica 6 — Mo
țat 7, Sâlâjan 7, Stoichitâ 6.

A arbitrat : Al. Icnițâ (București) 8 ; la Hnle : V. Topan (Cluj-Napooa) 
— cu numeroase greșeli — și V. Timofte (Reșița).

Cartonașe galbene : ȘUMULANSCHI, MUȘAT, TULPAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La sperențe : 2-0 (2-0).

în special după intrările Iul 
Badea și Turcu. Pentru că A- 
riciu se opusese din nou ega- 
lăril în min. 53, la șutul lui 
Mușat, jucătorii piteștenl Înțe
leg că trebuie să accelereze. Și 
o fac noii introduși, așa Incit 
zvlcnirile lui Turcu creează pa
nică In defensiva Jiului și go
lul doi, golul liniștei, vine In 
min. 66 cînd RADU II a mar
cat spectaculos din fața Iul Va- 
slliu, spectator. Argeșenii au un 
final mai bun, dar nu scapă de

ALEARGA DUPĂ EGALARE
F.C.M. GALAȚI - POLITEHNICA IAȘI î-1 (0-0)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp frumos : spectatori — oproxlmativ 
10 000. Au marcat : ROMILA (mln. 78) si CONSTANTINESCU (mln. 94). 
Șuturi la poarta : 20—13 (pe poortâ : 7—4). Cornere : 15—2.

F.C.M. : Jivan 4 — Vlad 4, Conxtantinescu 7, Oltearvu 7, Tolea 4 — Bataban 
4 (min. 41 Burcea 4), Bejenoru 4, Florea 8 — Radu Dan 5, Rusu 4, Orac 4.

POLITEHNICA : Naște 8 — Oprea 7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — SL 
mionaș 7. Romilă 8, Coraș 4 — Florean 7, Dânilâ 7, Cioaca 4 (min. K 
Agochi).

A arbitrat : I. Pop 9 ; la linie : Gh. Retezan (ambii din București) șf 
V. Ca ragea (Tulaea).

Cartonase galbene : CONSTANTINESCU.
Trofeul Petschovschl : 9. La speranțe

e ..............
găsește pe jucătorii gălățeni 
intr-o dezlănțuită ofensivă 
Constanținescu pleacă deseori 
ta atac, îl imită și Florea, dar 
neglijența în apărare se plă
tește. Un contraatac initial In 
min. 60 este irosit de Cioacă 
care, scăpat singur de la cen
trul terenului, • șutează pe 
Ungă poartă, amânînd deschide
rea scorului • pînă în min. 78 
dnd ROMILA primește un ba
lon la centrul terenului,' face
• cursă de unul singur pe par
tea stingă a terenului, pătrun
de ta careu și șutează lmpa-

PASE PENTRU (aproape) NIMIC!
F.C. BAIA MARE - SPORTUL STUDENȚESC 0-0

Stadion „23 August* ; teren akmecos ; timp închis ; spectatori — aproxi
mativ 10 000. Șuturi la poartâ 1 10-5 (pe poartâ : 6-1). Cornere I 16-0.

F. C. BAIA MARE : Windt 7 — Borz 8. Condruc 8, Sabâu i, Molnar 6 — 
PJbadu 7, Mureșan 5. Dragomlrascu 4 — Roznoi 7 (min. 68 Sept 5), Terheș 
A Deac 5 (mln. 65 Koller 7).

SPORTUL STUDENȚESC i Mocani 9 — Strop 7, Cazan 8, Constaatlnescv 7, 
Munteanu II 8 — Șerbfioicâ 6. Câțol 4, O. tonescu 6 (mln. 65 Muntoaau I 
4) — Chîhaia 6, lorgulescu 5, M. Sandu 6 (min. 78 M. Marian).

A' arbitrat : Al. Mustețea (Pitești) 7 1 ta Hnle : C. Ghlțâ (Brașov) șl 
L Cârâman (Oradea).

Cartonase galbene i TERHEȘ, P. RADU.
Trafeat Petschonchi ■ 7. La speranțe i 3-2 (1-0).

Balonul a lovit „transversala" 
șl T.C. Baia Mare era salvară.

După pauză, „copia" primei 
reprize. Localnicii aleargă |1 
dau de mama focului cu latul 
In balon, dar tot mal periculoa- 
«& este acțiunea Iul M. Sandu 
(min. 55), dnd mingea trimisă 
en boltă nu nimerește poarta 
goală. Un șut mai sănătos fi 
expediază Deac (min. 64), dat 
Moraru respinge excelent. Mln. 
66 : multe discuții In tribune, 
supărare pentru că arbitrul nu 
acordă 11 m, dar a fost joc „cu 
talpa" și, normal, lovitură in

emoții nici acum. Pentru eă 
Sălăjan face o cursă periculoasă 
(excelent avantaj acordat de 
arbitru !) centrează lung, Mușat 
11 presează pe TULPAN și •- 
eesta înscrie in propria-1 poar
tă. Și totuși F.C. Argeș răsuflă 
ușurată în ultimul minut de 
joc : TURCU „dansează" In ca
reu, printre fundașii oaspeți și 
înscrie un goi de zile mari, ar- 
gumentind, ca o ultimă impre
sie. victoria.

Mircea M. IONESCU

2-1 (0-1).

rabil pe jos, în colțul opus. 
In continuare, sînt minute de 
mare tensiune la poarta tai 
Naște dar portarul ieșean nu 
poate fi învins decît în mln. 
86 cînd, la o invălmășală In 
careul de 16 m, CONSTAN
TINESCU găsește un culoar șl 
trimite balonul di» apropiere 
in plasă, restabilind egalitatea. 
Și nu mult a lipsit ca scorul 
să devină 2—1 In favoarea 
gazdelor, pentru că. In mln. 
88, Burcea, singur la 6 m. a 
expediat balonul pe Ungă bară

Gheorghe NERTEA

directă, rămasă nefructificată, 
în min. 70. Mureșan, singur cu 
poarta goală, la 6 m, așteaptă, 
șutează tîrziu, balonul e blocat, 
de unde se naște contraatacul 
la care Iorgulescu trimite peste 
Windt, dar pe lingă poartă. Re
marcăm cîteva șuturi puternice, 
dar imprecise, ale lui Koller și 
faza (min.. 75), cind Cazan scoa
te cu capul o minge de goL 
Comerele curg la poarta oas
peților. dar fără nici un efect.

Constantin ALEXE

TG. MUREȘ, 23 (prin telefon)
Nu e pentru prima oară și, 

probabil, nici pentru ultima 
dnd anunțatele derbyuri ee 
rup și se Înregistrează chiar 
diferență de scor. La Tg. Mu
reș acest dezechilibru s-a pro
dus ta favoarea oaspeților, 
Universitatea Craiova făcînd 
unui dintre cele mai bune me
ciuri din campionat. E greu să 
găsești un jucător al campioa
nei care să fi evoluat slab. în 
•chimb, rar am văzut un virf 
de atac într-o dispoziție, cu o 
vigoare, și eu o ambiție cum 
a evoluat, astăzi, Cămătaru 1 
începutul a fost echilibrat, cu 
faze la ambele porți, i-a ac
ționat deschis. Dar se vedea că 
mecanismul craiovean este 
mai exact, că este gata să sanc
ționeze orice inexactitate a 
partenerului. Universitatea va 
deschide, dealtfel, scorul din
tr-o acțiune surprinzătoare de 
contraatac (min. 12) efectuată 
de Cămătarii, care îi pune o 
minge Ideală lui IRIMESCU și 
șutul puternic, cu efect al 
acestuia trimite balonul ta 
plasă : 0—1. Mureșenii se
aruncă In atac, dar defensiva 
oaspeților rezistă bine și vine 
al doilea gol al studenților 
(mln. 31) dnd Bălăci șutează 
puternic, mingea revine In te-

BUCUREȘTENII
Țevi. Apostol. Marica, G. 

Sandu, Ciugarin au jucat în 
acest med mult mai bine 
decît, cu o săptămână in urmă, 
la IașL Din marea k>r dorință 
de a câștiga în fața echipei 
care a învins recent pe Uni
versitatea Craiova (campioana) 
șl Dinamo București (liderul 
de pînă ieri al Diviziei „A"), 
dar și din hotărîrea și ambiția cu 
care și-au apărat brașovenii 
șansele a rezultat o partidă 
deosebit de atractivă, desfășu
rată într-un tempo alert, cu 
destul de multe faze pe poar
tă, cu trei goluri spectaculoa
se, plus două bare, un penalty 
ratat și alte bune ocazii irosite 
la cele două porți. Primii care 
puteau să înscrie au fost oas
peții, în min. 15, prin Chio- 
reanu, care, deși avea timp su
ficient la dispoziție, fiind com
plet liber, s-a grăbit și a șu
tat peste poartă de la 10—12 
bl Apostol (min. 17), Paras- 
chivescu (min. 18) și din nou 
Apostol (min. 25) s-au aflat și 
ei. apoi, în clare poziții de gol, 
dar șuturile lor n-au avut nici 
tăria, nici precizia necesare 
pentru a putea fi transforma
te în gol In mln. 29, însă, la 
o centrare ca la carte a lui 
Mateesou, ȚEVI a deviat in 
plasă, printr-o execuție de 
mare finețe. Și cu acest scor 
se părea că se va Încheia re
priza. Iată, insă, că, ta min. 
42, la o lovitură Hberă de la 
aproximativ 25 m, MARICA a 
executat cu o precizie de ma
estru, Popa a atins eu vtrfu- 
rile degetelor balonul, dar nu
l-a  putut opri să între in pla
să : 2-8.

Repriza secundă, mult mai 
spectaculoasă decît prima, a 
fost perfect egală din toate 
punctele de vedere. Egală ca

RAPIDE CONTRAATACURI CLUJI
HUNEDOARA, 23 (prin telefon]
O mare surpriză la Hunedoa

ra, cu atîl mai mare cu cît, 
după 25 de minute de joc, 
spectatorii își puneau doar pro
blema proporțiilor scorului în 
favoarea echipei gazdă. „Bă
ieții lui Lucescu" s-au năpus
tii literalmente in atac, neac- 
ceptînd ideea că victoria lor 
poate C pusă la îndoială. El 
au ratat o mare ocazie (mân. 
4), dnd Lucescu a reluat de Ia 
dțiva metri din voleu peste 
bară o frumoasă centrare a 
tal Văetuș, în urma unei com
binații rapide. In minutul ur
mător, e rlndul tai Lucescu să 
centreze, pentru ca Gabor să 
reia puternic tot din voleu. de 
Ea 7 m, pe lîngă poarta lui Mol
dovan, Înmărmurit de propria sa 
șansă. în mln. 14, la o pătrun
dere rapidă Nicșa ratează ș! 
el de la 3 m. m tot acest 
timp, clujenii s-au apărat cu 
un rar spirit de abnegație. Dar 
dnd se părea că hunedorenH 
vor deschide scored, CÎMPEA- 
NU II scapă pe contraatac și 
cu ambii stoperi „In spate" În
scrie (min. 26). Gazdele par 
dezorientate, dar continuă să 
insiste. Luciditatea lor afectată 
de neșansa primelor minuțe 
scade vizibil Se șutează. mer&f 
ta blocaj, centrările cu boltă 
se înmulțesc (Lucescu), dar 
ocaziile se mențin. Ciocan sal
vând de pe linia porții (mln. 
36), la un schimb rapid Văefuș- 
Gabor.

CĂMĂTARU Șl Al SĂI - IREZ
A.S.A. TG. MUREȘ - UNIVERSITATEA CRAI

Stadion „23 Aug uit* i teren moale | timp Ideal 
— aproximativ 15 000. Au marcat I IRIMESCU (mi 
31). CAMATARU (min. 63 șl 87), respectiv BOLUb 
poartâ l 18—13 (pe poartă : 6-8). Corner* : 10-3.

A.S.A. : Varo 6 - Szabo 6, Unchtaș 5, Bălonl 6, I 
toi 6) — Biro I 5, Vigu 6, Both If S - Fczekaș 5 
Foniei 5, Hoinal 6.

UNIVERSITATEA : Boldul 7 (mln. 18 Lung 8) - N« 
Ftaescu 8. Unguraaau 8 — Geolgău 8, Donos* 8, Bc 
mătoru 9+, Irimescu 8.

A arbitrat : C. Jurja 8 i la Hala i D. Nicolae ( 
M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : VIGU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-1 (2-0).

rest șl CRIȘAN o introduce în 
poartă : 0—2. A.S.A. resimte 
tao.-ul, devine mai nesigură în 
apărare, și Bălăci (min. 37) 
trimite balonul în bară.

Mureșenii încep cu toată ho- 
tărîrea repriza secundă, deciși 
să refacă handicapul, domină 
teritorial, dar fiecare contra
atac craiovean este de o ascu
țime și o promptitudine remar
cabilă. După ce în min. 51 și 
59 gazdele nu reușesc să mar
cheze, CĂMĂTARU va înscrie 
(mln. 63) un gol de o rară spec
taculozitate : el ia balonul din 
propria-i jumătate de teren, 
depășește prin dribling sau re
zistă atacului de deposedare 
a patru adversari, ajunge pe 
linia de fund, latcral-stînga a

echipei m 
din unghi c 
chează : li
ză, In fine 
prin bomba 
73) 5 1—3.
Fanld rati 
imită, iar 1 
TARU mar 
corner exe< 
luind balon 
să : 1—4.
suita secve: 
surprinzător 
Fanici va 
penalty. Ni 
adăugat, te 
scor și de 
aplaudată 
lă Tg. Mur,

S-AU DESPRINS ÎN K
PROGRESUL VULCAN - F.C.M. BRAȘO

Stadion Progresul ; teren bun ; Bmp frumos ; s 
12 000. Au marcat : ȚEVI (mln. 29 șl 81), MARICA (< 
(mln. 71). Șuturi la poartâ l 12-8 (pe poartă :

PROGRESUL VULCAN : Bulancea 7—1. Alexandru 
8, Gh. Ștefan 7 — Mateescu 7 (mln. 59 Țugulan 5) 
3, Marica 7 (mln. 46 NEgnea 5) — Țevi 8. Apostol 7.

