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„DACIADA" la Progresul Brăila

PROFILUL ÎNTREPRINDERII: UTILAJ GREU
PROFILUL ASOCIAȚIEI: ATLETICA GREA

La întreprinderea de utilaj 
greu Progresul Brăila, întrece
rile din cadrul noii ediții a 
„Daciadei" au început ceva mâi 
devreme. „Derogarea" a avut 
în vedere numeroasele con
cursuri pe ateliere care, .și în 
acest an, au reunit la start 
sute de competitori. Acum, dis
putele s-au încheiat, la această 
mare unitate industrială avînd 
loc actualmente intrecerile in- 
ter-secții. Etapă importantă, ca
litativ superioară celei pe ate
liere, care va desemna cam
pionii, formațiile reprezentative 
pe fabrici. Oricum, program 
bogat și in această a doua fază 
a „Daciadei", la Progresul Bră
ila.

Sîmbătă, bunăoară, conform 
calendarului intern, fabrica de 
escavatoare și-a trimis în are
nele proprii pe cei mai buni 
sportivi la haltere, trîntă, tenis 
de masă etc. Fabrica de semi
fabricate a ocupat terenurile în 
aer liber, iar fabrica de utilaj 
industrial — ca în „etapa vii
toare" a unei serii din Divizia 
„B“ la fotbal — a stat. La con
cursul de haltere intitulat „Cel 
mai puternic" a venit, printre 
alții, strungarul Iordan Brudu, 
a „aruncat" 70 kg, s-a uitat la 
electricianul Alexandru Dumi
trescu. antrenorul acestei secții 
dc performanță, după care a 
luat loc pe banca celor de la 
secția „700". A venit, însă, ma
sivul Dorel Vorac, tot strungar. 
A aruncat 110 kg, s-a uitat și 
el la antrenorul Dumitrescu, 

. dar electricianul se făcea și de 
data aceasta că notează ceva 
în carnet. O singură dată a ri
dicat privirile : cînd turnătorul 
formator Dumitru Lopescu sta 
cu bara de 110 kg deasupra 
capului, așa. ca la gimnastica 
de înviorare...

DINAMO, VIRTUALA CAMPIOANA LA HOCHEI
ai cam- 

valo- 
hochei 

de-

Cea de a 28-a etapă 
pionatului primei serii 
rice a Diviziei „A“ la 
poate fi considerată ca 
cisivă în lupta pentru titlul de
campioană a tării. învingînd 
pentru a doua oară consecutiv 
pe S.C. M. Miuc (5—3). DINA
MO BUCUREȘTI a acumulat 
48 p., față de 43 cît are Steaua 
și 41 ale lui S.C. M. Ciuc,- 
fel că se poate considera, 
pe acum, campioană.

DINAMO BUCUREȘTI 
S.C. MIERCUREA CIUC

ast- 
de

5—3 
(1—0, 3—1, 1—2), Partidă de 
mare luptă, în care din nou 
s-a remarcat portarul dinamo- 
vist Gh. Huțan. care prin pres
tația sa de excepție a consti
tuit nu numai un obstacol în 
calea repetatelor și furibunde
lor atacuri ale hocheiștilor din 
Miercurea Ciuc, ci șl un ex
trem de important tonus moral 
pentru coechipieri. Meciul a 
început nervos (22 de minute 
de eliminare. în prima repri
ză!). a continuat apoi foarte 
frumos în partea a doua, cînd 
Sport Club a dominat, uneori 
copios, și în finalul căreia bucu- 
reștenii au realizat un spec
taculos „k.o.“ : trei goluri în 
trei minute ! în ultima repri
ză. s-a jucat ceva mai ..poto
lit", mai ales că această parte 
a jocului a debutat cu un nou 
gol al dinamoviștilor (5—1). 
extrem de eficienți pe con
traatac și foarte combinativi în 
regim de viteză, ceea ce a pus 
mari probleme apărării 
titor. mult prea avîntată 
tacj Semnificativ în 
sens este faptul că cele 
goluri ale echipei Sport 
au fost realizate de un... fun
daș : E!6d Antal. Firească a-

oaspe- 
in a- 
acest 

trei 
Club

Călin ANTONESCU

(Ce ntinuare in pag 2-3)

A fost frumos și la trintă. 
Concursul a avut loc la 5 ca
tegorii, iar printre cei mai buni 
s-a numărat și lăcătușul 
Gheorghe Vișan. Aici, cel care 
se „uita" în carnet era maes
trul emerit al sportului Va- 
sile lorga, antrenorul secției de 
lupte libere Progresul Brăila, 
formație în prima divizie a 
țării. Alături de fostul campion 
mai erau Alexandru Tătaru, 
antrenor la o altă grupă de 
lupte libere și Ion Capus, care 
pregătește echipa de greco-ro- 
mane, tot in Divizia „A" .Ultimul 
talent descoperit de „Daciadă” 
— Petre Negoiță, 20 de ani, lă
cătuș construcții mecanice, 
campion anul trecut la juniori 
mari cat. +100 kg.

Se înserase pe stadionul Pro
gresul din Brăilița, dar fotbal 
tot se mai juca. Era „derbyul" 
campionatului fabricii de semi
fabricate. meciul dintre echipe
le Turnătoria nr. 1 și Secția 
modelărie. Joc frumos, curat, 
care desemna pe cei mai buni 
fotbaliști. în formații : Ștefan 
Ango (lăcătuș la Turnătoria 
nr. 1). Viorel Enciu (modelar), 
Ștefan Eftimie (sudor, căpitanul 
echipei de fotbal modelărie, 
președintele Comisiei sport de 
masă a întreprinderii Progresul 
Brăila).

Se înserase, spuneam, adică 
venise timpul întrecerilor de 
tenis de masă și șah, cu alți 
și alți competitori î 
marii „Daciade**. Era 
ter-secții, concursuri 
movau TALENTUL 
TATEA pentru etapa 
re — întrecerile pe cele trei 
fabrici ale cunoscutei și apre
ciatei întreprinderi de utilaj 
greii Progresul Brăila.

Vasile TOFAN

în cadrul 
i faza in- 

care pro- 
și CALI- 
următoa-

Moment palpitant la poarta echipei S.C. Miercurea 
rcanu (Dinamo) cu nr. 6 a pasat lui Solyom (nr. 11) 

șuta la poarta ospeților.
Foto : D.

Ciuc. Tu-
care va

NEAGU

CLUBURILE ROMÂNEȘTI VICTORIOASE
PENTRU A PATRA OARĂ ÎN C.C.E. LA POPICE

Ecliipa feminina Voința ITț. Mureș rcciștiijâ, după trei ani, troieni continental
Palmaresul sportului popice

lor din ’ țara noastră s-a îmbo
gățit cu un nou trofeu Valoros, 
„Cupa campionilor europeni" 
cîștigată, la Bratislava, de că
tre echipa feminină. VOINȚA 
TG. MUREȘ, multipla campioa
nă a țării. Este pentru a patra 
oară cînd echipe românești 
triumfă in prestigioasa compe
tiție continentală. Debutul l-a 
făcut Constructorul Galați în 
1976 (Ia băieți), apoi, în 1977, a

| Marți 25 noiembrie 1980

Întreg stadionul a izbucnit în 
urate : era minutul 68 și di
ferența se mărea, ajungînd la 
6—0 pentru echipa României, 
prin ireproșabila lovitură de pi
cior a lui 
medalion), 
pasionant, 
splendide 
una de la mai bine de 50 de 
metri !