F.C.M. BRAȘOV : Popa 7 — Papuc 6, Piznache 5, 
Șutea 7, Gherghe 5 (mln. 60 Pesoaru 6), Bucur 7 - 
6 (min. 46 Spirea 6), Ch oreanu 7.

A arbitrat : N. Ralnea (Birlad) 8 > ta IJnîe : V. ' 
(ambH din Craiova).

Cartonașe galbene : M. IONESCU, CIUGARIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe i 1-5 (1—3),

mari ocazii de gol (Bucur — 
min. 48 și Apostol — min. 51), 
ca bare (min. 59 — Chioreanu 
și min. 77 — M. lonescu) și 
ca goluri (min. 71 — CHIO
REANU, „cap" precis la cen
trarea lui Manciu, și min. 81 
— TEVL reluare din voleu, cu 
toată opoziția lui Fanache). 
3—1 putea fi din min. 72, dar

atunci Țevi 
acordat la 
al tai Nai 
Tevl, care 
la minge, 
al arbitruh 
iul de ata. 
tat această 
Bă Popa d.

Lauri

Portarul Popa și fundașul Panache, căzuți ș 
gea șutată de Țevi a poposit In plasa porții 
treia oară. 1

CORVINUL HUNEDOARA - „U" CLUJ-NAF

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp frumos ; sr> 
10 OM. Au marcat: CIMPEANU II (mln. 24), BAT/'.r 
TRIU IV (mln. 48 - dn 11 m). Șuturi la poartâ : 1 
Cornere : 13—1.

CORVINUL : L Gabriel 6 - Nicșa 6. Merlă 4 (mln 
4, Bogdan Ș — Peteu 7, Dumltrta IV 6, Rodnic 6 
(mln. 46 Dumltrache 4), Văetuș 6.
„U- CLUJ-NAPOCA : Moldovan 8 - Dobro« 7, Mc 

re șan 6 — FI. Pop 6, Porațch 7, Țegean 8 . (mln. I 
Ctaipeanv N 8 (min. 87 Baglu), Ba taci iu 7.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 8 k: linie : 
și R. Dumitrlcâ (Arad).

Cartonașe galbene : 1. MUREȘAN, BATACLIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe i 5-0 (3—0).

62,
Merlă

Imediat după pauză, in re
plică Dobrotă e la un pas de
2—0, Cimpeanu II exploatează 
țd el plecările in bloc ale 
Corvinului, ratând o altă mare 
ocazie, singur cu portarul (min. 
53). Jocul crește, Fetcu ratează 
Cedarea (bară — min. 54), dar 
iarăși, în locul egalării. clujenii 
măresc scorul. în min. 
BATACLIU trece ușor de 
(deosebit de naiv astăzi) 
și se duce nestingherit 
Sre gol. Andone ezitînd 

vină la dublaj- Mune- 
dorenii rețluc din handi
cap in min. 68 (penalty, 
transformat de DUMI-
TRIU IV, la un fault în 
eareu asupra lui Nicșa). 
Nerăbdarea și precipi
tarea gazdelor oferă noi 
soluții de contraatac 
oaspeților (min. 74

FL Pop — 
nil). Jocul 
imensă ocaz 
Nicșa care i 
In Moldova 
Corvinul un 
s-a Îndoit, 
ce a detern 
apărare, in

ETAPA
(duminicâ 3

F.C.M. Brașov 
jiul
Politehnica lași 
Steaua
S. C. Bacău
„U“ Cluj-Napoca - 
„Poli" Timișoara 
Sportul stud.
Univ. Craiova
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SLATINA, 23 (prin telefon)
Terenul greu, alunecos a pus 

mari probleme jucătorilor celor 
două echipe Din această cau
ză partida a avut de suferit in 
ce privește cursivitatea fazelor. 
Avind o linie de mijlocași în 
care s-au evidențiat in mod 
deosebit Șoarece și Iovănescu, 
F. C. Olt a repurtat o victorie 
pe deplin meritată și care în 
finalul partidei putea să fie 
obținută chiar la un scor 
mai mare Intîlnirea a început 
tn nota de superioritate a gaz
delor care au asaltat poarta lui 
Iordache. Totuși, prima fază 
de gol o realizează oaspeții 
(min. 6), cînd șutul lui Zahiu 
este respins în corner de An- 
ghel. In min. 16, Șoarece efec
tuează un sprint pe aripa dreaptă 
șl U servește excelent In ca
reu pe PREPELIȚA, care fruc
tifică : 1—0. După numai 9
minute, IAMANDI urcă scorul 
profiiind prompt de o ne
înțelegere a fundașilor centrali 
adverșL După acest gol,

F.C. OLT - STEAUA 2-0 (2-0)
Stadion „1 Mai* ; teren foarte moale, aloneco, ; timp frumos ; specto 

tori — aproximativ 10 000. Au marcat: PREPELIȚA (min. 16), IAMANDI (ndo. 
25). Șuturi la poartâ : 11—8 (pe poartă : 7—6). Cornere : 5—5.

F. C. OLT : Anghel 7 (min. 89 Ne dea) — Llcâ 6, Al. Nlcolae 7, Ciocoană 
7, A. Mincu 7 — leac 7, Șoarece 8+, Iovănescu 8 — PropeWțl 7, lamandl 
7, P. Petre 7 (min. 85 Martinescu).

STEAUA : lordache 7 — Rotar 6, Someș 6, FI. Marin 6 (min. 55 Matefi 6), 
Nlțu 6 - Mi nea 6, Zahiu 7, Isata 7 — Jurcă 6 (min. 65 Ion Gheorghe âj. 
A. lonescu 6, M. Răducanu 7.

A arbitrat : M. Salomir (CluJ-Napoco) 9 ; ta Wole : V. - lanul (iași) |l
E. Munteanu (Reșița).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe

Steaua începe să se vadă ceva 
mai mult în atac, echilibrează 
jocul și în finalul reprizei, care 
ii aparține Minea are o ocazie 
de a reduce handicapul, dar 
Anghel reține șutul (min. 42).

La reluare, bucureștenli par 
hotăriți să reducă scorul, 
au o bară în min. 56 dar, după 
aproximativ 10 minute de 
joc, inițiativa trece din nou 
de partea echipei locale, care 
ptnă la sfîrșitul jocului domină 
și ratează majorarea scorului 
prin Prepeliță (min. 57), prin

2-1 (1-1).

„cuplul* Prepeliță — Iovănes
cu, la aceeași fază (min. 61) și 
mai ales în min. 85 (cînd Ia- 
mandi a scăpat singur ta ca
reu, dar a șutat pe lingă 
bară), și min. 86 cînd, de ase
menea, singur cu portarul, Io
vănescu a tras slab și Iordache 
a reținut. In ansamblu o par
tidă de mare luptă, cu faze di
namice Ia ambele porți și dis
putată — ta ciuda terenului 
greu — lntr-o atmosferă spor- 
ti vă.

Radu URZICEANU

VICTORIE DlrtCILĂ A VÎLCENILOR
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RM. VILCEA, 23 (prin telefon)
Debutul vîlcenilor ta acest 

taeci fusese promițător, dar su
perioritatea teritorială manifes
tată de ei rămăsese fără efect 
datorită mai ales lipsei totale 
de inspirație în fazele de fina
lizare și impreciziei dovedite 
de înaintași, din rîndul cărora 
Stanca, la așteptata lui reve
nire ca vîrf de atac, a făcut, o 
bună parte din timpul de joc. 
«lmplă figurație.

Pe acest fond cenușiu al pres
tației gazdelor, timișorenii au 
echilibrat treptat jocul printr-o 
ieșire din ce in ce mai insis
tentă și mai incisivă la atac, 
reușind să înscrie, prin NE
DELCU II, în min. 30, primul 
lor gol in deplasare din acest 
campionat. Profitînd de debuso- 
larea vîlcenilor. îndeosebi de 
nesiguranța apărării acestora, 
oaspeții continuă să forțeze ta 
ofensivă și sînt foarte aproape 
de majorarea scorului în min. 
31, cînd același Nedelcu II tri
mite mingea cu capul ta bară, 
și in min. 34, cînd Palea 11 
driblează și pe portarul Cons
tantin, dar intrind intr-un unghi

CHIMIA RM. VILCEA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (0-1)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp admirabil ; spectatori — aproximativ 

10 000. Au marcat: MANEA (min. 55 autogol), STANCA (mln. 86), respec
tiv NEDELCU M (min. 30). Șuturi la poartâ : 20-8 (pe poartâ î 11-3). Cor
nere : 8—4.

CHIMIA : Constantin 7 — Basno 6, Iordan 7, Catargiu 6, Clncâ 6 — Stan 
6, Alexandru 7, Carabageac 5 (min. 39 Preda 7) — Teleșpan 6, Stanca 5, 
Gîngu 6.

POLITEHNICA : Molse 8+ - Nadu S, Manea 6. Jerbă no ta 6, Vlșan 6 - 
Dembrovschi 5 (min. 84 Cotea), Roșoa 5, Tlti Nlcolae 6 - Anghel 6, Ne
delcu II 6, Palea 5 (min. 63 Morar 5).

A arbitrat : M. Moraru (Plorști) 9 i ta linie : O. Ștreng (Oradea) șl P. 
Silvestru (Focșani).

Cartonașe galbene : BASNO, CIN CA, NADU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranța : 2-1 (1-0).

•
mai greu nu mai reușește să 
plaseze balonul decît pe lingă 
bara porții, in afară. Repriza 
se încheie cu două mari ratări 
ale lui Stanca (luft penibil în 
careu) și Preda (șut pe lîngă 
poartă).

Muștruluiți aspru la pauză de 
antrenorii ior, M. Pigulea Șl 
N. Dinescu, vîlcenii au apărut 
mult schimbați in bine ta re
priza secundă, pe care au con
trolat-o aproape în întregime. 
Egalarea — care plutea in aer 
— a survenit însă ta min. 55 
datorită unui autogol al lui 
MANEA: în duel slrins cu Stan
ca, ei a lovit defectuos balonul.

trimițindu-1 în propria poartă- 
Careul echipei oaspete este su
pus ta continuare unui asediu 
prelungit, dar scorul nu se 
schimbă multă vreme deoarece 
timișorenii se apără cu toate 
forțele, iar portarul Moise In
tervine excelent în cîteva rta- 
duri. Totuși, inevitabilul se 
produce ta min. 86, cind STAN
CA se reabilitează parțial pen
tru anonimatul de piuă atunci, 
fructificind o pasă precisă a lui 
Preda și dînd astfel contur li
nei victorii deplin meritate a 
Chimiei, victorie obținută insă 
cu multă dificultate.

Constantin FIRĂNESCU

BĂCĂUANII - PUNCT PREȚIOS
DINAMO - S. C. BACAU 0-0

Stadion D namo ț teren bun : timp însorit, dar rece : speclatori — aoro- 
rimativ 8 000. Șuturi ta poartă : 13-9 (pe poartă : 8-1). Cornere : 10-1.

DINAMO : Sporiatu 7 - Mărginean 6. Dinu 6. Ghiță 5. Stănescu 4 (pen
tru durități) — Stredie 6, L Marin 5, Custov 5 (min. 46 Mulțescu 5) - Țăi-
nar 7, Iordache 5, Vrinceanu 4 (min. 74. Gh. Dum trescu 6).

SPORT CLUB : Mangeac 9 (min. 57 Ursachi 8) - Andries 7. Cărpuci 7,
Lunca 7. Elitei 7 - Moldovan 7, Vcmanu 7, Solomon I 7 - Soiman 7, Fîsic
<. Chitaru 8.

A’ arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; ta Uni. : D. Ologeanu și M. Axente 
(ombH din Arad), omb I cu greșeli In aprecierea ofsaidurilor șl a auturilor.

Cartonașe galbene > STĂNESCU.
Trofeul Petschovschi : ia La speranțe t 6-1 (2-0).

După memorabilul lor meci 
de acum un an cu Steaua, pe 
Ghencea, iată că băcăuanii 
pleacă din nou cu un punct a- 
casă, cucerit de data aceasta 
pe „Dinamo“. Și cucerit pe me
rit. ta ciuda faptului că forma
ția din șoseaua Ștefan cel Ma
re a dominat mai mult de două 
treimi din joc. Dar a fost o 
dominare oarbă, fără orizont, 
dinamoviștilor lipsindu-le ieri 
nu numai forța de joc a lui 
Augustin, sau puterea de con
cretizare a lui Dudu Georgescu, 
ambii a,bsenți, ci și o minte lim
pede Care să limpezească noia
nul de acțiuni la poarta lui 
Mangeac și apoi a lui Ursachi. 
Au încercat Țălnar (cu ceva 
mai mult succes) și Mulțescu 
(Incomplet refăcut), dar nu au 
reușit pe deplin. De partea 
cealaltă, oaspeții s-au apărat 
cu strășnicie, dar ta repetate 
rînduri, au contraatacat (în spe
cial prin Chitaru) incisiv.

Dinamo începe mai bine, Ior
dache are o poziție excelentă 
(min. 4), șutează, dar Mangeac 
respinge prtatr-un reflex uimi
tor ; două minute mai tîrziu 
Sport Club își demonstrează 
posibilitățile, Moldovan punîn- 
du-1 la grea încercare pe Spe- 
riatu. Este, apoi, din nou rîndul 
lui Mangeac (min. 21) să arate 
ce știe la un șut al lui Dinu, 
pentru ca Vamanu și Fîșic 
(min. 24) să se încurce reciproc 
la o minge perpendiculară pe 
poarta lui Speriata. In min. 54 
Dinamo trece din nou pe lîngă 
deschiderea scorului, Mulțescu 
șl Țălnar preferind să paseze 
ta loc să șuteze, deși se aflau 
ta bune poziții de șut In par
tea cealaltă, băcăuanii îl păs
trează în față doar pe Chitaru, 
care trece și el (mta. 55) pe lîn
gă o bună ocazie. Minutele 
trec, nu se înscrie nici un gol

Ursachi (ca - și Mangeac) iese 
încă o dată victorios in duelul 
său cu atacanții d in amo viții,
tn cazul de față, Iordache 

Foto : Dragoș NEAGU

și jocul devine nervos. După 
ce Fîșic (min. 70) trimite, cu 
capul, peste bară, de la numai 
8 m, consemnăm în final două 
imense ocazii pierdute : prima 
— de Chitaru (min. 77), aflat 
la 12 m de poartă, iar cea de 
a doua — de Iordache (min. 90) 
care expediază și el, din apro
piere, balonul peste bara trans
versală.

Mircea TUDORAN
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în campionatul Diviziei ,,B“ LA ALEXANDRIA - C. S. TIRGOVIȘTE, PRIMA INFRINGERE
SERIA I ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

VIITORUL VASLUI -
VASLUI, 23 (prin telefon). In 

precedentele două campionate, 
vasluienii au învins de fiecare 
dată, acasă, pe F. C. Constanța 
(1—0 șl 3—0). Aceasta le-a dat, 
firește, încredere și astăzi în po
sibilitățile lor. Ei au atacat de la 
început, ținindu-și adversarii in 
jumătatea lor de teren, fără efi
ciență însă.

Cea de-a doua parte a meciului 
a fost mult sub valoarea prime
lor 45 de minute : joc de uzură, 
la mijlocul terenului, fără faze 
„aprinse” la vreuna din porți. 
Remarclnd două mari ocazii, cea 
din min. 55 și 76 ale iul Petru 
șl Georgescu, apreciem că rezul
tatul a convenit ambelor echipe, 
care mal mult au luptat ca eă-l... 
apere. In aceste condlțl’, evoluția
SERIA A ll-a -----------------

. C. CONSTANȚA 0-0 
constănțenilor a lost departe de 
ceea ce se aștepta de la • viitoa
re divizionară „A".

A arbitrat bine Gh. Jucan (Me
diaș).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI : Marinescu-Stan, Cănănău, 
Alexandru, Georgescu-Mandale 
(min. 55 Diceanu), Păunescu, Ghi- 
țâ-Strat, Amarandei, Ustabaclef 
(min. 85 Mardare).

F. Ce CONSTANȚA ; Costaș-Be- 
raH, Antonescu, N is tor, Carama- 
lău-Gache, Drogeanu-Buduru, Pe
nta, Petcu, Moldovan.

Modesto FERRARINI

C.S.M. BORZEȘTI — C.S.M. SU- 
C1AVA 1—1 (3—0). Partid» »-a
jucat la Focșani, terenul din

Hun. Gh. Gheorghiu-Dej fiind 
suspendat. Au marcat : Moroșan 
(min. 7 — din 11 m șl 44), Popa 
(min. 43), Nlstreanu (min. 84), 
Pandichi (min. 82) șl, respec
tiv, Butnaru (min. 70).

C.S.U. GALAȚI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—1 (Z—0).
Golurile aparțin iul Lala (min. 
3 și 12) șl, respectiv, Coțereanu 
(min. 82).

DELTA TULCEA — C.S. BO
TOȘANI 3—0 (1—0). Au înscria
Rotaru (min. 6 și 74 — din 11 m) 
șl Belea (min. 78).

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C.M. 
BRAILA 1—0 (1—0). Scorul a fost 
stabilit în min. 41 de către Leu.

CHIMIA BRAILA — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 3—0 (1—0). Au
torii golurilor : Roșloru (min. 45), 
Petrache (min. 64) și Telegraf 
(min. 84).

VIITORUL GHEORGHENI — 
LM.U. MEDGIDIA 3—1 (1—1). Au 
marcat : Balazs (min. 9), Teodo- 
reacu (min. 58 — autogol), Bonta 
(min. 87) și, respectiv, Bărbuș 
(min. 22).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0.

GLORIA BUZĂU — UNIREA 
rOCȘANI 0-0.

Relatări de la : V. Manoliu, V. 
Ștefănescu, P. Comșa, R. Avram, 
Tr. Enache, Cs. Malnasl. Gh. 
Briotă gl D. Soare.

ETAPA VIITOARE (30 noiem
brie) : c. S. Botoșani — F. C. 
Constanța, C.S.M. Borzești — Ci
mentul Medgidia, Delta Tulcea — 
Viitorul Gheorgheni, Ceahlăul P. 
Neamț — F.C.M. Brăila, Minerul 
Gura Humorului — Viitorul Vas
lui, LM.U. Medgidia — Gloria Bu

zău, Unirea Focșani — Gloria 
Bistrița, Chimia Brăila — C.S.M. 
Suceava, C.S.U. Galați — Oltul 
Sf. Gheorghe,

1. F.C. CONST. 15 12 3 0 34- 4 27
2. Gloria Bistrița 15 9 4 2 25-12 22
3. C.S.M. Suceava 15 8 2 5 26-16 18
4. Viit. Gheorgheni 15 8 2 5 21-19 18
5. Delta Tulcea 15 8 0 7 27-19 18
4. Unirea Focșani 15 7 2 6 23-15 14
7. F.C.M. Brăila 15 5 4 6 20-20 14
8. C.S.M. Borzești 15 6 2 7 24-25 14
9. Viit. Vaslui 18 6 2 7 16-19 14

10. I.M.U. Medgidia 15 6 2 7 15-22 14
11. C.S. Botoșani 15 8 1 8 22-20 13
12. C.S.U. Galați 15 5 3 7 21-29 13
13. Ceahlăul P. N. 15 5 2 8 16-20 12
14. Cimentul Med. 15 5 2 8 19-26 12
15. Gloria Buzâu 15 5 2 8 11-20 12
16. Chimia Brâila 15 5 2 8 20-30 12
17. Oltul Sf. Gh. 15 4 4 7 9-19 12
18. Minerul G. H. 15 3 5 7 9-21 11

RULMENTUL ALEXANDRIA -
ALEXANDRIA, 23 (prta telefon). 

Interes major pentru acest meci. 
Tribunele de la „Rulmentul" 
s-au... dilatat parcă, cuprinzind 
vreo 8 000 de oameni, cifră care 
dublează capacitatea stadionului.

Cele două formații s-au angajat 
tntr-@ partidă echilibrată, dîrză. 
Avind de partea ei un dispecer 
ca Dobrin și un plus de tehnici
tate colectivă, C. S. Tlrgoviște 
și-a propus să joace cu precădere 
ofensiv. Nu a reușit însă să-șl 
creeze mari ocazii, lovindu-se de 
• parteneră bine organizată în 
faza de apărare. „Rulmentul", 
eonstrînsă uneori să acționeze a- 
casă pe contraatac (avînd în mij
locașii Stanch și Chiriac doi ju
cători de mare travaliu), a peri
clitat mal des careul din față, 
profitînd de plecările furibunde 
fn atac ale adversarului. In mta. 
46, localnicii au marcat golul cu 
care C. S. Tlrgoviște a fost ta-
SERIA A llt-a ------------------
MINERUL MOLDOVA NOUA -

MOLDOVA NOUA, 23 (prta te
lefon). Din primele minute lo
calnicii s-au instalat în terenul 
advers, au beneficiat de cîteva 
lovituri de colț, iar Văcariu (min. 
24) a expediat balonul în bară 
dintr-o lovitură liberă ; dar F. C. 
Bihor, printr-un contraatac rapid, 
a prins pe picior greșit pe apă
rătorii Minerului, ei cedînd în 
min. 35 prima dată : NAOM a 
luat o acțiune pe cont propriu, a 
ajuns aproape pe linia de fund 
și, cu o execuție excelentă, a 
trimis balonul în poarta lui Ten
ta : 1—o pentru F. C. Bihor. în 
continuare, pînă la pauză și, apoi 
în repriza secundă, localnicii au 
încercat să restabilească egalita
tea, dar fără succes. Cu un mi
nut înainte de sfîrșitul meciului,

G S. T1RGOVIȘTE 1-0 (0-0) 
genunchlată pentru prima dată în 
acest campionat. Autor : Chiriac, 
care a reluat din voleu pasa lui 
Pleșoianu.

Arbitrul Fl. Cenea (Caracal) a 
condus foarte bine formațiile :

RULMENTUL : Bunea — Ifrim, 
Tiuș, Diaconeasa, Boțonea — 
Stan cu, Ștefan (min. 78 Mlhal ; 
min. 80 Voicu), Chiriac — Pleșo
ianu, Voicilă, I. Radu.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea — 
Niculescu (min. 81 Eftimie), Du
mitrescu, Ene, Constantin — 
Gheorghe, Filipes cu, Economu — 
Marinescu, Dobrin, Greaca (min. 
69 Sava).

Ion CUPEN

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — RAPID BUCUREȘTI 

. 1—0 (1—0). Unicul punct al par
tidei a fost marcat din penalty, 
ta mta. 44, de către Nlcolae.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
CHIMICA TIRNAVENI 2—0 (2—9). 
Au marcat : N os oman (min. 16) 
șl Giurgiu (mta. 37).

METALUL PLOPENI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 5—0 
(2—0). Realizatorii golurilor : 
Manolache (mta. 17), Istrfttescu 
(mta. 24 și 71), Florea (mta. 51) 
șl 6obel (min. 67).

PANDURII TG. JIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). Au 
înscris : Rădulescu (mta. 53) șl 
Treschin (min. 58).

METALUL BUCUREȘTI — ȘOI
MII SIBIU 5—0 (4—0). Golurile
aparțin lui Cămuî (min. 3 șl 7), 
Darbu (min. 9), Prodan (mta. 10) 
și Nica (min. 50).

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 4—1 (2—0). 
Pentru brașoveni au marcat : Du
mitru (min. 9), Hîrlab (mta. 32 
— din 11 m), Oancea (min. 52) șl 
Hintea (min. 57), iar pentru eas- 
peți Sultănoiu (min. 60 — din 
11 m).

SIRENA BUCUREȘTI — POIA
NA CIMPINA 1—3 (1—1). Golurile 
clmptaenilor le-au înscris Preda 
(min. 22 și 88) șl Manolache 
(mta. 65), pentru Sirena a în
scris Balaur (min. 20). Sirena a 
ratat un 11 m, in min. 68, prta 
Șutru.

PETROLUL PLOIEȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 4—1 
(0—0). Au marcat : Gălățeanu
(mta. 47), Toma (mta. 52), Si- 
maclu (mta. 53), Toporan (mta. 
58) și, respectiv, Udrică (mta. 81).

Relatări de la : Gh. Hlnca, Tr. 
Lancea. M. Boghlcl, M. Băl oi, A. 
Soare, C. Gruia, N. Tokacek și 
L Tănăsescu.

ETAPA VIITOARE (30 noiem
brie) : Chimica Tîrnăveni — Si
rena București, Nitramonia Făgă
raș — Pandurii Tg. Jiu, Autobu
zul București — Petrolul Ploiești, 
C. S. Tlrgoviște — Metalul Bucu
rești, Șoimii Sibiu — Poiana Cîm- 
plna, Rapid București — Rulmen

tul Alexandria, Gaz metan Me
diaș — ROVA Roșiori, Flacăra 
Automecanica Moreni — Metalul 
Plopeni, Mecanica fină București 
— Luceafărul București, Tracto
rul Brașov stă.

Meciul Pandurii Tg. Jiu — Ra
pid, din ultima etapă a turului,’ 
se va juca miercuri 26 noiembrie.

1. C.S. TIRG. 15 10 4 1 29-5 24
2. Petrolul PI, 15 7 6 2 22-10 20
3. Rapid Buc. 15 8 3 4 28-15 19
4. Metalul Plopeni 15 7 3 5 18-13 17
5. Rulmentul Alex. 15 7 3 5 16-14 17
6. Mec. fina Buc. 1â 736 22-21 17
7. Ffacâra Moreni 15 7 2 6 20-17 14
8. Tractorul Bv. 17 7 2 8 24-26 14
9. Poiana Cîmpina 15 7 1 7 18-25 15

10. Metalul Buc. 15 4 6 5 22-17 14
11. Autobuzul Buc. 15 5 4 6 21-20 14
12. Nitramonia Fâg. 15 6 2 7 13-21 14
13. Gaz metan 15 4 5 6 18-19 13
14. Pandurii Tg. Jiu 15 5 3 7 16-18 13
15. ROVA Roșiori 15 5 3 7 15-21 13
16. Șoimii Sibiu 15 4 4 7 14-25 12
17. Chimica Tîrn. 16 4 4 8 20-36 12
18. Sirena Buc. 15 2 4 9 18-31 8

F. G BIHOR ORADEA 0-2 (0-1)
Urziceanu a comis henț Jn careu 
Îi KISS a transformat penaltyul : 

—0 pentru F. C. Bihor.
Foarte bun arbitrajul lui Ro

meo Stîncan (București).
MINERUL : Tentu — Riteș, Ur

ziceanu, Buciu, Croitoru — Sta
nică, Gogonea, Tola — Ion Cons
tantin, Văcariu, Oniga (min. 46 
Milenovici, min. 47 Ion Vasile).

F. C. BIHOR : Albu — Pop,
Zare, Roza, Kiss — Pușcaș, Kun 
II (min. 70 Lupău), Naom — 
Georgescu (min. 85 Dosa), Mu- 
reșan, Ghergheli.