Ion Constantin 
care, intr-un 
a mai avut 
execuții, dintre

(în 
final 
două 
care

Foto : Ion MIHĂICA

RUCBYUL NOSTRU LA ORA TRIUMFULUI
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ECHIPA ROMÂNIEI ARE RESURSE
BOGATE Șl MARI PERSPECTIVE!

Echipa de rugby a României a 
plecat din start în Cupa FIRA, 
precum un sprinter de rasă dis- 
tanțindu-se de principalii can
didați la trofeu cu speranța de 
a menține avansul pină la fi
niș. Două partide ciștigaie, am
bele la ZERO (33—0 cu Polonia, 
Ia 9 noiembrie, și duminică 
15—0 cu Franța), iată ceea ce 
anunță o dispoziție cu totul 
specială a „15“-lui nostru na
țional, hotărit să reciștige su
premația pe continent. Este o 
tentativă Ia îndemina rugbyș- 
tilor noștri, mai ales acum, du
pă acest splendid succes asupra 
reprezentativei Franței, care, 
în paranteză fie spus, de 16 
ani nu a mai cunoscut o în- 
fringere atît de netă, la zero. 
Oricum, un fapt fără precedent 
în cronica întîlnirilor rugbystice 
româno-franceze 1

Desigur, întrecerea din cam
pionatul european nu e decît 
la jumătatea el și probleme 
vor mai apare, poate în partida 

devenit campioană a Europei, 
ciștigătoarea de acum a C.C.E., 
Voința Tg. Mureș, iar în 1978, 
tot la fete, a cîștigat Laromet 
București.

Iată noi amănunte de Ia tur
neul final de la Bratislava, la 
care a participat și formația 
masculină Aurul Baia Mare. 
După prima manșă, cele două 
echipe românești se aflau in 
fruntea clasamentelor și au in
trat în turneul decisiv ca prin-

I0N CONSTANTIN,

cu Italia (12 aprilie, la Bucu
rești) sau cu Spania (24 aprilie, 
la Madrid), ca și în fața echi
pei U.R.S.S. — aflată în mare 
progres — (17 mai, la Mosco
va). Așadar, atenție tricolori, 
nu vă culcați pe lauri 1 Manie
ra în care joacă însă echipa de 
rugby a României pare a-i des
chide drum spre un nou suc
ces — așteptat — în această 
importantă competiție europea
nă, ar fi cel de al patrulea du
pă cele realizate în edițiile 
1968/69 ; 74/75 ; 76/77.

Meciul cu Franța a confirmat 
(quod erat demonstrandum) că 
echipa noastră și în special 
ÎNAINTAREA. adică cei opt 
componenți . ai grămezii, func
ționează ca... ceasul. Este in
tr-adevăr rar să intîlnești o gră
madă atît de 
echilibrată în 
VALOAREA, 
francezi erau 
meci : „Dați-ni-i pe Dumitru și 
Caragea — spuneau ei, cunos- 
cindu-se faptul că o linie se
cundă solidă este determinantă 
in obținerea succesului —, pe 
Borș și Stoica și cîștigăm Tur
neul celor 5 națiuni !“. Pentru 
că, paradoxal, poate, o țară ca 
Franța, cu sute de mii de prac- 
ticanți ai rugbyului, nu are (și 
asta de mulți ani) înaintași de 
calitatea celor furnizați de clu
burile românești de rugby. Și 
linia de treisferturi are posibi-

bine sudată și de 
ceea ce privește 

Dealtfel, ziariștii 
unanimi după

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare in pag. a 4-a)

UN «15» ROMANESC PRODIGIOS**
Comentariile presei franceze

Paris, 24 (Agerpres). — Zia
rele pariziene au publicat luni 
numeroase comentarii și repor
taje pe marginea meciului de 
rugby România — Franța, dis
putat duminică la București și 
încheiat cu victoria sportivilor 
români. Sub titlul „Virtejul de 
foc al inaintării române" ziarul 
„L’Equipe" notează între alte
le: „Am avut — in afară de soa
rele radios și ambianța căldu- 

La femei :
Rijeka 2360.

Budapesta 2359 :
cipale favorite.
Voința 2469, 2.
Ferencvaros
Ia băieți : 1- Aurul 5384. 2. Rot 
Weiss Sandhausen 5312. 3. K.K. 
Ljubliana 5296. în lupta decisi
vă pentru primul loc Voința a 
continuat să ioace la fel de 
bine, reușind să totalizeze 243-1 
p d și să se mențină pe primul

(Continuare in pag a 4-a)

NECRUȚĂTOR
ÎN FATA BUTURILOR

FRANCEZE
Pe Ion Constantin pre

sa britanică il considera, 
recent, nici mai mult 
nici mai puțin decît „re
gele penaltyurilor". Ceea 
ce nu constituie defel o 
simplă imaginație de 
porter in cazul unui 
câtor 
„pină 
clama 
29 de 
Țării

re-
ju-
ex-

la

care a înscris 
acum cum 
chiar el, ieri 
puncte Franței, 6

Galilor și 9 Irlan
dei, ca să amintim dear 
cele mai de seamă reu
șite sub culorile națio
nale, nemaivorbind, spre 
pildă. despre cele 17 
puncte trecute la activul 
selecționatei internațio
nale în septembrie, 
centenarul rugbyului ga- 
lez. Iar dintre toate, nu 
încape vorbă cele mai 
prețioase sînt și cele mai 
recente : 11 duminică.
.Loviturile mele de pi

cior au concretizat supe
rioritatea ECHIPEI. e- 
forturile extraordinare 
ale înaintașilor, ale tu
turor, fără de care — se 
înțelege — nu aș avea

Geo RAETCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

roasă — un meci România — 
Franța in spiritul tradiției... 
Speram să învingem la Giulești, 
Trebuia să cîștigăm un mini
mum de mingi bune de la un 
„15“ românesc prodigios remoii- 
tat după un turneu fecund in 
Irlanda, turneu care a testat va
loarea autentică internațională 
a rugbyului românesc. Dar cu
rentul meciului a curs natural 
în favoarea echipei României, 
deși în această luptă aspră fran
cezii au făcut mai mult decît 
să se apere. Meciul le-a scăpat 
din mîini in mod irezistibil. 
Forța, calitățile tehnice ale ro
mânilor, indeosebi o maguifică 
linie a 3-a Murariu — Borș — 
Stoica și o superbă linie a 2-a 
Dumitru — Caragea, totul bine 
lansat de foarte vivacele Paras- 
chiv. au sfirșit prin a infringe 

rezistența tricolorilor francezi".
„O lecție venită din Carpaii" 

își intitulează comentariul zia
rul „L’IIumanile". relatind : 
Francezii au fost dominați 

în toate momentele de 
cîștigare a balonului : la tușe, 
in regrupări și chiar in grăma
da închisă către sfîrșitul me
ciului. Dealtfel în cîmpul de joe 
nu s-a văzut practic nici o dată

(Continuare in pag. a 4-a’



După ediția a 20-a a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin După turneele finale ale campionatelor de lupte

ECHIPA ROMÂNIEI SATISFACȚII, DAR Șl NEIMPLINIRI NOILE MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI
Test de o deosebită impor

tanță, la începutul campaniei 
pentru „Mondialele" din 1982 
și Olimpiada din 1934, cea de 
a 20-a ediție a „Troîeului Car
pați" la handbal feminin, des
fășurată în excelente condiții 
la Rm. Vilcea, a scos în evi
dență echilibrul de forțe exis
tent in elita internațională. E- 
chipa R. D. Germane a cu
cerit primul loc dar n-a putut 
evita înfrîngerea in fața repre
zentativei României. în timp ce 
selecționata noastră, clasată pe 
locul secund, a lăsat ambele 
puncte în meciul cu formația 
Ungariei, iar Uniunea Sovie
tică — a treia pe podium — 
a fost învinsă de Danemarca...