Pompîliu VINTILA
F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 

LUPENI 6—0 (3—0). Au marcat : 
Iovan (min. 1 și 85), Gabel (min. 
38), Portic (min. 40 șl 46) și Ato- 
diresei (min. 57).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0). Golul
aparține lui Rus (mta. 45).

AURUL BRAD — RAPID ARAD 
2—2 (1—1). Pentru gazde a mar
cat Ghiță (min. 19 și 52), iar 
punctele oaspeților le-au înscris 
Șandor (min. 13) șl Stoenescu 
(min. 68).

U.T. ARAD — C.I.L. SIGHET 
1—0 (1—0). Rezultat stabilit de
Bîtea (min. 40).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.F.R. 
CLUJ-NĂPOCA 3—1 (1—0). Au
înscris : Popovlei (min. 7) șl 
Munteanu (min. 53 și 61), res
pectiv Pop (min. 90).

U.M. TIMIȘOARA — METALUL 
AIUD 3—1 (2—0). Au punctat :
Floareș (min. 24 din ll m), Strlzu 
(min. 44), Sccăian (min. 52) șl, 
respectiv, Baghin (min. 54).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL ANINA 4—1 <3—1). AU 
marcat : State (min. 20), Horvath 
(mta. 40), Hațeganu (mta. 42 și 
76) și, respectiv, Damian (mta. 29).

DACIA ORAȘTIE — METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). Uni
cul gol al meciului a fost în
scris în mta. 40 de către Vlșan.

Relatări de la : D. Glăvan, Z. 
Debreczeni, J. Alexandru, L 
Ioana, L Ghișa, Șt. Marton. Z. 
Kovacs și B. Creții.

ETAPA VIITOARE (30 noiem
brie) : C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca, Minerul Cavnlc — 
Aurul Brad, Olimpia Satu Mare 
— Minerul Moldova Nouă, F. C. 
Bihor — U. M. Timișoara, Rapid 
Arad — Dacia Orăștie, F.C.M.

Reșița — înfrățirea Oradea, Mi
nerul Anina — C.I.L. Sighet, Me
talul Aiud — Minerul Lupeni,’ ; 
Metalurgistul Cugir — U.T. Arad.

1. U.T. ARAD
2. C.F.R. Cluj-N.
3. F.C. Bihor
4. F.C.M. Reșița
5. Olimpia S. M.
6. C.F.R. Tim.
7. U.M. Timișoara
8. C.I.L. Sighet
9. Metalul Aiud

10. înfrățirea Or.
11. Aurul Brad
12. Minerul Lupeni
13. Minerul Cavnic
14. Rapid Arad
15. Minerul Anira
16. Dacia Orâștie
17. Metaîurg. Cugir
18. Min. Mold. N.

15 9 3 3 25- 9 21
15 8 2 5 36-16 18
15 7 4 4
15 8 2 5
15 7 3 5
15 7 3 5
15 6 3 6
15 6 3 6
15 7 1 7
15 7 0 8
15 5 3 7
15 6 1 8
15 6 1 8
15 5 3 7
15 5 3 7
15 5 3 7
15 5 2 8
15 6 0 9

26- 15 18
21-18 18
30-22 17
23- 16 17
16-15 15
27- 31 15
21- 29 15
20-20 14
25-22 13
24- 25 13
19-24 13
16-24 13
16-29 13
14-35 13
22- 25 12
19-25 12



RUGBYUL ROMÂNESC ÎN HAINE DE SĂRBĂTOARE!

Inepuizabilul Pompilie Borș, autorul eseului, prezent și 'în această 
fază Foto : I. MIHĂICĂ

(Urmare din pag. 1)

decît după ce „infanteria" a cu
rățat terenul ...

Așadar, „înaintarea" noastră 
„a ținut"' în întregime, și linia 
tatii : Dinu, care a jucat a 60-a 
sa partidă sub tricoul tricolor, 
Munteanu, Bucan și, în aceeași 
măsură, a doua : Dumitru, 
Caragea, deosebit de combativi 
și oportuni, și, mai ales, la ni
velul „celui de al treilea val", 
în care Stoica a făcut o parti
dă magnifică, iar Borș, autorul 
ESEULUI românesc din „pre
lungiri", nu a încetat de a ne 
uimi, cu atît mai mult cu cit 
el a fost magistral în tușă, fiind 
totodată autorul unui alt eseu 
perfect valabil în opinia noas
tră ; Murariu a jucat și el cu
rajos, realizînd cu Stoica cîteva 
schimburi de balon de mare fi
nețe. Cel de al doilea punct 
forte al echipei noastre a fost 
Mircea Paraschiv, căpitanul for
mației, omul de care depindea 
in mare măsură soarta partidei. 
El a jucat bine, avînd un final 
de meci incandescent, lansîn- 
du-și de cîteva ori linia de atac 
într-un mod care a probat ma- 
rea-i clasă. L-am lăsat la urmă 
pe Constantin (pe care-1 soco
team cel de al treilea atu al 
„15-lui“ nostru) pentru simplul 
motiv că așezarea sa în teren 
îl situează înapoia grămezii și 
a demiului. Ei bine, el poate fi 
considerat eroul 
cele 12 puncte — izbutite 
nele din poziții foarte grele 
(min. 80, de Ia 55 m, dincolo de 
linia de centru (!) și în minutul 
următor, Ia transformarea în

meciului, cu
— u-

cercării lui Borș, cînd din 
„colț", dlntr-un unghi absolut 
imposibil, „Costică" al nostru a 
trimis balonul între „bețe", lă- 
sînd impresia că este cel mai 
bun transformer al momentului 
din Europa 1 Am amintit de 
„punctele forte" ale echipei 
noastre, dar și ceilalți, începind

Filmul meciului...
Lovitura de începere aparține 

oaspeților ; o tușe aproape de 
„22“-ul nostru. In replică (min. 
2), • acțiune ta trombă a trei- 
sferturllor noastre, urmată de 
pressing la șutul-drop al Iul 
Alexandru (min. 3), dar traiec
toria este prea scurtă...

Se joacă destul de crispat da 
ambele părți. Jucătorii români sa 
disting .la repunerile din margin® 
(unde Borș culege aproape tot), 
a macină pe adversari ta gră
mezi (beneficiind și de un plus 
de greutate), se apără prompt 
prin placaje stricte. Dar jocul 
este lipsit de cursivitate. Pruden
ța H îndeamnă pe jucători să 
trimită multe mingi afară din 
teren, ta timp ce abundă ofsai
durile. Pe acest fond de tato
nare, Blanco expediază mingea, 
prlntr-un șut lung, aproape 
buturile noastre (min. »). * 
tlma clipă apare Simion, 
prinde șl degajează.

Publicul, mai numeros 
clodată (peste 20 000) șl 
totdeauna foarte aproape 
colori, aplaudă acțiunea 
Stoica (min. 12) care culege min
gea din viteză șl l-o transmite 
Iul Borș. Plonjon ta eseu 1 Dar 
arbitrul semnalizase tun „înain
te”. Discutabil. Două minute după 
aceea, o nouă ocazie pentru XV- 
Ie român să înscrie, șl tot prin 
eseu : după o grămadă spontană 
la 3 metri de buturile franceze, 
Caragea culege balonul, ta pri
ma fracțiune de secundă Inten

de 
în ul- 

cara
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ca 
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de 
cu
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să facă un oarecare 
mai ales prin 

Mesny și fundașul

cu „uvertura11 Alexandru și ter- 
mintad cu fundașul Simion 
și-au adus din plin contribuția 
la acest răsunător succes, mai 
ales în momentele cind echipa 
noastră a trecut de la „faza 
atac" la cea „de apărare", 
aceeași autoritate, cu aceeași 
ficacitate.

joși”. Mă bucur pentru succesul 
lor I"

Reușim să pătrundem, în 
' fine, și ta vestiarul echipei 
uoastee.

VALERIU IRIMESCU, antre
norul federal peste care, iată, 
anii au trecut pe nesimțite — 
el a împlinit recent 40 de ani 
—, însă la fel de tînăr ta înfă
țișare, la fel de entuziast ta 
fapte, îșl privește cu mîndrie 
elevii : „Este cea mai frumoa
să zi din viața mea de rugbyst 
Am învins Franța și ca jucă
tor șl ca antrenor dar nici
odată atit de clar, dominînd-o 
în majoritatea timpului șl în- 
scriindu-L în final, un eseu 
care a dat o strălucire deosebi
tă celei mai concludente victo
rii din istoria rugbyuiui nos
tru. Le mulțumești tuturor bă
ieților, neuitîndu-1 nici pe acel 
anonimi de lingă echipă sau din 
tribună care au contribuit, fie
care, la acest succes 1“ Șl-i în
tinde mina, simbolic, se
cretarului federal, OVIDIU 
MARCU...

Autorul eseului, POMPILIE 
BORȘ, nu găsește cuvinte pen
tru a-șl arăta recunoștința față 
de condițiile de dezvoltare 
create rugbyuiui românesc, de 
interesul șl dragostea cu* 1 care 
au fost înconjurați tot timpuL 
O completează MIRCEA MUN
TEANU : „Dacă avem o mare 
echipă, aceasta se datorea
ză și căldurii cu care sintem 
înconjurați, încrederii acor
date”. întrebat cum de a reu
șit acea fantastică lovitură de 
dincolo de centru, ION CON-

De la francezi, — care 
prezentat o echipă destul 
modestă — nu am putut reține 
decît cele cîteva momente de 
atac, de după pauză, cind au 
încercat 
„joc la mină' 
centrul _ .
Blanco, travaliul în grămadă al 
iul Fauvel, iscusința în tușe a 
„prinzătorului" Carpentier și 
abnegația liniei întîl, în frunte 
cu neobositul căpitan Paparem- 
borde și cu talonerul Dintrans. 

țn concluzie, un succes cate
goric al „tricolorilor" noștri, 
succes care lipsea din palmare
sul celor 30 de partide cu Fran
ța. Iată-1 venit, în fine, fără 
putință de tăgadă, după acel 
prim și euforic 11—5 din 1960, 
după acel entuziasmant 15—12 
din 1976, venit acum cu auto
ritatea conferită unei mari e- 
chipe. Iată de ce îl întîmpinăm 
cu atîta căldură și-i înconjurăm 
pe rugbyști 
spunîndu-le 
MULȚUMIM

cu atîta dragoste, 
din inimă, r. — 

I
VĂ

apoi 
acolo 

,_________ ,_ _____mar-
„om la om"... Păstrăm eu-

ționează să se desprindă, 
se Întoarce, pasează Înapoi, 
unde jucătorii noștri erau 
cațl ___
periorltatea ta tușe, dar baloa
nele care ajung la treisferturl nu 
stat valorificate prin șarje.

La jumătatea primei reprize, alt 
moment dificil pentru echipa 
noastră : l..p pentru francezi. 
Borș Impingtad Ia o repunere din 
margine. Blanco ratează. Insă, la 
fei ca șl ta rata. 26, cind Pă- 
raschiv l-a placat fără balon pe 
EUssalde. Același Paraschiv Ini
țiază un frumos atac _pe lingă 
grămadă (min. 32), cdnttauat de 
Borș, care a fost blocat, tasă, 
de un adevărat zid de apărători 
adverșl. Francezii inițiază șt el 
un atac derutant (mta. 34), eu 
schimbare de direcție, nereușit. 
Bianco este, tasă, placat cu ta- 
tlrziere (Vărzaru) șl Lp. dlntr-o 
as șl o distanță convenabile, 

nu reușește să transfor
me. Un minut mat tîrzlu. alt 
moment fierbinte pentru echipa 
noastră : după • grămadă la 5 
metri, Bustaffa prinde balonul și 
se pregătește să plonjeze ta te
renul nostru de țintă. Recepțio
nase, tasă, mingea din „Înainte”.

In min. 37 românii stat pe 
cale să destrame apărarea fran
ceză : după • repunere. Stoica 
schimbă mingea cu Murariu, pasă 
la Aldea, sprint irezistibil plnă 
la 2—3 metri do ținta adversă. 
Aripa noastră este scoasă, tasă, 
din teren de Pardo șl Bertranne. 

Păstrărn inițiativa. Și, iată, la • 
obstrucție asupra lui Caragea, •
l.p.  pentru noi (min. 40). Con
stantin transformă Impecabil. 
ROMANIA — FRANȚA 3—0.

La reluare, echipa țării noas
tre joacă ceva mal decrispat, 
acțiunile el încep treptat să aibă 
cursivitate. Totuși francezii stat 
cel care au ocazia să înscrie : • 
Lp. prin Blanco (atac fără ba
lon asupra lui Fauvel, mta. 45), 
apoi o tentativă de drop (Ell- 
ssalde, mta. 47). O încercare de 
drop șl de partea noastră (Ale
xandru, mta. 57). Mingea a șters 
stllpul din dreapta al buturilor 
franceze 1 Paraschiv este Iniția
torul cltorva șarje care parcă 
anunță modificarea scorului. Șl 
Intr-adevăr, ta mta. 63, la un 
ofsaid ta grămadă al Iul Fauvel, 
l.p. pentru noi, transformată de 
Constantin. ROMANIA — FRAN
ȚA 6—0. Băieții și-au recăpătat 
Încrederea, acționează mult mal 
dezinvolt. De cealaltă parte, fran
cezii stat tot mal nervoși, comit 
greșeli elementare la preluări. 
In mln. SO Dumitru este lovit 
fără balon. L.p„ pe care Con-

PRIMELE
(Urmare din pag. 1) 

stanlin • transformă de La 51 
de metri 1 ROMANIA — FRANȚA 
9—8. In ultimul minut de jo< 
după o sultă de dantelării sub
tile, însă Ineficace, ale francezi
lor, Aldea, inspirat, îl vede ve
nind dta urmă pe Borș, căruia II 
pasează. Jucătorul nostru cu nr.

— 8 are suficiente resurse pentru 
a-șl continua cursa șl a plonja 
ta terenul de țintă. ROMANIA — 
FRANȚA 13—0, dar numai pen
tru cîteva secunde, deoarece va 
trasforma Constantin : ROMANIA
— FRANȚA 15—0, rezultat final, 
ta aplauzele stadionului I

Arbitrul Alun Richards (Țara 
Galilor) a condus corect forma
țiile :

ROMANIA : Simion — Fulcu,' 
Vărzaru. Constantin. Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Stoică, 
Borș, Murariu — Caragea, Dumi
tru — Dinu, Munteanu, Bucan,

FRANȚA : Blanca — Farda,
Bertranne, Mesny, Bustaffa — 
Vlviăs, Ellssalde — Fauvel, Car
pen Her, Buchet — Wolff, Malelg
— Paparemborde, Dintrans, c reni aschl.

Tiberiu STAMA

ECOURI
STANTIN răspunde, surprinză
tor : „Este genul de transfor
mări ideale ce-mi plac cel mai 
mult I” Căpitanul tricolorilo”, 
MIRCEA PARASCHIV, 11 îm
brățișează îndelung pe ION 
BUCAN, studentul al cărui 
recent accident a recidivat 
ta prima repriză, rămînînd 
tasă în teren, „acolo unde-mi 
este locul”. Bucuria străluci
tei victorii este atît de mare și 
poate tocmai de aceea cuvin
tele lui ENCIU STOICA au a- 
vut o rezonanță aparte : „Tre
buie să continuăm cu aoeeaș! 
modestie”. Cuvinte rostite la 
puține minute după ce el și 
ceilalți, adevărați bărbați, ob
ținuseră cel mai mare succes 
dta cariera lor. Gindul a și 
zburat, lată, spre marile 
meciuri de mîine...

Vizavi, ta vestiarul oaspeți
lor, liniște profundă. Se aude 
doar vocea lui ROBERT PA
PAREMBORDE, căpitanul „co
coșilor". Vorbind despre gre
șelile echipei sale, celebrul 
pilier recunoaște sportiv 3 
„Rugbyștii români sint acum 
la nivelul celor mal bune echi
pe din lume — ne-a învins 
deci o formație de o deosebită 
valoare, a cărei înaintare a de
venit extraordinar de puter
nică”. Iar selecționerul EL IE 
PEBEYER e de părere că „ti
nerii din echipa Franței au 
debutat convingător, dar ei au 
trebuit să se incline In fața li
nei adversare de o valoare in
contestabilă. Pentru cine este 
oare ușor să debuteze Ia Bucu
rești, intr-un meci cu o a- 
semenea parteneră de întreb 
oere 7”

REZULTATE SCONTATE IN DIVIZIA
Ieri s-a desfășurat etapa a

3-a  a campionatului național, 
Divizia „A" de volei. Vă pre
zentăm rezultatele și scurte co
mentarii.

FEMININ
„U“ BUCUREȘTI — CHIM- 

PEX CONSTANȚA 0—3 (—7,
—11, —10). O partidă în care 
constănțencele au fost mereu 
la cîrma jocului, impunîndu-se 
net în fața bucureștencelor. 
Succesul echipei Chimpex, care 
are la conducere pe Ion Cris
tian, a fost asigurat de slaba 
comportare a echipei antrenată 
de Oleg Solomonov, a cărei 
lipsă de pregătire este t _>t mai 
evidentă. Am remarcat jocul 
Eugeniei Blebea, Emiliei Mă- 
năilă, Ilenei Stati și Lilianei 
Văduva, iar de la studente „no
tă de trecere" am acordat doar 
Iuliei Gali și Silviei Firan. Ar
bitri : , V. Tilcă (Craiova), I. 
Sușelescu (Buc.). (M. VESA).

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO BUC. 1—3 (4, —4, 9, 13). 
Deși au pierdut primul set, 
campioanele au reușit ca. după 
aproape o oră și jumătate de 
joc, să depășească o formație 
debusolată, în care doar Monica 
Moise a corespuns. Am remar
cat pe Mariana Ionescu, Victo
ria Banciu, Doina Moroșan (de 
la învingătoare). Arbitraj bun: 
E. Ududec (Suceava), M. Geor
gescu (Ploiești). (S. NENIȚA — 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — „U“
CRAIOVA 3—0 (4, 15, 12). Vic
torie meritată a gazdelor, obți
nută la mare luptă. S-au re
marcat : Geta Popescu (Penici
lina) și Lucreția Mirea (de Ia 
,.U“). Au arbitrat Gh. Ionescu 
(Buc.), I. Stoica (Bacău), (D. 
DIĂCONESCU — coresp.).

FARUL CONSTANTA — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 3—0 (4, 11, 2). 
Victorie ușoară a constănțen- 
celor, care au avut în echipa 
clujeană un adversar ușor de 

învins. S-au remarcat Mariana 
Enache și Margareta Lăluț (de 
la Farul) șl Simona Vasiliu (de 
la „U“ Cluj-Napoca). Au con
dus Nicolae Grigorescu și Radu 
Farmuș (ambii din Buc.). (G. 
TOMUȘ — coresp.).

flacara roșie buc. — 
MARATEX BAIA MARE 3—1 
(12, —12, 4, 13). Un meci de 
factură modestă, ambele echipe 
angajîndu-se într-un joc de u- 
zură, cu multe greșeli la blo
caje, la preluări și la serviciu. 
Victoria a revenit, în final, e- 
chipel care a muncit mai mult, 
care a dovedit mai multă vioi
ciune în joc. Proaspăta promo
vată Flacăra roșie a obținut 
a treia victorie consecutivă. 
Remarcate : junioarele George- 
ta Lungu și Daniela Drăghici 
precum și Georgeta Zaharia și 
Marta Marinescu (FI. Roșie), 
Doina Săvoiu, Mariana Olteanu 
și Silvia Dobrovolski (Maratex). 
Arbitraje corecte efectuate de 
Mihai Vlădescu (Brașov) și Du
mitru Vasile (București) (Gh. 
DEDIU).

C.S.U. GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—2 (—12, 8, —11, 
8, 13). Pe fondul unei reveniri 
puternice, rapidistele, cu multă 
ambiție, au fost pe punctul Ha 
a furniza o surpriză. S-au re
marcat : Elena Dobrovschi (de 
la Galați) și Mariana Ivanov 
(de Ia Rapid). Au condus : V. 
Arhire (Brașov), M. Constanti- 
nescu (Ploiești). (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

MASCULIN
„POLI” TIMIȘOARA — SIL- 

VANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
3—1 (5, 13, —15, 10). Timișore
nii au început în forță, condu- 
cînd și cîștigînd primul set la
5. în continuare, au luptat se
rios pentru a cîștiga setul al 
doilea, pierzînd, totuși, al trei
lea set, pentru ca, în final, să 
cîștige. Evidențiați : Grădinnr’i 
șl Vînătu (de la Politehnica),

„A“ DE VOLEI
respectiv Binda (de la Silva- 
nia). Arbitraj bun : D. Anghel 
(București), M. Hcrtea (Cluj- 
Napoca). (C. CREȚU — co
resp.).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—1 (7, 7, —15, 6). Gazdele au 
fost superioare, cu excepția se
tului al treilea. Tulcenii au fost 
mai buni la serviciu și blocaj. 
S-au remarcat : lacoblev, Ga- 
vrilă și Ivanov (de la gazde), 
Schiopescu și Iuhasz (de la 
oaspeți). Arbitraj bun D. Del- 
cea (Galați), C. Șovăială (Plo
iești). (P. COMȘA — coresp.).

RAPID — DINAMO 0—3 (—5, 
—7, —8). Ambele echipe au 
realizat un spectacol agreabil, 
în sala Giulești. Victoria, rea
lizată într-un timp relativ scurt, 
reflectă buna pregătire a dina- 
moviștilor, conduși de Wiliam 
Schreiber. Rapidul s-a străduit 
să dea o replică dîrză campio
nilor, dar nu a reușit. Jucăto
rii rapidiști au greșit trimițînd 
multe mingi afară din teren, 
de teama blocajului dinamo- 
vlst. Am remarcat, de la Rapid, 
pe Cotoranu și Popescu, iar 
de la Dinamo, pe Enescu, Oros 
și Dumănoin. Arbitraj bun : 
M. Zelinschi și C. Murgulescu 
(ambii din București). (Gh. DE
DIU).

c.s.u. Galați — explo
rări BAIA MARE 2—3 (—9 
—2, 7, 14, —6). A fost o par
tidă maraton, care a durat pes
te două ore, la care au asistat 
mai mult de 2 000 de spectatori. 
La 2—0 pentru oaspeți, studen
ții au avut o puternică reve
nire,, egalînd la seturi, dar gaz
dele nu au mai avut forța ne
cesară să învingă. S-au remar
cat : Pustiu și Sîrbu (de la 
gazde). Ignișa și Balaș (de la 
oasoeți). Au condus : M. Nicolae 
șl G. Opaiț (ambii din Bucu
rești). (T. SIRIOPOL — coresp).

STEAUA — VIITORUL BA
CĂU 3—0 (7, K 8). Victoria

Atacul echipei Steaua a provocat derută in formafia băcăuani

bucureștenilor a fost obținută 
în mai puțin de 55 minute de 
joc. Partida, de valoare medie, 
cu multe servicii greșite, dar 
și cu multe puncte realizate di
rect din serviciu, de ambele e- 
chipe, nu s-a ridicat la un ni
vel satisfăcător. Oaspeții au dat 
o replică mai dîrză numai in 
prima jumătate a ultimului set, 
cînd au reușit să se ridice la 
nivelul adversarilor. S-au re
marcat Macavei, Geană și Pop 
(de la învingători), Gheorghe și 
Boerescu (de la învinși). Au 
arbitrat : Z. Patru și P. Niță 
(ambii din București). (N. MA- 
TEESCU — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
„U“ CRAIOVA 3—2 (—14, —15, 
7, 13, 12). După peste două ore 
de joc, victoria a revenit, pe 
merit, echipei gazdă, care s-a 
dovedit mai eficientă în ceea 
ce privește jocul la fileu. Re
zistența fizică a elevilor lui T. 
Tănase a fost în cele din urmă 
hotărîtoare. Au arbitrat : Gri- 
gore Nedelcu și Nicolae Găle- 
șcanu (ambii din București). 
(C. GRUIA — coresp.).

L0T0-PR0N0SP0R7 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES DIN 23 NOIEMBRIE 1988

Extragerea I : 45 8 2 21 6 33 ; 
extragerea a n-a : 7 29 16 42 27 
26 ; extragerea a LU-a : 24 40 43 
2 1 ; extragerea a IV-a : 39 28 
30 16 21 ; extragerea a V-a : 44 
42 15 25 19 20 9 45 ; extragerea 
a Vl-a : 32 40 13 22 38 28 6 36. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI I
1.421.887 lei.
REZULTATELE CON ... 1
PRONOSPORT DIN 23 NOIEM

BRIE 1980
1. Avellin® — Ascoli 1

II. Bologna — Napoli X
III. Brescia — Torino X
IV. Cagliari — Roma 1
V. Como — Fiorentina 1

VI. Juventus — Internazlonale I 
VIL Pistoiese — Perugia 1

VIII. Udinese — Catanzaro 1
IX. Viit. Vaslui — F.C. C-ța X
X. Oltul — Gloria Bistrița X

XI. Flacăra Moren! — Rapid 1
XII. Rulmentul — C.S. T-viște 1

XIII. Min. M.N. — F.C. Bihor 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI !

1.060.875 LEI.



Divizia națională de hochei

DINAMO-UN PAS IMPORTANT
SPRE CUCERIREA TITLULUI

FINAL FĂRĂ SURPRIZE lN CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE LUPTE PE ECHIPE

Aproape 3 000 de bucureșteni, 
iubitori ai hocheiului, au luat 
joc, duminică dimineață, in 
tribunele patinoarului artificial 
„23 August" pentru a urmări 
meciul dintre Dinamo ți Spori 
Club Miercurea Ciuc. Partida 
deținea toate atributele unui 
derby, cele două echipe ocu- 
plnd primele locuri ale clasa
mentului, iar rezultatele din 
această dublă întîlnlre fiind de
cisive pentru stabilirea cam
pioanei.

Jocul a început furtunos ți 
chiar din primul minut Sport 
Club inițiază un atac foarte 
periculos, Prakab șutează nă-

Pisaru (cel mai bun jucător dinamovist in meciul de ieri) îl de
pășește pe E. Antal si va marca al doilea gol pentru echipa sa.

Foto : N. DRAGOȘ

praznic de la treime și Gh. 
Huțan (care avea să aibă din 
nou o prestație excepțională) 
respinge printr-un reflex uimi
tor. Urmează imediat un con
traatac dinamovist, Pisam (cel 
mai bun în acest meci) face o 
cursă solitară, îl deschide pe 
Solyotn și acesta înscrie prin- 
tr-o execuție tehnică irepro
șabilă.