...S-a ajuns, se poate spune, 
la limita maximă a mijloacelor 
de pregătire, fiecare dintre 
școlile naționale promovînd 
forța atletică, viteza de acțiu
ne în atac, pressingul în apă
rare. Acum, de pildă. asigu
rarea succesului depinde doar 
de inteligența sportivelor în 
fructificarea atuurilor, de iscu
sința lor în specularea 
țiilor care se creează. în 
cu gabaritul în creștere,_ 
mintea poate fi o armă 
cientă.

în această „paradă" a 
detelor am avut ocazia să 
dem evoluînd cea mai 
parte a pretendentelor la cu
nuni, în fapt, perspectiva hand
balului f_—1-1.. ' * " ’
Dintre adversarele 
noastre ne-a impresianț 
deosebit echipa Uniunii 
tice. Tinerele jucătoare 
prezentativei campioane 
pice știu un handbal

situa- 
lupta 
doar 
efi-

ve- 
ve- 

mare

feminin internațional, 
sportivelor 

în mod 
Sovie- 

ale re- 
olim- 
activ, 

permanent ofensiv chiar și în 
momentul apărării, un handbal 
în continuă mișcare, derutant, 
cu ritm alternant, lent în faza 
de construcție, rapid în faza 
de finalizare. Este „modelul" 
care vine și se poate impune, 
îndeosebi, pentru că elimină 
duritățile, prin evitarea con

tactului, creînd un front mult 
mai larg de exprimare teh- 
nico-ta etică.

Campioana lumii, echipa 
R.D. Germane a rămas con
secventă jocului său de mare 
exactitate schemelor efectuate 
,cu ochii închiși", travaliului 
conștiincios, neobosit. Lipsa de 
inventivitate, de fantezie, im
posibilitatea jucătoarelor de a 
elabora, de a rezolva situații 
inexistente „în cartea tehnică 
de bord" sînt tot atîtea tare 
pentru care echipa lui Peter 
Kretzchmar va plăti probabil 
în viitor.

Echipa Ungariei nefiind con
cludentă la ora „Trofeului 
Carpați" de la Rm. Vîlcea, iar 
cea a Danemarcei avînd jo
cul „poluat" de prea multe 
durități (cinci jucătoare au 
avut de suferit de pe urma a- 
gresivității danezelor, acciden- 
tîndu-se) ajungem la reprezen
tativa României. în ciuda în- 
frîngerii în fața 
Ungariei, formația 
marcat un progres 
sezonul trecut. El 
în puterea de a 
meci tare în același ritm de la 
început pină la sfîrșit, în îm
bunătățirile aduse sistemului 
defensiv și în creșterea poten
țialului colectiv. Echipei i-a 
lipsit portarul titular (Viorica 
Ionică se află în convalescență 
după o operație de apendicită), 
iar în ultimele două întreceri, 
cu R.D.G. și Ungaria a evoluat 
cu trei dintre echipiere acci
dentate (Gheorghița Oprea, 
Maria Igorov, Rodi ca Marian). 
Sînt 
buie 
cății.

Pe 
obligația să 
rile. Portarii 
cot la cot cu 
prezintă valoarea 
doar Angela Bloj, avînd spo
radice sclipiri. Dintre interi 
unul singur, Angela Avădanei,

selecționatei 
României a 
real față de 
este evident 
susține un

tre-
în balanța jude-

date obiective care 
așezate

celălalt talger avem însă 
așezăm neajunsu- 
care se vor afla 
Viorica Ionică nu 

necesară,

se situează aproape de nivelul 
cerințelor, 
extremele 
plombul și 
Gheorghița
Tiirok lideri autentici, încheiem 
turul de orizont cu credința 
că antrenorii Eugen Barta și 
Remus Drăgănescu se "flă pe 
drumul cel bun, 
încă departe de 
mă obligație, a 
cieni este aceea 
schimbări în lot, 
mentele plafonate și introdu- 
cînd jucătoare de perspectivă. 
Apoi, mai au mult de furcă 
pină Ia introducerea unei dis
cipline tactice ferme, pină la 
convingerea sau obligarea ele
velor lor să interpreteze — 
chiar cu sacrificii de orgoliu 
— o partitură comună. In aju
torul lor. de fapt al echipei 
naționale, trebuie să vină șl 
antrenorii de la cluburi, pen
tru că puținele zile ale lucru
lui în comun nu pot suplini 
deficiențele activității desfășu
rate pe parcursul anului O si
tuație dificilă o are Gheorghița 
Oprea conducătoarea de joc a 
selecționatei, sportivă care a- 
parține unei echipe de Divizia 
B (Rapid) și care este obli
gată. deci, să joace în aer li
ber, în condiții total diferite 
(incluzînd și deprinderi apar
te) decît cele ale handbalului 
internațional.

Testul acesta de mare impor
tanță care a fost „Trofeul Car
pați" ne-a adus, fără îndoială, 
satisfacții, dar a pus pe tapet 
și multe. probleme ce obligă la 
rezolvări grabnice. Ramura fe
minină a handbalului nostru 
are nevoie chiar de mai mult 
sprijin decît cea masculină. 
Familia acestei discipline și-a 
dovedit de atîtea ori forța incit 
nu există nici un dubiu că va 
reuși. Dacă, bineînțeles, va în
cerca.

Nutrim speranța că 
își vor regăsi a- 
considerîndu-le pe 

Oprea și Maria

dar că sînt 
țintă. O pri- 

acestor tehni- 
de a produce 
eliminînd ele-

Hristoche NAUM 
Ion GAVRILESCU

Divizia „A" de popice

In competiția feminină, numeroase victorii In deplasare
2280—2428 (’/2—5’/2). Partida
disputat pe arena Giulești 
București, deoarece Cetatea 
are încă pusă la punct arena ei. 
MetrOm a fost net ’ superioară, 
cîștigînd pe merit, chiar la acest 
scor sever șl a avut in Maria 
Bleandă o excelentă realizatoare
— 448 pd. Rezultat bun a mal
obținut șl brașoveanca Margareta 
Bodea — 418. De la giurgiuvence 
cel mal mare punctaj l-a reușit 
Elena Radu — 401. (O. GUTU — 
coresp.). • VOINȚA GALAȚI — 
LAKOMET BUCUREȘTI 2379—2311 
(3—S) • CARPAȚI SINAIA —
PETROLUL BAICOI 2308—2365 
(2—4) • VOINȚA PLOIEȘTI —
VOINȚA BUCUREȘTI 2436—2306 
(6—0) C U.T. ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 2270—2195 (5—1) • VO
INȚA CRAIOVA — VOINȚA TI
MIȘOARA 2382—2404 (3—3).

MASCULIN • ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — PROGRESUL O- 
RADEA 5024—4996 (3—3). Meci
foarte frumos, viu disputat, in 
care cei mai preciși jucători au 
fost Hie Hosu — 901 și, respectiv, 
Ladlslau Gallo — 880. (I. PAuș
— coresp.). • CHIMPEX CON
STANȚA — CARPAȚI SINAIA 
5054—4765 (5—1). O partidă fără
probleme pentru popicarii de pe 
Litoral, care au avut în Gheor
ghe Silvestru, component al e- 
chlpel campioane mondiale, cel 
mai precis jucător — 930 pd, De 
la oaspeți s-a remarcat doar Ste
re Nicoară — 826. (N. TEODO-
RESCU — coresp.). • RULMEN
TUL BRAȘOV — FLACARA BRA
ȘOV 4880—4780 (3—3) • VOINȚA
TG. MUREȘ — METALUL HU
NEDOARA 4823—4775 (4—2) «
C.F.R. TIMIȘOARA — CHIMICA 
TlRNAVENI 4760—4626 (4—2) •
GLORIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 4957—4860 (4—2). Un 
meci antrenant, în care tnvingă- 
toarea a fost decisă după Jocul 
ultimelor schimburi. Cei mal pre-

3
In campionatul Diviziei ,,A“ de 

popice s-a disputat sîmbătă și 
duminică etapa a VIII-a, penul
tima, a turului, care, cu toate 
că a fost incompletă (unele me
ciuri au fost aminate), a prezen
tat interes în rîndurile iubitori
lor acestui sport. De menționat 
îndeosebi faptul că în întrecerea 
feminină s-au înregistrat nume
roase surprize — cinci victorii 
în deplasare din opt jocuri. La 

• bărbați* echipele gazde s-au ți
nut... tare și au cîștigat pe toa
tă linia. Dar iată rezultatele:

FEMININ O OLIMPIA BUCU
REȘTI — GLORIA BUCUREȘTI 
2307—2456 pd (scor individual 
1—5). Echipa Gloria, avînd jucă
toare mult mai valoroase decît 
Olimpia, era firesc să cîștige. . 
Chiar și diferența mare de scor 
(149 p) se explică prin faptul că 
Olimpia nu are junioare de va
loarea Diviziei „A“ (Gheorghița 
Afloarei — 375, Ioana SrSghici — 
360) și continuă să păstreze în., 
formație sportive care nu mai 
poț face față cerințelor competi
ției. Gloria a condus tot timpul 
cu autoritate, doar Octavia Cie- 
cîrlan (junioară) fiind întrecută 
de către Elena Bălătică cu 
387—405. Cele mai mari rezultate 
le-au obținut Ana Petrescu — 
431, Ana Ene 424 și Florica Ne- 
guțoiu — 419. In afară de Bălă
ucă a mai corespuns, de la O- 
llmpia, doar Florica Filip — 403. 
La bile goale: Olimpia 32. Gloria 
14 (!) T.R. 4» HIDROMECANICA 
BRASOV — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2379—2429 (1—5). Prima 
înfringere pe arenă proprie a 
brașov encelor în acest oa-mpio* 
nat. Mureșencele au jucat mai 
bine, avînd în Maria Martina 
performera reuniunii cu 421 pd. 
De la gazde s-a impus doar Ma
riana Constantin — 412. (C. GRU- 
IA — coresp.). ©
GIURGIU METROM BRAȘOV

s-a 
din 
nu

ciși jucători au fost: Dumitrescu
— 876 și Cătineanu — 859 (G),
Rădulescu — 862 și Purge — 855 
(V). (G. OCTAVIAN — coresp.)
• CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
C.F.R. CONSTANȚA 5019—4631 
(5—1). O victorie facilă a gazde
lor, care au avut cei mai buni 
realizatori în C. Silvestru — 87G 
și C. Lebădă — 858. De la con-

’ stănțeni s-a remarcat juniorul I.
Frigea cu 830 p.d. (T. SIRIOPOL
— coresp.).

RECLAMĂ SCHIMBĂRI SI ÎN ANTRENAMENTUL

Echipa Steaua, campioană de lupte 
Gh. Șutcu (antrenor), E. Panaite, I. 
V. Pușcașu, Al. Geantă (antrenor) ; 
răscu, M. Pîrcălabu, G. Anghel,

Turneele finale ale campiona
telor de lupte pe echipe au reu
nit, timp de trei zile, ' 
Dinamo din Capitală, 
tea luptătorilor fruntași 
noastră, atât la stilul 
mane, cît șl la libere, 
după noile prevederi ale regu
lamentului F.I.L.A., întrecerile au 
constituit un examen dificil pen
tru concurenți, dar în egală mă
sură pentru antrenori și arbitri, 
care au fost și ei nevoiți să se 
adapteze acestor modificări.

Referindu-ne la schimbările 
respective, care, ea mal toate 
din ultimii ani, vizează dinami
zarea . luptei, trebuie să spunem 
că ele au contribuit, intr-o oa
recare măsură, La creșterea spec
taculozității meciurilor, determi- 
nind, în aceiași timp, și unele 
modificări în metodica antrena
mentului. Măsura în care antre
norii au operat schimbările ne
cesare în modul de pregătire a 
elevilor lor, rapiditatea cu care 
sportivii au reușit să se adap
teze la noile cerințe s-au oglin
dit in evoluția acestora pe par
cursul Celor trei zile de concurs. 
După opinia noastră considerăm 
că, deși a trecut puțin timp de 
la adoptarea acestor prevederi, 
antrenorii secțiilor fruntașe, cum 
ar fi, de pildă, Dinamo, Steaua, 
C.S.M. Suceava, L.C. Dacia Pi
tești (la greco-romane), Steaua, 
I.C.H. Hidrotehnica Constanța, 
Vulcan București (la libere) au 
reușit să reorienteze corespunză
tor metodica de pregătire, tn e- 
voduția componenților celorlalte 
secții s-ă observat, însă, mai pu
țin efectul schimbării 
de pregătire de către 
astfel că s-au putut 
dese situații în care, 
deși timpul de luptă 
la 6 minute în loc de », 
rențil manifestau evidente semne

în sala 
majorita- 
din țara 

greco-ro- 
Disputate

metodelor 
antrenori, 

constata 
paradoxal, 
s-a redus
9, concu-

libere de la stingă :
Ivanov, O. Dușa, I. Dumitru, 
jos, de la stingă : C. Mă- 
E. Radu și P. Gheorghe.

Foto : Dragoș NEAGU
oboseală în finalul partidelor.de

Tot lipsa de adaptare la acest 
nou sistem de luptă, care presu
pune mai multă tehnicitate și o 
viteză crescută in efectuarea di
feritelor procedee tehnice, a fost 
cauza principală pentru care mul
te meciuri care se anunțau echi
librate s-au încheiat cu victorii 
prin tuș sau 
nică (diferență 
învinșii n-au 
punct.

Referindu-ne 
tașl putem aprecia că, așa cum 
era firesc, cel mai mulți dintre 
el s-au acomodat repede cu a- 
ceste noi cerințe. Ne glndim, în 
primul rînd, la Ștefan llusu, Ni- 
colae Zamfir, Ion Păun, Ilie Ma
tei, Mihal Boțilă, Ion Enache, 
Ivan Savin, Nicolae Fasolă (gre- 
co-romane), Gheorghe Rașovan, 
Aurel Neagu, Ștefan Lotreanu, 
Dumitru Butu, Gigei Anghel, Oc
tavian Dușa, Ion Ivanov (la li
bere). Acestor exemple pozitive 
le-am mai putea adăuga, desi
gur, cîteva, dar important este 
faptul că, în același timp, ar 
putea fi alcătuită și o listă destul 
de lungă cuprinzînd luptători 
oare n-au făcut pasul decisiv 
spre stilul de luptă impus de 
noul regulament tehnic. Sîntem 
convinși că această situație îi va 
determina pe antrenori să facă 
corectările necesare în instruirea 
elevilor lor, astfel ca viitoarele 
confruntări Interne șl internațio
nale (1981 este anul campionate
lor europene, mondiale șl al U- 
nlversiadei) să-i găsească pe re
prezentanții țării noastre cît mai 
bine pregătiți.