Oaspeții, cu un lot valoros, 
omogen și — mai ales — com
plet, nu par descurajați, atacă 
in trombă, fac pressing pe tot 

’’ terenul, dar se lovesc de o
apărare dinamovistă calmă ș;
organizată. Antrenorul echipei, 
fostul internațional Eduard Pa
nă, retrage temporar in ' postul 
de fundași pe Tureann ți A- 
xinte, opunînd atacului dez
lănțuit* al adversarilor o tacti
că șireată : îi atrage cit mai 
mult în față, pentru a putea 
organiza contraatacuri pericu
loase. Elevii lui loan Bașa au 
căzut în această capcană ți la 
prima pauză scorul era de 4—0 
pentru dinamovlști. Au marcat, 
in ordine și din faze aproape 
Identice Pisaru, Soiyom și Her
ghelegiu. Repriza secundă de
butează cu două autogoluri ale 
portarilor Huțan și Fekete 
(punctele au fost atribuite ul-

Campionatul de polo

ÎNViNGÎND (7-2) Șl PE CRIȘUL, LA ORADEA, 
RAPID S-A DISTANTAT LA 3 PUNCTE I
Ultima etaipă a turului inaugu

ral din noul campionat de pole 
— Divizia „A“, seria 1 — a pro
gramat la Oradea intîlnirea din
tre singurele echipe neînvinse, 
Crișul și Rapid București. Fero
viarii au jucat excelent, au obți
nut o victorie categorică (7—2). 
difilanțîndu-se La 3 puncte in 
fruntea clasamentului. Iată amă
nunte asupra desfășurării parti
delor de ieri.

ORADEA, 23 (prin telefon). E- 
▼oluția eclrlpei locale Crișul (ne
învinsă pină la meciul de ieri) 
în fața formației bucureștene Ra
pid a însemnat o mare deziluzie 
pentru spectatori și ratarea unei 
excelente ocazii de a încheia 
primul tur al Diviziei „A“ pe 
primul loc. Poloiștii Cricului au 
greșit mult, au atacat fără a- 
plombul cu care ne obișnuiseră 
șl nu au putut depăși nici un 
moment tensiunea creată în ju
rul acestui clerby. Ei au pierdut 
jocul fără drept de apel — 2—7 
(1—3, 0—0, 1—1, 0—3) — în fața 
unei echipe care a știut ce a 
vrut ; o echipă care s-a apărat 
cu multă vigoare (Gaiță, Olac și 
Schervan au ridicat o adevărată 
baricadă în fața lui Florin Slă- 
vei, în zi excelentă) și care a 
atacat cu mult calm, punctînd 
decisiv prin Slăvei și Schervan.

Chiar din primele minute oră- 
denii au ratat două ocazii rari- 
s;mc. Arsen# (super, num.) a 
deschis scorul pentru oaspeți, iar 
după 20 de secunde, Costrăș (s.n.) 
a egalat : 1—1. Slăvei (s.n.) șl 
Schervan au stabilit scorul (1—3) 
prunei reprize. In cel de al dol- 

timilOT jucători care au atins 
pucul, respectiv Bogoș ți So- 
lyom) și cind mal erau 30 de 
secunde Tureanu mărește sco
rul la 6—1. Ultima repriză a- 
parține oaspeților care de la 
7—1 (a înscris Herghelegiu în 
min. 47), reduc din handicap, 
profitînd și de superioritățile 
numerice prea generos acordate 
de arbitrul de centru. Au mar
cat Z. Nagy și E. Antal (2), pe
cetluind scorul final de 7—4 
(4—0. 2—1, 1—3), o victorie pe 
deplin meritată a liderilor care 
fac astfel un pas serios spre 
cucerirea titlului.

Cu totul necorespunzător ar
bitrajul lui M. Lupașeu (Râ- 

dăuți), la centru (secondat de 
FL Gubernu și L. Petras). El 
a dat numeroase decizii inver
se, a dictat eliminări nejustifi
cate, lăsîndu-ne impresia că 
are lacune grave in cunoașterea 
regulamentului de hochei.

în deschidere, Steaua a În
vins pe Metalul Sf. Gheorgbe 
cu 9—2 (5—2, 2—0, 2—0), prin 
golurile marcate de loniță (3), 
Popescu (2), Justinian, Udrea, 
Gheorghiu și Balogh, respectiv 
Baka și A. Todor. A condus 
M. Presneanu ajutat de R. 
Cristescu și R. Dobrescu.

Valeriu CHiOSE
AVÎNTUL GHEORGHENI — 

DUNĂREA GALATI 7—4 (2—1, 
2—1, 3—2). Partida »-a disputat 
la Miercurea Ciuc și a fost 
foarte strinsă, echilibrată, cu 
multe faze de gol și cu multe 
ratări. în min. 52 Chirlță (Du
nărea) l-a lovit pe arbitrul 
principal Z. Roth (Miercurea 
Ciuc) și a fost eliminat defini
tiv din joc. Au marcat: Ta
ma? 2, Barabaș 2, Daniel, Su- 
ket, Kercso — Avțntul, Marcu 
3, Vișan — Dunărea. A con
dus Z, Roth (tn locul iui A. Ba- 
lint) la centru, ajutat de Gh. 
Lupu și Cristian Covaliu, am
bii din București. (V. PAȘCA- 
NU — coresp).

lea „sfert* am urmărit din nou 
atacuri furibunde ale gazdelor, 
dar Costrăș și Garofeanu au șu
tat în bară. In repriza a 3-a — 
• nouă ratare a lui Fărcuță, 
pentru ca apoi Ungureanu (4 m) 
&A reducă din handicap (3—3). 
Speranțele arădenilor începuseră 
să crească, dar Lie Slăvei, la • 
nouă situație de superioritate, a 
refăcut diferența (4—2) în favoa
rea echipei sale. Și ultima re
priză a avut un aspect asemănă
tor. Jucătorii Crișului au asaltai 
Soarta adversă ; Gordan a tras 

i bară, Costrăș l-a imitat, la 
„om în plus* și Fărcuță, de la 
doi metri, a șutat fai brațele lui 
FL Slăvei I Rapidiștli, în schimb, 
de cite ori au avut prilejul nu 
l-au iertat pe C. Kiss, în formă 
slabă și în meciul de ieri. Scher
van (s.n.), Gaiță mai întîi cu un 
șut de la centrul terenului (!) 
șl apoi din situație de superiori
tate numerică au făcut ca în fi
nal scorul să devină 7—2 pentru 
actualul lider ! Au arbitrat AL 
Bădiță șl V. Burdea.

L GHIȘA — eoresp.
La București, cele două partide 

s-au încheiat cu victorii nete ale 
formațiilor favorite, Voința Clut- 
Napcca șl Dinamo București In 
meciul din deschidere, tinerii 
polo ști de la C.N. A.S.E. nu au 
rezistat decît două reprize în 
fața mult mai experimentaților 
parteneri de întrecere, jucătorii 
Voinței. Clujenii, pe Mnia com
portărilor lor din această toamnă 
— una „rece*, una „caldă" — 
au realizat adesea faze specta
culoase, apreciate de ced ofiațl 

In imagine echipa 
Dinamo, campioa
nă națională de 
lupte greco-roma- 
ne. Sus. de la stin
gă la dreapta : Al. 
Ruszi, antrenor, V. 
Dolipschi. I. E- 
nache, I. Cernea, 
antrenor, I. Păun, 
Gh. Ciobotaru, I. 
Savin, D. Cuc, an
trenor. In rîndul 
de jos : P. Dicu, 
N. Zamfir, N. Gin- 
gă, Gh. Vasile și

Mogoșan

Timp de trei zile, sala clubului Dinamo din București a fost 
gazda ospitalieră a turneelor finale din cadrul campionatelor repu
blicane pe echipe la lupte greco-romane și libere. Competiția s-a 
bucurat de o bună organizare, s-a ridicat adesea la un nivel teh
nic și spectacular corespunzător și a prilejuit unui mare număr 
de sportivi posibilitatea să-și verifice posibilitățile in condițiile 
prevederilor regulamentare adoptate in ultimul timp de forul in
ternațional.

Dinamo — titlul nr. 30 la greco-romane !

Progresul (13—2).
Foto :

consacrați ne-au surprins evo
luțiile sub așteptări ale lui Pe
tre Dicu (90 kg), recent meda
liat la Jocurile Olimpice. El a 
fost întrecut la puncte de 
suceveanul Ilie Matei și a 
lipsit extrem de puțin ca ar
bitrii să se decidă să consem
neze infrîngerea lui prin tuș tn 
fața tînărului brăilean D. Cea- 
falău (?I). în intîlnirea cu e- 
chipa Steaua, clasată, în final, 
pe locul secund, am asistat și 
la un meci mult așteptat, intre 
dai valoroși luptători, Nicu 
Gingă și Constantin Alexandru, 
stelistul urcind la o categorie 
superioară de greutate. Cu- 
noseîndu-și reciproc bine ar
senalul procedeelor tehnico- 
tactice și, tn același timp, în- 
cercînd amîndoi să evite riscul, 
cei doi competitori nu ne-au o- 
ferit „derbyul" acestor între
ceri. Fără să realizeze vreun 
punct tehnic, cei doi concu-

Steaua - titlul nr.
în acest an, campionatul pe 

echipe Ia lupte libere s-a dis
putat după un regulament nou, 
diferit de cel pentru stilul 
greco-romane, la turneul fi
nal participînd primii șase 
sportivi clasați la fiecare cate
gorie de greutate în urma în
trecerilor din cele patru etape 
disputate după sistemul turne
elor individuale eliminatorii. In 
aceste condiții, secțiile care 
au avut mai mulți sportivi va
loroși în etapele anterioare, au 
beneficiat de avantajul de 
a-i prezenta și la turneul 
final, punctele acumulate de 

scurt spre poarta adversă. Șl 
atita timp cît poloiștii de la 
Progresul au avut resurse pen-, 
tru a rezista unui tempo ridicat, 
scorul a fost mai strîns. Cînd 
jucătorii antrenați de AI. Szabo 
au cedat evident pasul șl nu au 
mal reușit să se regrupeze în 
defensivă, dinamoviștii au făcut 
fri teren ce au vrut. O notă în 
plus pentru tînărul Doru Ciobă- 
nluc, aflat ieri într-o dispoziție 
de joc cu totul deosebită. Au 
marcat : Ciobăniuc 4, Ș. Popescu 
2, Rus 2, Hagiu 2, Moiceanu, 
Chirlță, Nastasiu (Din.) șl Ion 
Gheorgbe, A. Ionescu (Pr.). Ar
bitri : V. Med ian u șl R. Nlchita.

A. VASILIU

CLASAMENT
L Rapid 5500 40-20 10
1 Crișul 5311 40-30 7
3. Dinamo 5302 42-26 8
4. Voința 5212 39-32 5
ț. C.N. A.S.E. 5104 24-52 2
8. Progresul 5005 23-48 •

renți au fost descalificați, ast
fel explicîndu-se și scorul 
de 7—2 al întîlnirii.

Pentru că am amintit de a- 
ceastă întilnire. consemnăm 
cu satisfacție progresele spor
tivilor de Ia Steaua (an
trenori Gh. Șuteu și Gb. Ber- 
ceanu), în componența echi
pei aflîndu-se cîțiva tineri 
care au realizat evidente creș
teri valorice : N. Fasolă, ȘL 
Ncgrișan, M. Petrescu și I. 
Stignei. Dacă Dacia Pitești și-a 
menținut poziția în rîndul 
primelor formații, antrenorii 
E. Bălăncscu și C. Petrescu a- 
vînd, însă, de data aceas
ta, mari emoții, trebuie să re
marcăm ascensiunea echipei 
C. S. M. Suceava (antrenor C. 
Topîrjan), prezentă pentru pri
ma oară la un turneu final, 
care s-a clasat pe locul 4, pre
cum și buna comportare a fe
roviarilor timișoreni (antre
nor D. Dana) și ei calificați 
pentru prima oară la ultimul 
act al acestei competiții.

Clasamentul final : 1. DI
NAMO 14 p, 2. Steaua 12 p, 3. 
Dacia Pitești 9 p, 4. C. S. M. 
Suceava 6 p, 5. C. S. M. Me
talul Rădăuți 5 p (30 victorii)!
6. C. F. R. Timișoara 5 p (27 
victorii), 7. Aluminiu Slatina 
3 p, 8. Progresul Brăila 2 p.

19 la „libere** ’
ei atribuindu-se echipelor; 
Din păcate, o serie de acci
dentări la campionatele indivi
duale a făcut ca numărul par- 
ticipanților la turneul final să 
fie mai mic decît cel prevăzut. 
Cu toate acestea, au fost des
tule partidele care s-au ridicat 
la rm bun nivel valoric și spec
tacular, arătindu-ne că, dacă 
în viitor se va munci cu mai 
multă conștiinciozitate în toa
te secțiile (nu numai în cele 
fruntașe), și la acest stil exis
tă posibilitatea unor progre- 
se pe măsura condițiilor și a 
așteptărilor.

Victoria echipei STEAUA 
(antrenori Gh. Șuteu și AL 
Geantă) n-a fost pusă nici un 
moment sub semnul între
bării, steliștii cucerind fără di
ficultăți cel de al 19-lea titlu — 
din tot atîtea ediții disputate I 
Realizatorii acestei victorii ca
tegorice sînt, în ordinea celor 
zece categorii, următorii spor
tivi : Gh. Rașovan, St. Goraș. 
Gh. Petre, G. Anghel, O. Dușa, 
M. Pircălabu, C. Mărăseu, L 
Ivanov, V. Pușcașu și E. Pa- 
naite. Succesul atît de net 
(69 p față de 32,5 p, cite a rea
lizat Dinamo Brașov) al cam
pioanei se datorește și faptului 
că principala sa adversară din 
anii precedenți, formația brașo- 
veană, antrenată de I. Bătrîn, 
n-a mai fost atît de redutabilă 
datorită unor accidentări, ca ți 
formei sportive mai slabe a 
luptătorilor Tr. Marinescu, 
A. Ianko și V. Stănescu.

Deși cu numai cinci repre
zentanți la turneul final, I. C. H. 
Constanța (antrenor I. Kenan), 
datorită bunei pregătiri a spor
tivilor săi a ocupat locul 
trei, remareîndu-se, îndeo
sebi, N. Petcu (74 kg) și Șt. 
Lotreanu (62 kg).

Clasamentul final : 1. STEA
UA 69 p, 2. Dinamo Brașov 
32,5 p. 3. I.C.H. Constanța 23 
p, 4. Vulcan București 16 p, 5. 
Steagul roșu Brașov 16 P, 6. 
Rapid București 11 p.

La încheierea competiției, 
marcată de mai multe momen
te festive prilejuite de cea de 
a 50-a aniversare a F. R. L., a 
avut loc .sărbătorirea retragerii 
din activitatea competițională 
a doi sportivi binecunoscuți iu
bitorilor de lupte din țara 
noastră : Latlislau Simon (Mu
reșul Tg. Mureș) și Constantin 
Moldovan (Dinamo Brașov).

Dan GARLESTEANU
Mihai TRANCĂ

începute încă de vineri, în
trecerile Diviziei de greco- 
romane, care au reunit in 
turneul final 8 echipe calificate 
din etapa interserii, s-au în
cheiat sîmbătă la prînz cu vic
toria scontată și pe deplin me
ritată a echipei DINAMO 
BUCUREȘTI (antrenori L 
Cernea și D. Cuc), care cu
cerește cu acest prilej cel de al 
30-lea titlu din cele 32 de edi
ții disputate ! Cu formația cea 
mai valoroasă, în rindurile că
reia se află mulți component! 
ai lotului reprezentativ, Di
namo și-a depășit toate adver
sarele : 9—1 cu C. F. R. Timi
șoara, 8—2 cu L. C. Dacia Pi
tești, 9—1 cu C. S. M. Suceava, 
9—1 cu Aluminiu Slatina, 8—3 
cu Progresul Brăila, 7—3 cu 
C.S.M. Metalul Rădăuți ți 
7—2 cu Steaua. Firește, este 
greu de făcut cronica unui nu
măr atît de mare de meciuri, 
astfel Incit ne vom rezuma la 
dteva considerații privind e- 
voluția luptătorilor dinamo- 
viști. S-au remarcat, după 
opinia noastră : Nicu Gingă 
(52 kg), Nicolae Zamfir (57 kg), 
Ion Păun (62 kg), Gheorghe 
Clobotaru (74 kg), Ion Enaehe 
(82 kg), Ivan Savin (100 kg) și 
Victor Dolipschi (+100 kg), 
sportivi care au adus cele mai 
multe puncte echipei. Totuși, 
trebuie să spunem că Dinamo 
nu are Încă la cat. 48 kg, un 
reprezentant care să se situeze 
la nivelul valoric al echipei, D. 
Mogoșan fiind Întrecut de cei 
mai mulți dintre adversarii săi. 
Nici Gheorgbe Vasile (68 kg) 
n-a reușit să realizeze progre
sele așteptate. Dintre sportivii

Tinărui VL Hagiu 
fi învinge pe co
echipierul tău din 
selecționata de ju
niori, portarul B. 
Crețu. Fază din 
meciul Dinamo — 

la bazinul Floreasca, căpitanul 
lor — Claudiu Rusu (6) — dove
dind • aprigă dorință de a se 
instala, de La Început, în fruntea 
clasamentului golgeterilor. Voința 
a obținut victoria cu 12—4 (3—2, 

3—1, 4—1, 2—0). în fața unei echi
pe care nu a mai repetat evolu
ția de joi seară (victorie asupra 
Progresului), neregăsindu-se în 
nici un moment. Au înscris : 
CL Rusu 6, Gyarfaș 3, SzQcs, 
Colceriu, Olpretean de la învln- 
5ă tori și Chirculete 2, Șerb an, 
'ăurlci de la învinși. Arbitri : 

R. S cilii ha și D. Paraschjvescu.
întîlnind formația Progresul, 

deținătoarea titlului, Dinamo 
București, a realizat scorul cam
pionatului : 13—2 (2—1, 3—0, 3—1, 
$—0), succes care îl aduce deo
camdată doar poziția a 3-a în 
clasament, la patru puncte de 
lider. Spre deosebire de meciu
rile precedente, dtnamoviștii — 
mal ales cei tineri — au încercat 
să renunțe la jocul exclusiv cu 
„centru . fix", încereînd acțiuni 
mai variate, pe drumul cel mal



Un frumos succes al sportului românesc ft

VOINȚA TG. MUREȘ A CÎȘTIGAT
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" EA POPICE

u
Echipele românești de po

pice Voința Tg. Mureș (fete) și 
Aurul Baia Mare (băieți), au 
participat vineri, sîmbătă și 
duminică la turneul final al 
„Cupa campionilor europeni", 
desfășurat la Bratislava (Ceho
slovacia). Formația din Tg. Mu
reș (antrenor Margareta Sze- 
mănyi) a avut o comportare ex
celentă la această importantă 
confruntare continentală, cuce
rind primul loc, din șapte e- 
chipe participante. Voința Tg. 
Mureș reușește frumoasa per
formanță de a intra în posesia 
valorosului trofeu pentru a doua

TRAGEREA IA SORȚI IN „EL'PA
CAMPIONILOR EUROPENI"

LA BASCHET EEMININ

oară (a mai cîștigat C.C.E. cu 
trei ani în urmă). Cea mai e- 
ficace jucătoare de la Voința Tg. 
Mureș a fost Maria Luca, ea 
obținind în cele două partide 
861 p. Din echipa Voința Tg. 
Mureș au mai făcut parte ; 11- 
diko Szăsz, Elisabeta Albert, Eva 
Chețeanu, Gizela Dalya, Enik6 
Fekete și Ana Szabo. Felicitări 
jucătoarelor mureșence pentru 
frumoasa lor performanță !

Aurul Baia Mare, care a 
condus. în turneul final după 
prima zi, a terminat competiția 
pe locul patru, la diferență mică 
față de primele clasate.

Iată clasamentele turneului 
final al C.C.E., ediția 1980 : FE
TE : 1. VOINȚA TG. MUREȘ 
1903 p d, 2. Rijeka (Iugoslavia) 
4834, 3. Moravska Slavia Bmo 
(Cehoslovacia) 4764, 4. Ferenc- 
văros Budapesta 4719. BĂIEȚI : 
1. ROT-WEISS SANDHAUSEN 
(R.F. Germania) 10715, 2. Fe- 
rehcvăros Budapesta 10671, 3. 
K.K. Ljubliana (Iugoslavia) 
10666, 1. Aurul Baia Mare 10660.

2.

ILIE VASILE, TRIPLU CAMPION 
BALCANIC LA HALTERE

• In clasamentul pe națiuni : 
1. Bulgaria J 2. România 
Douâ recorduri mondiale 

juniori

TEN1SMANII ROMÂNI
IN FINALA
TURNEULUI

. La Munchen a avut loc tragerea 
la sorți a

. finală ale 
ropeni** la 

Echipa
București 
alături de
ga, Fiat Torino și S.B.E, Buda
pesta. Echipa română va disputa 
primele două meciuri în deplasa
re cu Daugava Riga (la 11 de
cembrie), cu Fiat Torino (la 13 
decembrie), apoi va juca trei me
ciuri consecutive pe teren pro
priu : la 15 ianuarie cu Budapes
ta, la 22 ianuarie cu Riga și la 
29 ianuarie cu Torino, Iar ultimul 
joc în deplasare la 5 februarie 
cu Budapesta.

Din grupa B fac parte forma
țiile Steaua Roșie Belgrad, Delta 
Amsterdam, Levski — Spartak 
Sofia și Sparta Praga.

Conform sistemului de desfășu
rare în cadrul celor două grupe 
fiecare echipă jntîlnește pe cele
lalte componente ale grupei în 
meciuri tur-retur.

Primele două clasate în grupe 
se califică pentru , semifinalele 
competiției.

grupelor sferturilor de 
„Cupei campionilor eu- 
baschet feminin.
Politehnica C.S.S. 2 

va evolua în grupa A 
formațiile Daugava Bi-

TURNEUL FINAL AL 
„C.C.E." LA POLO

BELGRAD, 23 (Agerpreș). — 
Turneul final al „Cupei campio
nilor europeni* la pole pe apă 
se va desfășura între 5 șl 7 de
cembrie în orașul iugoslav Du
brovnik, reunind echipele Vasas 
Budapesta, „Jug* Dubrovnik. 
Ethnikes Pireu și Spandau.

GORNO OREAHOVIȚA, 
(prin telefon). Balcaniada 
haltere a continuat sîmb&tă 
s-a încheiat duminică seara. 
La cat. pană Gaiaparov (Bulga
ria) a cîștigat titlul cu 275 kg 
(120+155), urmat de Mircea 
Tuli (România) cu 242 
(107,5+135) obținind trei 
secunde. La „smuls" la a 4-a 
încercare, Gaiaparov : 126 kg — 
record mondial de juniori. Ea 
cat ușoară, bulgarul Pancev a 
totalized 302,5 kg (132,5+170), în 
timp ce Eugen Chivu (Româ
nia) a ocupat locul trei cu 280 
kg (125 — locul 3 + 155 — lo
cul 2) clasindu-se în urma gre
cului Lesporidis care a totali
zat 282,5 kg. La cat. semimijto- 
cie a învins Ștefan Dimitrov 
(Bulgaria) cu 330 kg, urmat de 
Dragotair Cioroslan (România) 
315 kg (140+175) — toate re
prezentând locul 2. La cat mij
locie, pe locul tatii s-a situat 
bulgarul Totev cu 355 kg. La a 
patra Încercare, el a „aruncat", 
201,5 kg — record mondial de 
juniori. Gh. Dinu (România) 
s-a clasat al treilea cu 292,5 
(130+162,5).

In reuniunea de aseară, 
rezultat remarcabil a fost 
ținut de reprezentantul j 
noastre Iile Vasile la 
ria grea-ușoară (100 kg) care a 
cucerit trei locuri I : 355 kg la 
totalul celor două stiluri, 1G0 kg 
la stilul smuls și 195 kg la 
stilul aruncat El a fost urmat

kg.

un 
ob- 

țării 
catego-

de S. Savov (Bulgaria) 345 kg 
(155+190) și de V. Kopar (Iu
goslavia) cu 325 kg.

La cat semigrea po primul 
loc s-a situat bulgarul J. Cial- 
kov cu 357,5 kg (157,5+200). O 
luptă pasionantă a avut loc la 
cat. grea (110 kg), uhde repre
zentantul României, Ștefan Taș- 
nadi, a fost întrecut la limită 
de bulgarul Z. Cialkov. Clasa
ment : L 35. Cialkov (Bulgaria) 
362,5 kg; 2. Șt Tașnadi (Româ
nia) 360 kg ; X Z. Zarzavatidis 
(Grecia) 360 kg. Smuls : 1. Cial- 

----- ' - ~ - 160 
kg ; 
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kov 162,5 kg ; 2. Tașnadi 
kg ; 3. Zarzavatidis 157,5 
aruncat : 1. Zarzavatidis 
kg ; X Câalkov 200 kg ; 3, Taș
nadi 200 kg. La cat. supergrea; 
L L Dimitrov (Bulgaria) 
kg ; X V. Șurbanovid 
slavia) 360 kg (160+200) ; X 
Kreîclk (România) 345 
(157,5+190).

Clasamentul pe națiuni î 
Bulgaria : X ROMÂNIA ; 
Iugoslavia; A Albania ; X Gre
cia ; & Turcia.

380 
(Iugo- 

St 
kg

1.
3.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS OE MASA ALE IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 23 (Agerpreș). — în 

optimile de finală ale campiona
telor internaționale de .tenis de 
masă ale Iugoslaviei de la Za
greb, jucătoarea româncă Marla 
Alexandru a elimlnat-o cu 21—14, 
21—7, 21—12 pe iugoslava Fazllci. 
Alte rezultate înregistrate : Hel
lman (Suedia) — Anlclcl (Iugo-

„TfiOFEUL UNGARIA** LA HANDBAL
Echipa României, neînvinsă, pe locul secund

La Debrețin au luat sfîrșit în
trecerile turneului internațional 
de handbal masculin dotat cu 
„Trofeul Ungaria1*. în ultima z' 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ungaria — Bulgaria 27— 
22 (14—9) și Polonia — Ungaria 
(B) 24—17 (15—10). Iată șl clasa
mentul final al competiției : 1. 
Polonia 9 p ; 2. România 3 p ; 3.

Ungaria 1 p ; 4. R.S.S. Ucrainea
na 4 p ; 5. Bulgaria 2 p ; 6. Un
garia (B) Op.

slavia) 21—13, 21—9, 21—13 : Sil-
banova (Cehoslovacia) — Cadez 
(Iugoslavia) 21—13, 21—16, 21—14 ; 
Fabri (Iugoslavia) — Magos (Un
garia) 21—9, 21—14, 22—24, 21—18 ; 
Popova (U.R.S.S.) — Hrakova
(Cehoslovacia) 21—12, 23—21. il
ls ; Uhlikova (Cehoslovacia) — 
Tamura (Japonia) neprezentare ; 
Sen Jian Pia (R. p. Chineză) — 
Vada (Japonia) 21—8, 21—5, 21—7 ; 
Palatinus (Iugoslavia) — Staleva 
(Bulgaria) 21—12, 21—15, 21—ÎS. In 
optimile probei feminine de du
blu, perechea Marla Alexandru — 
Liana Urzică Măcean a cîștigat 
prin neprezentarea japonezelor 
Vada — Tamura, Popova, Anto
nian (U.R.S.S.) a eliminat cu 21— 
18, 19—21, 21—16 pe Eva Ferenczl 
(România), Johansson (Suedia).
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• TELEX •
BASCHET. © In finala turneu

lui internațional masculin de la 
Rabat, echipa Algeriei a învins 
cu scorul 1 "■* - *-
Marocului.

BOX. S 
tat meciul 
la cat. semiușoară, 
Yasutsune Uehara, șl șalangerul 
său, Leonel Hernandez (Vene
zuela). După 15 reprize, juriul a 
acordat decizia 
rului japonez, 
astfel centura.