în cele scrise pină acum ne-am 
referit la nivelul competiției, la 
munca antrenorilor, la evoluțiile 
sportivilor, dar n-am amintit ni
mic de prestațiile arbitrilor, a că
ror contribuție — îni?-un mo

ment ca ace 
substanțială, 
tril înțeleg ș 
dert ale regu 
termina o : 
în metodica 
firește, în ei 
concursuri. 1 
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la luptătorii frun- ECHIPA Jll
CAMPIOANĂ

CAMPIONATE ® COMPETIȚII © CAMPIONATE
DE AZI, LA BAZINUL 
„23 AUGUST**, „Cupa 

micului săritor**
Penultima competiție de sări

turi a anului (ultima — „Cupa 
cluburilor" — va avea loc în 
zilele de 20 și 21 decembrie, la 
Sibiu) se desfășoară, astăzi și 
mîine, la bazinul „23 August" 
din Capitală și este rezervată 
celei mal tinere promoții de prac- 
ticanțl ai acestei ramuri a na- 
tației. Titulatura concursului — 
„Cupa micului săritor" — arată 
că este vorba de o întrecere pen
tru copil, iar regulamentul preci
zează că la ea pot participa fete 
și băieți născuți în anul 1970 și 
mal mici. Trofeul va reveni e- 
chlpel care va totaliza cel mai 
bun punctaj după întocmirea 
clasamentelor individuale. Vor 
lua parte echipele C.S.Ș. Triumf, 
Lie. 2, Progresul din București 
Crișul Oradea, C.S.Ș. și C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Ciuj-Napoca.

Programul competiției prevede 
ca astăzi să aibă loc salturile 
de la trambulina de 1 m (fetele 
de la ora 10, băieții de ia ora

STEAUA - NEÎNVINSĂ ÎN DIVIZIA A DE BASCHET
© După meciurile turneului de 

la Brașov, echipele Steaua și Di
namo s-au distanțat în fruntea 
clasamentului grupei 1—6 a Di
viziei „A“ de baschet; în același 
timp, s-a produs egalizarea (ca 
puncte șl victorii directe) a ce
lorlalte patru formații, care slnt 
departajate doar de coșaverajul 
direct. In grupa 7—12, modificări 
neesențiale față de Ierarhia an
terioară. Clasamente:

GRUPA 1—6
10 0 

8 2 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
va

• Campionatul național femi
nin va fi reluat prin meciurile 
ultimului turneu al primului tur 
care se vor disputa sâptămîna a- 
ceasta (de joi pină duminică) în 
sala Floreasca. întrecerile turului 
al doilea vor avea loc în cadrul 
grupelor valorice 1—6 și 7—12, la 
date și în orașe care vor fi sta
bilite la încheierea primului tur.

SF. CHEI 
fon). In fați 
ros, în Sala 
calitate s-au 
din cadrul 
campionatulu 
pe echipe (j 
Box. Compe 
vel tehnic i 
punzător ace 
100 de tinei 
apreciabile i 
fizice care 
devină boxe

Echipa Bt 
reprezentativ 
șl Constanța 
7—5, Iar foi 
a cîștigat di 
lecționata Jt 

întîlnirea >. 
pele munlcii 
județului ] 
disputată și 
scoi ui final 
egal : 6—(i, . 
ind stabilită 
prevederea i 
precizează c 
tate, va cișt 
zentat aceea 
întîlnirile i 
condiții, titli 
reprezentativ 
trenorl V. I 
nu), care 
sportivi, în 
Gh. Iaha, C 
naș, G. Opr 
Țîrcomnicu, 
liță, D. P 
Stanca.

Clasament 
chipă câmp 
București, 3. 
5. Timiș;

c

DINAMO

CETATEA

BAVARL UN CAMPION INCONTESTABIL

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. C.S.U. Brașov
4. I.C.E.D.
5. Rapid
6. Farul 

Următorul
la București, între 3 și

10
10
10
10
10
10 

turneu

933-671
1012-741
778-875
753-893
676-816
738-894
avea loc 
7 decem-

20
18
13
13
13
13

LUCIA ROMANOV CiȘTI- 
GA TURNEUL DE TENIS 

DE LA TG. MUREȘ

CAK
(Urmar>

GRUPA 7—12
U"Cj.-Napoca 10 8

Dinamo Oradea 10 6
I 10 5 

10 5 
10 4 

Unirea
10 2

C.S.U. Sibiu 
Univ. Tlm. 
Urbis
„Poli" CSȘ

Următorul 
șura la Iași,

ÎS
16
15 
15
14

12 
turneu se va desiă- 
lntre 3 și 7 decem-

„Cupa C.J.E.F.S. Mureș", pri
mul turneu de tenis indoor la 
Tg. Mureș, a reunit peste 30 de 
jucători și jucătoare. In semifi
nalele probei feminine: Lucia Ro
manov — Dorina Brăștin 6—1, 
6—0; Florența Mihai — Camelia 
Chlrlac 6—4, 6—3; în finală: L. 
Romanov — F. Mihai ff—1, 6—4. 
La băieți, în semifinale: Jean 
Bîrcu — Eduard Pană 1—0 ab.; 
Marian Mîrza — Radu Hămuț 
6—4, 5—7, 6—î; finala: Bîrcu — 
Mîrza 6—1, 5—7, 6—4. (C. ALBU, 
coresp.).

Sa reia campionatul Diviziei „A" la rugby 
STEAUA

Toata ărlle din reuniunea 
de duminică dimineață au fost 
frumoase (răsturnări spectaculoa

se de situații, sosiri „incandes
cente"), dar parcă cea cîștlgată 
de Bavari le-a întrecut pe toate. 
Intilnind o situație deloc ușoa
ră (el acorda pină la 140 m ad
versarilor săi) și avînd de lup
tat, printre alții, și cu Selenar 
(ciștigătorul Derby-ului în acest 

an), Bavari a reușit, după o 
cursă electrizantă, să-și învingă 
fără drept de apel adversarii. 
Timpul înregistrat, 1:23,4, rapor
tat la distanța probei (2240 m) și 
la coe'ic entul existent (aproape 
2 sec.), îl arată pe Bavari ca 
ilind un incontestabil campion 
al turlului. Felicitări antrenoru
lui G. Tana.se pentru felul în 
cere și-a prezentat și condus „e- 
lovu?*. Dum nică dimineața s-a 
d-o'rurit și „Premiul Speran- 
țclji" (alergare rezervată ajuto- .

un

rilor de antrenori), cîștigătoare 
fiind, după o cursă bogată în 
faze spectaculoase, Oșancaj cu 
care N. Sandu a lansat atacul 
decisiv la jumătatea liniei drepte. 
In încheiere, subliniem împătritul 
succes realizat de formația M. 
Ștefănescu (Tîrgoveț, Fecioraș, 
Heder, Rigoarea), performanță ce 
o aduce, pentru moment, pe pri
mul loc în clasamentul respec
tiv. Se așteaptă o ripostă ime
diată din partea fostului lider și 
„campion en-tltre“, G. Tănasg. 
Rezultate tehnice: Cursa I: 1. Eu- 
bașca (S. Onache) rec. 1:43,4, 2. 
Răsura. Simplu 2, ordinea 5. 
Cursa a n-a: 1. Diafan (N. 
Gheorghe) rec. /1:34,5, 2. Sfîrlea- 
za, 3. Sadu. Simplu 4, ordinea 7, 
event 9, ordinea triplă: ' 167. 
Cursa a in-a: 1. Tîrgoveț (C. 
Chiș) rec. 1:29.3, 2. Oslca. Simplu 
23, ordinea 19, event 52, triplu 
cîștigător 346. Cursa a IV-a: 1. 
Perjar (V. Gheorghe) re,c. 1:27,2, 
3. Bastia. Simplu 2,50, ordinea 26,