GIMNASTICA 
zi de întreceri, 
temațională de 
mică modernă 
duce Iliana Raeva (Bulgaria), cu 
19,7 puncte, urmată de E. Tomas 
(U.R.S.S.) 19,4 puncte, Dorina
Kordoș (România) se află pe 
locul 6, cu 18,75 puncte.

HOCHEI © In meci retur pen
tru „Cupa campionilor europeni**, 
echipa vest-germană ERC Man
nheim a întrecut pe teren pro
priu, cu 9—2 (3—0 2—2, '
formația franceză ASG 
învingători și în primul 
(scor 6—5), hocheiștii vest-ger- 
mani s-au calificat pentru turul 
următor. • In campionatul Ce- 
hoslc.aciei pe primul loc în 
clasament se află TE Vitkovice 
cu 30 de puncte urmată de KHZ 
Litvinov — 30 p și Motor Ceske 
Budejovice cu 26 p.

PATINAJ. ® Proba individuală 
masculină din cadrul concursului 
internațional de patinaj artistic 
pentru trofeul „Pirueta de aur“, 
de la Zagreb, a revenit sporti
vului american James Santee, ur
mat de Ralf Lewandowski (R.D. 
Germană) si TTcrv? Pnrret (Fran
ța).

TENIS. © In turneul de la 
Bologna (sferturi de finală), Ber
tolucci l-a învins pe Borowiak 
cu 7—5, 
minat învingător 
6r-4 în partida 
Principalul 
Bjorn Borg, 
s-a prezentat la meciul cu Smid 
(Cehoslovacia). ® In semifina
lele turneului feminin de la 
Tokyo, Tracy Austin a învins cu 
6—3, 6—3 pe Evonne Goolagong. 
iar Martina Navratilova a cîști
gat cu 7—6, 6—2 jocul cu Chris 
Evert-Lloyd.

de 80—70 selecționata

Tokio s-a dispu- 
dintre campionul lumii 

japonezul

la puncte boxe- 
care și-a păstrat

9 După prima 
în competiția in- 
gimnastică rit- 

de la Sofia con-

l—O), 
Tours 

joo

învins pe
6—3, iar Portes a ter- 

cu «—4. 5—7.
cu Barazzutti. 

favorit, suedezul 
fiind suferind, nu

DE LA VARȘOVIA
au u^cmut 

in primul lur- 
al circuitului 

desfășurat în 
Varșovia. In 
simplu bărbați 

Hărăuău

Tenismanil români 
un frumos succes 
neu internațional 
indoor da iarnă, 
sala „Mery“ din 
finala probei de 
s-au calificat Dumitru 
și Laurențiu Bucur, care obținu
seră ta semifinale următoarele 
rezultate : Bucur — Miroslav
Lacek (favorit nr. 1, Cehoslova
cia) 6—4, 6—3 șl Hărădău — Jirl 
Granat (Cehoslovacia) 4—6, 6—4. 
6—L In partide anterioare, ju
cătorii români au obținut rezul
tatele : Emil Hnat — Maziarczyk 
(Polonia) 7—5, 7—6 ; C ’ '
ștefănescu ~ Serwinskl 
nla) 6—0, i ; Hărădău 
masz Kalarus (Polonia) 
6—3 ; Miroslav Lacek —
6— 2, 6—3 ; Bucur — Kiss
ria) 6—4, 6—4 ; ’
Marek ■
7— «.

Krollcki

Cnstinel 
(Polo- 

— To-
I 6—L

lina» 
(Uhga- 

Adrlan Marcu — 
(Polonia) 6—4,

★ 
frumos 
jucător 
Dirzu care

® Un 
ttaărul 
Andrei __ _________________
In finala celui de al doilea tur
neu, de la Copenhaga, al Cir
cuitului scandinav. In finală, 
bucureșteanul a fost întrecut de 
suedezul Anders Jaerryd cu 6—i. 7—5.

succes a obținut 
român de tenis 

s-a calificat

ILIE NASTASE
FINALA LA DUBA!

DUBAI, S3 (Agerpreș). — Finala 
turneului Internațional de tenia 
de la Dubal (Emiratul Dubai) se 
va disputa între jucătorul român 
Ilie Năstase și campionul polonez 
Wojtek Flbak. In semifinale, lila 
Năstase l-a învins cu 7—S, 6—2 pa 
americanul Victor Amaya, iar 
Wojtek Flbak l-a întrecut cu 3—6, 
S—4, 4—2 pe argentinianul Guil- 
lerm» Vilas.

CAMPIONATE

LA VALLETTA, 23 (Ager
pres) — în turneul feminin al 
Olimpiadei de șah, care se des
fășoară în capitala Maltei, La 
Valletta, după trei runde con
duce echipa Bulgariei, cu 8 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 
7 puncte. Rezultate din runda 
a 3-a : Bulgaria — U.R.S.S. 2—1 
(Lemaciko — Gaprindâșvili re
miză ; Boiadjieva — Aleksan- 
dria 1—0 ; Voiska — Ioseliani 
remiză) ; România — Israel 
1,5—1,5 ; Spania — Austria 2,5— 
0,5 ; Țara Galilor — Polonia

2—1 ; R.P. Chineză — Japonia 
2—1 ; Canada — Suedia 2,5— 
0,5.

în competiția masculină, con
duce Ungaria, cu 10,5 puncte, 
urmată de Israel — 10 puncte, 
U.R.S.S., Iugoslavia și Polonia 
— cu cite 9,5 puncte. Echipa 

a 
la

României, care 
rundă, nesosind 
pitala malteză, a 
puncte, ca urmare ______ ...
toril : 3,3—0,5 puncte cu Repu
blica Arabă Egipt și 2,5—1,5 cu 
Australia,

ratat prima 
timp in ca- 
acumulat 8 
a două vlc-

ITALIA (etapa a 9-a) : Ave- 
Uino — Ascodi 4—2, Bologna
— Napoli 1—1, Brescia — To
rino 1—1, Cagliari — Roma 
1—0. Como — Fiorentina 2—1, 
Juventus — Inter 2—1, Pisto- 
iese — Perugia 1—0, Udinese
— Catanzaro 2—1. Clasament : 
Roma 10 p. Inter, Fiorentina, 
Napoli, Cagliari — toate 9 p 
etc.

ANGLIA. — 1
— desfășurată
a campionatului 
gtatrat următoarele 
te : Nottingham — 
1—2 ; Liverpool — 
Villa 2—1 ; Arsenal 
verton 2—1 ; Birmingham — 
Tottenham 2—1 ; Brighton — 
Manchester United 1—4 ; WB 
Albion — Leicester 3—1 ;
Stoke — Crystal Palace 1—0 ; 
Southampton — Leeds 2—1. în 
clasament conduce Aston Villa 
cu 23 p, urmată de Ipswich — 
26 p (două jocuri mai puțin 
disputate) șl F.C. Liverpool — 
25 p (un Joc mai puțin).

SCOȚIA. — Celtic a pierdut, 
pe teren propriu, cu 1—2 me
ciul eu St. Mirren, iar Ran
gers a făcut Joc egal. 0—0, cu

în etapa a 19-a 
i sîmbătă — 

s-au tare- 
rezulta- 
Ipswich 

Aston 
— E-

Hearts. Un rezultat de egali
tate a fost consemnat, de ase
menea, ta partida. Kilmarnock
— Aberdeen : 1—1.

UNGARIA. — Meciurile dis
putate ta etapa a 16-a a carrv- 
pionatului : Vas as — 
5—2 ; Bekăscsaba — 
szeg 1—0 ; Tatabănya 
1—0 ; Dunaujvăros — Raba Eto 
1—1 ; “' 
i-i; 
Volan ------------ -
gydr — Ujpesti Dozsa 2—2. In 
clasament conduce echipa Vi
deoton, cu 24 p, urmată de 
formațiile Vasas 23 p și Fe- 
rcncvaros 23 p.

GRECIA. — Etapa a 10-a l 
A.E.K. — Corinttios 4—0 ; 
Ethnikos — Kavala 4—0 ; 
PAOK — Aris 1—0 ; Doxa — 
Olympiakos Pireu 2—0 ; Serres
— Panathinaiko3 2—2 ; Larissa
— Panahaiki 2—0 ; OFI —
Apollon 2—1. Clasament : 1.
A.E.K. 16. p ; 2. Aris 15 p ; X 
Olympiakos Pireu 14 p.

Kapos văr 
Zalaeger- 
— Csepei

P6cs — Ferencvâros 
MTK — Videoton 0—3', 
— Debrecen 1—0 ; Dios-

ÎN C.E. DE TINERET

In vară, cînd echipa de 
nis a Cehoslovaciei întrecea, 
la București, In cadrul Cupei 
Davis, e fragilă formație r»- 
mână, printre nespecialiști cir
cula o părere vagă despre va
loarea jucătorilor oaspeți, din
tre care jși aminteau doar de 
faima lui Jan Kodes. El bine, 
acum cînd învingătorul lui 
Hărădău a devenit șl învingă
torul Iul Bjorn Borg, se con
firmă opinia experților, care-1 
considerau pe Ivan Lendl 
drept unul dintre cei mal pu
ternici jucători din lume în 
momentul de față.

Tînărul bacalaureat din Os
trava, fiu al unui profesor de 
psihologie, mare maestru de 
șah, și al cunoscutei Jucătoare 
de tenis Olga Lendlova, a pro
movat extrem de rapid în lu
mea rachetei, fără să tată 
nici o etapă importantă. In 
1977 cîștiga peste. Ocean cele
brul turneu juvenil „Orange 
Bowl“. In 1978 cîștigă turneul 
de juniori de la Wimbledon și 
este . confirmat, la sfîrșitul a- 
nulut, drept primul campion 
mondial oficial de juniori. 
Din această clipă, evoluția lui 
In rîndurile maeștrilor teni
sului cunoaște doar linia 
ascendentă. în clasamentele 
atît de riguros computerizate 
ale marilor jucători de tur
nee, Ivan Lendl este în 1978 
al 74-lea, în 1979 — al 21-lea, 
pentru ca anul acesta să urce 
Pînă pe locul 5. Mai mult. în

te-

DE LA „ORANGE BOWL"
LA FINALA CUPEI DAVIS

clasamentul tradițional al Ma
relui premiu F.I.L.T. el ajunga 
pe locul 2, devansat de McEn- 
roe, dar preced!nd pe Borg și 
Connors ! Pentru

Ivan Lendl, la București
fost un an al marilor succe
se : a cîștigat turnee interna
ționale la Houston, Toronto, 
Barcelona, indoorul de la Ba- 

■ sel (unde l-a învins pe Borg).
Tokio sl IIong-Kong. Lista în
vinșilor săi cuprinde nume de

răsunet în lumea tenisului î 
Borg, Vilas, Pan atta etc. IJ 
lipsesc în palmares doar Con
nors, McEnroe șl Gerulaitis. Și 
nu e desigur inutil să adău
găm la meritele sale și con
tribuția prețioasă la promova
rea echipei Cehoslovaciei în 
finala Cupel Davis, anul aces
ta.

Ivan Lendl este fără îndoia
lă tipul jucătorului modern 
care, la 20 de ani, atacă cu 
dezinvoltură orice partidă șl 
orice adversar. Un tînăr cu 
ambiție de fier, cerebral, ca- 
re-șl ține adversarul sub pre
siune continuă. Cu • pregă
tire fizică, atletică, excelentă, 
cu bune rezerve de rezistență 
și stăpîn pe mijloacele teh
nice, el are un sistem de joc 
aproape matematic. Se spune că 
l-a egalat pe Borg în răbda
rea cu care așteaptă greșeala 
adversarului. Servește foarte 
puternic ambele încercări, are 
lovituri de retur năpraznice, 
folosește un topspin care ri
coșează înalt în terenul ad
vers șl, avantajat de înălțime, * 
dirijează bine minglile. Nu în 
ultimul rînd trebuie Bă spu
nem — pentru a rotunji por
tretul acestui nou candidat la 
supremația tenisului mondial 

că se antrenează uneori 8 
ore pe zl ! (ceea ce spune a- 
proape totul).

Victor BANCIULESCU

• La Erevan, in meci pen
tru preliminariile campionatului 
european rezervat echipelor de 
tineret (sub 21 de ani), selec
ționata V.B.SA a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația 
Cehoslovaciei. Unicul gol a fost 
înscris, în minutul 69. de 
Mihtarian.

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa americană „Was

hington Diplomats". în care ac
tivează cunoscutul international 
olandez Johan Cruyff, se află 
de mai multe zile în Indo
nezia. în primul joc fotbaliștii 
americani au învins cu 3—0 
(2—0) o selecționată a tării. 
Au marcat Cruyff din 11 m. 
Luzano si Luna.

O Trevor Francis (Notting
ham Forest), care a absentat o 
lungă perioadă, în urma unui 
accident la gleznă, va reintra 
în curînd pe teren. Deocamdar 
tă în echipa de rezerve.

® Internaționalul peruan
Chumpilaz a fost suspendat pe 
6 luni pentru o acțiune violen
tă asupra arbitrului, intr-un 
meci de campionat.

■® Intr-un meci amical des
fășurat miercuri, echipa italia
nă Avellino a învins pe teren 

1—0 
Sport

propriu, cu scorul de 
(0—0) formația Wiener 
Club. Unicul gol al partidei a 
fost înscris, în minutul 80. de 
Ugolotiti.

® La Berna ta cadru! unei 
ședințe a U.E.F.A. s-a stabilit 
ca finala „Cupei campionilor 
europeni" să aibă loc la 27 
mai la Paris. In ceea ce pri
vește finala „Cupei cupelor" 
aceasta se va desfășura la 13 
mai în orașul vest-german 
Dusseldorf.
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