G.

event 58. Cursa a V-a: 1. Iubit 
(D. Popa) rec. 1:27,3, 2. Curioasa, 
3. Strungărița- Simplu 4, ordinea
12, event 11, ordinea triplă 114. 
Cursa a Vl-a: 1. Oșănca (N. San
du) rec. 1:25,9, 2. Hublou. Simplu
13, ordinea 32, event 45, triplu 
cîștigător 724. Cursa a Vil-a: 1. 
Fecioraș (M. Ștefănescu) rec. 
1:29,8, 2. Incaș, 3. Halogens. Sim
plu 10, ordinea 25, event 229, or
dinea triplă 2072. Cursa a Vlll-a:
1. Bavari (G. Tănase) rec. 1:23,4,
2. Selenar, 3. Catren. Simplu 2, 
ordinea 4, event 50, triplu cîști
gător 1262, ordinea triplă 186. 
Cursa a ix-a: 1. Heder (M. ște
fănescu) rec. 1:29,3, 2. Relaxa, 3. 
Rabina. Simplu 8, ordinea 13, e- 
vent 22, ordinea triplă 910. Cursa 
a X-a: 1. Rigoarea (M. Di mitru) 
rec. 1:36,3, 2. Percutor. Simplu 
2,50, ordinea 17, event 46. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
35 994 lei și s-a închis. (Rezultat 
provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE, CAPUL DE 
AFIȘ AL ETAPEI A ZECEA .

internațional s-a 
rugbyul nostru,

Dacă sezonul 
încheiat pentru _______ _______
nc va reține atenția, în schimb, 
campionatul Diviziei *" 
reia chiar mîine, 
gramată etapa a 
afiș este deținut 
pe stadionul din 
Steaua și Știința ____
Mare, în echipa campioană evo- 
luînd cîțiva dintre componenții 
naționalei, iar la oaspeți foști dar 
și... viitori rugbyști tricolori. Me
ciul va începe la ora 14. Dinamo 
poate fi considerată mare favo
rită în partida de pe stadionul 
Olimpia (ora 10), cu C.S.M. Si
biu, după cum Farul pare a avea 
Brima șansă în fața Rapidului.

1 Capitală are loc un al treilea 
meci, pe terenul Tei, între R.C. 
Sportul studențesc și Universita
tea Timișoara (ora 14,30), care 
se anunță echilibrat , ca și acela 
de Ia Iași, dealtfel, dintre for-

„A". El se 
cînd este pro- 

zecea. Capul de 
de partida de 

Ghencea, dintre 
CEMIn Baia

mația locală Politehnica și Rul
mentul Bîrlad. La Petroșani, în 
schimb, știința păstrează prima 
șansă în jocul cu Constructorul 
Constanța. Foarte atractivă se a- 
nunță și partida de la Arad, 
noua divizionară „A“, P.T.T., dînd 
o adevărată probă a capacității 
sale reale, „exar ’ ‘
du-i R.C. Grivița

£iin-

1. STEAUA 9 9 0 0 541- 49 27
2. Șt. Baia Mare 9 8 0 1 115- 38 25
3. Dinamo 9 8 0 1 247- 60 25
4. Grivița Roșie 9 6 1 2 140- 94 22
5. Farul 9 6 0 3 253-121 21
6. Sportul stud. 9 4 0 5 95-108 17
7. P.T.T. Arad 9 4 0 5 61-211 17
8. Ș t. Petroșani 9 3 1 5 61-210 16
9. Rulm. Bîrlad 9 3 0 6 76-189 15

10. „U“ Timișoara 9 3 0 6 71-117 15
11. Rapid 9 2 2 5 78-192 15
12. C.S.M. Sibiu 9 2 1 6 50- 93 14
13. Constr. C-ța 9 1 1 7 53-244 12
14. Polit. Iași 9 1 0 8 41-156 11
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EXPLICAȚIILE

• Meciurile inctp la ora 13

întii, despre echipa
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Mîine se vor disputa „șai
sprezecimile" Cupei României
— competiție ce se desfășoară 
sub egida „Daciadei" —, fază în 
care intră în întrecere și cele 
18 divizionare „A". Iată pro
gramul jocurilor : Gloria Bis
trița — A.S.A. Tg. Mureș, E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Chimia Rm. Vîlcea. F. C. 
stanța — Politehnica 
C.F.R. Craiova — F.C.M. 
lăți, Energia Slatina — 
Bacău, Unirea Oradea — 
gresul-Vuican, Minerul Șuncu
iuș — F.C.M. Brașov, Sticla 
Arieșul-Turda — F. C. Baia 
Mare, Laminorul Nădrag — 
Steaua, Olimpia Rm. Sărat — 
F.C Olt, Viitorul Gheorgheni
— Sportul studențesc, Autome
canica București — F.C. Argeș, 
Caraimanul Bușteni — Univer
sitatea Craiova. Laminorul 
Roman — „Poli" Timișoara, 
Jiul Petroșani — „U“ Cluj- 
Napoca, Dinamo București — 
Corvinul Hunedoara.
-Zilupă cum se poate lesne 
observa, mai mult ca oricînd, 
mai mult ca în alți ani lipsesc 
de la această fază a întrecerii 
51 dintre divizionarele , 
Lipsesc pretendentele la 
mele locuri ale seriilor 
nului secund ; doar F.C. 
stanța și Gloria Bistrița 
două rivale din seria I

Con- 
Iași, 
Ga- 
S.C. 
Pro-

„B“ I ? 
i pri- 
eșalo-
Con- 
celo 

și-au

onorat cartea de vizită 
vor disputa mîine cu ardoare 
șansele în fața divizionarelor 
„A“ Politehnica Iași și A.S.A. 
Tg. Mureș. în rest, pe lingă 

.cele trei „B“-uri (a treia fiind
Viitorul Gheorgheni), 7 echipe 
din Divizia „C“, trei din cam
pionatele județene (Minerul 
Șuncuiuș, Unirea Oradea și La
minorul Nădrag) și o formație 
din campionatul municipal 
București, Automecanica. Toată 
stima pentru aceste echipe, 
dar, fapt indiscutabil, califi
carea lor se înscrie ca un vot 
de blam pentru unele formații 
ca F.C. Bihor, U.T. A., C.S. Țîrgo- 
viște, Rapid, Petrolul.
Reșița, Olimpia Satu 
etc. etc.

„Șaisprezecimile" de
(ora 13) oferă 

. atractive. Este 
mul rînd, de 
Sibiu (Dinamo 
Orăștie (Jiul - 
poca) dar și de cele de la Bis
trița și Constanța. în celelalte 
divizionarele „A“ pornesc ca 
mari favorite. Dar cum Cupa 
nu se dezminte, fiind com
petiția unor k.o.-uri neaștep
tate, rămîne de văzut dacă nu 
cumva și mîine cîteva -dintre 
„buturugile mici" nu vor reuși 
isprăvi de excepție...

F.C.M. 
Mare

mîine 
partide 

i pri-
citeva i 
vorba, in 
meciurile de la
— Corvinul) și 

- „U“ CIuj-Na-

TOPUL CAMPIONATULUI
Țegean s-a desprins la 12 sutimi..

„Ne-a învins o echipă mai 
bună. Noi am făcut tot ce am 
putut, dar trebuie să recu
noaștem superioritatea Univer
sității și justețea victoriei 
sale..." Iată ce ne spunea după 
meciul de la Tg. Mureș cel mai 
experimentat jucător din te
ren. unul dintre cei mai activi 
echipieri prezentați duminică de 
A.S.A., Iosif Vigu.. 
lui, descoperind și’ 
atitudine sportivă, 
intîlnirea-derby a 
etape încheiată cu 
categorică a campioanei 
este secretul (dacă el 
succesului formației din 
va la Tg. Mureș?

Secretul îl reprezintă 
lucru de mult cunoscut 
bal, devenit o lege a lui : 
balul de echipă practicat 
elevii lui Ion Oblemenco 
Constantin Oțet. Dacă s-ar 
putut măsura moment

pe degetele unei mîini. Bă
lăci a înțeles la Tg. Mureș că 
poate și trebuie să demonstre
ze că știe să fie un om de c- 
chipă. Bălăci n-a mai driblat 
în plus. Bălăci n-a mai șutat 
cînd nu trebuia. Bălăci, a apă
rut la finalizare, după lungi 
curse de demarcare. împreună 
cu ceilalți „nouă Baiaci" in 
tricouri albe, el a făcut ca în
treaga evoluție a campioanei 
să reprezinte o frumoasă de
monstrație de fotbal colectiv, 
in care momentele de virtuozi
tate tehnică n-au lipsit. Spec
tatorii mureșeni, recunoscuți 
cunoscători ai fotbalului, au a- 
plaudat nu numai ieșirea 
vingătorilor, ci și fazele 
frumoase oferite, în fond, 
blicului.

A.S.A. — diminuată și 
unele absențe, Ispir, Pislaru, 
Fodor, situație înregistrată de
altfel și la

gazdă :
1. O supraevaluare a forțelor, 

cu atacuri exuberante, fără pre
cauții defensive, mijlocașul de 
acoperire (Dumitriu IV) nefi- 
ind și un avanpost al unor sto
peri neexperimentați.

2. Marea neșansă din prime
le 20 de minute, cu cele trei 
ocazii imense, care ar fi des
chis — probabil — perspectiva 
unui k.o. rapid.

3. Randamentul submediocru 
al lui Dumitrache, care, prin 
pasivitate, a apărut al 12-lea 
jucător clujean, făcind să fie 
regretat... Gabor, în ciuda ra
tărilor sale din prima repriză

4. Absența lui 
Klein, care a de-, 
terminat o anume 
neclaritate a con
strucției și izola
rea lui Văetuș.

5. Neatenția lui I. Gabriel, 
surprins de ambele goluri. La 
cel de ^1 doilea, el a rămas pe 
linia porții, în fața unui Bata- 
cliu care spr'inta de la centru. 
(Faptul că Merlă a încercat — 
neacoperit — atacul de depo
sedare, foarte departe de poar
tă, sugerează nerăbdarea 
imprudența întregii echipe 
nedorene).

în tabăra clujeană :
1. Abnegația defensivei, 

tenta continuă a fundașilor 
conduși de remarcabilul Ciocan, 
la care s-a adăugat sprijinul 
halfilor Porațchi și Fi. Pop.

2. Travaliul neîntrerupt al lui 
Țegean, prezent prin demarcări 
obositoare (pentru adversari) pe 
tot terenul.

3. Insistența în pressing a ce
lor două virfuri, Cîmpeanu II 
și Batacliu. Două asemenea 
momente de pressing au de
clanșat fazele prin care s-au 
marcat golurile. în legătură cu 
Cîmpeanu II. el înregistrează 
progrese deosebite. Trecerea lui 
la națională a fost, din păcate, 
meteorică. Cîmpeanu II este 
cel mai tehnic dintre centrii 
noștri înaintași și are ceva din 
insistenta lui M. Sandu și Ad. 
Ionescu. Oare nu e de ajuns ?

loan CHIR1LĂ

Cuvintele 
o frumoasă 
sintetizează 
penultimei 

o victorie 
Care 

există) 
Craio-

în
in- 
lor 

pu-

de

și 
hu-

de-

moment acțiunile oaspeților 
s-ar fi văzut că, aproape în 
nici o secvență, craiovenii nu 
au exagerat in ținerea balonu
lui, că mingea a plecat exact 
cînd trebuia și acolo unde tre
buia, unde Sc găsea un coechi
pier demarcat. întruchiparea 
fotbalului altruist (calitate care 
i-a lipsit Universității în 
meroase jocuri, se știe 
prezentat de craioveni a fost, 
de data aceasta, Bălăci. Apăsat 
de un sezon în care partidele 
Iui bine cotate pot fi numărate

nu- 
asta)

DUMINICA, DINAMO, 0

craioveni, unde au 
lipsit Beldeanu, Ti- 
lihoi și Țiclcanu 

; — a făcut tot ce 
era posibil de a 
da replica unui 
adversar într-o zi 

inspirație. Are meritul 
a nu fi abandonat 
cînd scorul devenisenici

3—0, are meritul că n-a apelat 
la mijloace nesportive cînd a 
văzut că înfrîngerea era ine
vitabilă (așa cum fac din ne
fericire, încă multe formații a- 
flate în situații similare), are 
meritul că a știut să înțeleagă 
ce era de înțeles din unul din
tre cele mai severe eșecuri su
ferite pe teren propriu.

Eftimie IONE.7CU

> w
Nu se poate spune despre 

meciul Dinamo — Sport Club 
că a fost un recital de tehni
că, sau că momente de mare 
rafinament tactic au punctat 
cele 90 de minute. Nu ! A fost 
în schimb un joc de mare an
gajament, în care cei 25 de 
jucători folosiți au dat totul 
pentru victoria culorilor lor. 
Dinamo, lipsită de cîtiva titu
lari de marcă, dar cuprinsă, 
se pare, și de suficiență în fa
ța băcăuanilor datorită, ante
cedentelor (cîștigaseră 22 de 
meciuri din cele 36 disputate

și pierduseră doar 8, restul în- 
cheindu-se la egalitate), s-a 
prezentat însă cu mult sub 
valoarea pe care trebuia să o 
demonstreze liderul camp.' ma
tului. Cu o linie de mijloc ca 
și inexistentă, cu un atac lipsit 
de clarviziune, în care era 
sărbătoare atunci cînd Vrîncea- 
nu atingea balonul, cu o apă
rare în care Stănescu a căutat 
să se impună prin duritate, iar 
Ghiță nu a făcut decit să 
încurce jocul, echipa Iui Va
lentin Stănescu nu putea cîș- 
tiga duminică. Dealtfel, în re
priza secundă, cînd Dinamo a- 
proape că nu s-a mișcat din 
careul oaspeților, nu a expediat 
decit patru șuturi la poarta 
băcăuanilor, unde Mangeac și 
apoi Ursachi au fost de ne
învins.

Dar de ce a fost schimbat 
Mangeac ? Din cauza unei ac
cidentări la o ciocnire cu Stă- 
ndscu. Transportat cu ambulan
ța Ia spitalul de urgență, s-a 
constatat că are fractură do 
tibie la piciorul drept. Credem 
că arbitrul V. Tătar trebuia 
să-l tempereze pe Stănescu mai 
din timp, cel puțin din min. 
48, cînd, cu un fault premedi
tat, l-a trimis, pentru două mi
nute, pe tușă, pentru îngrijiri, 
pe Șoiman. Doar în min. 69 a 
fost avertizat cu cartonaș gal
ben. Cam tîrziu... ;

Mircea TUDORAN j

După 16 etape, Topul cam
pionatului — alcătuit pe baza 

I mediei notelor obținute de di
vizionarii „A“ (au intrat în cal- 

I cui jucătoriii care au la activ 
cel puțin 9 meciuri) — este ur
mătorul :

Țegean 7,55
ȘTEFĂNESCU 7,43 
ȚALNAR 7,40

I Lucescu și Naghi 7,33; Lung 
7,20 ; Kallo 7,18 ; Dinu 7,17 ;

• Ariciu și I. Constantinescu 
I.—7,16 ; NEGRILÂ 7,11 ; Ciugarin 

7,09 ; Bogdan 7,07 ; IORDACHE 
și I. Gabriel 7,06 ; Geolgău, 
Speriatu, Klein, Cavai, Bulan- 

Icea și Dubinciuc 7,00.
Deci, față de etapa trecută, 

grupul celor cu o medie de cel 
I puțin 7,00 este același, cuprin- 

zind 21 de jucători. Numărul 
internaționalilor este și el ace
lași : 7, dintre care 4 sînt com- 

Iponenți ai lotului „A" (trecuți 
cu majuscule) și 3 ai lotului 
de tineret (trecuți cu litere mai 

I negre). Liderul Topului, clu
jeanul Țegean, a înregistrat o 

’ creștere, avînd acum un avans 
de 12 jsutimi față de al doilea 
clasat, Ștefănescu, care a făcut 
rocadă cu Țălnar, dinamovistul 
coborînd pe treapta a treia a 
podiumului. Remarcabil saltul 
craioveanului Lung, care a cîș- 
tigat 6 locuri, de pe poziția a 
12-a pe a 6-a. Alte mutații în 
Top : Kallo a urcat 3 locuri 
(de la 10 la 7), Ciugarin s-a 
desprins de grupul celor cu 
7,00, ajungînd pe poziția a 12-a, 
Dinu a coborit 2 locuri (de pe 
6 la 8), pierderea — în grup — 
a cîtorva locuri a hunedoreni- 
lor Bogdan și I. Gabriel, ur
mare firească a insuccesului lor 
pe teren propriu.

Iată mediile celorlalți inter
naționali :

Lotul „A“ : Baiaci 6,96 ; Mo
raru 6,95 ; Ungureanu, Cămăta- 
ru și Sameș 6,87 ; M. Zamfir 
6.80 ; Iordănescu 6,73 ; Crișan 
6,67 ; Dumitru 6,62 ; Țicleanu

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI...i
• TURNEU DE MINIFOT- 

BAL. La Pitești, în Sala spor
turilor s-a desfășurat primul 
turneu de minifotbal din aceas
tă toamnă, organizat de clu
bul F.C. Argeș. Au participat, 
cu cite două echipe, la cate
goriile de virstă de 12 și 13 
ani, Petrolul Ploiești. Universi
tatea Craioia și F.C. Argeș. 
La categoria 12 ani, pe primul 
loc s-a clasat Petrolul Ploiești 
(antrenor N. Lindenberg), ur
mată de F.C. Argeș și Univer
sitatea Craiova, iar la catego
ria 13 ani. s-au impus micuții 
jucători de la F.C. Argeș, an
trenați de M. Ianovschi, ur
mați de cei de la Universitatea 
și Petrolul. Următorul turneu 
este prevăzut pentru zilele de 
20 și 21 decembrie, tot în Sala 
sporturilor din Pitești.

• PLENARA COMISIEI MU
NICIPALE. Joi, de la ora 17,30,

6,61 ; Beldeanu și Păltinișan 
6,57 ; M. Răducanu 6,53 ; Mun- 
teanu II 6,40 ; Al. Nicolae 6,46; 
Ad. Ionescu 6,26 : M. Sandu 
6,11.

Lotul de tineret : C. Solomon 
6,90 ; I. Mureșan 6,50 ; Rednic 
6,44 ; Gabor 6,37 ; Suciu 6,34 ; 
Turcu 6,33; Bozeșan 6,30 ; ~
Nicolae 6,17 ; Mărginean 
D. Zamfir și Nițu 6,00 ; 
Pop 5,77 ; Terheș 5,76 ; 
5,60.

T. 
6,14; 
. FI 
Vlad F.C. OLT, INTR-0 î J MATCĂ" NOUĂ.

„CLASAMENTUL
ADEVĂRULUI"

aproape identic
cu cel al Diviziei „A“

„Clasamentul adevărului' 
disputarea partidelor 
16-a a Diviziei „A“ 
toarea configurație:

1. Univ. Craiova
2. Dinamo
3. F.C. Argeș
C. F.C.M. Brașov
5. Corvinul

6-7. A.S.A.Tg. Mureș 
„U“ Cluj-Napoca 
Progresul Vulcan 
F.C. Olt 
S.C. Bacău 
Chimia

8-9.

după 
etapei a 

are urmă-

10.
11.
12. Politehnica Iași
13. Steaua
14. Jiul
15. Politehnica Tim.
10. Sportul stud.
17. F.C. Baia Mare
18. F.C.M. Galați
Acest clasament este 

identic cu cel 
publicat ieri. El are o 
neconcordanță: 
Jiul și Politehnica

+9 (+16) 
+4 (+17) 
+3 ........

ÎÎ
0o o 
o o o

—1 
—1
—1 
—2
—2

(+M) 
(+ 3) 
(+ 8) 
<- 1) 
(- 1) 
(- 4) 
(- 4) 
(- 5) 
(-11) 
(+ 3) 
(+ 1) 
(- 1) 
(- 6) 
(- 7) 
(- 8) 
(-14)-7

aproape 
al Diviziei „A“ 

singură 
rocada echipelor 

___  ________ Timișoara. 
Jiul ocupă poziția a 14-a tn „cla
samentul adevărului", iar în cel 
al Diviziei „A- locul ft. La Po
litehnica Timișoara situația este 
inversă.

ȘTIRI...ȘTIRI...
în sala I.S.B., din str. Berzei, 
va avea loc plenara anuală a 
comisiei municipale. Cu acest 
prilej se va -analiza activita
tea pe anul 1980 și se va sta
bili planul de măsuri pe ahul 
viitor.

O echipă care se maturizează 
etapă de etapă este F. C. Olt. 
Mai puternică decit în campio
natul trecut (în primul rînd 
prin achizițiile sale valoroase : 
Al. Nicolae, Iovănescu, Leac ; 
apoi prin plusul de profesio- 
nalitate al cuplului de antre
nori C. Ardeleanu — Fl. Dumi
trescu), formația din Slatina 
joacă în acest campionat un 
rol nou. Spre deosebire de edi
ția precedentă — cînd grija re
trogradării a însoțit-o pîriă în 
penultima etapă — acum F. C. 
Olt se constituie într-un „team" 
de mijlocul clasamentului, apt 
de acumulări și în deplasare 
(în acest tur, 6 puncte !, cu 
care și-a pansat rănile produse 
de cîteva accidente pe teren 
propriu, în prima parte a tu
rului). în partida de duminică, 
F. C. Olt și-a satisfăcut publi
cul printr-o mare dăruire în 
joc, printr-o pregătire fizică 
mulțumită căreia a dominat fi
nalul intîlnirii, prin scheme tac
tice de atac ingenioase (din ci
te am aflat, repetate cu perse
verență la anetrenamente) care 
au pus în dificultate chiar un 
cuplu de fundași centrali expe
rimentați ca Sameș — FI. 
Marin.

Punctul forte al slătinenilor 
l-a constituit în acest meci li
nia de mijloc, din care s-a 
distins in mod special Șoarece. 
El a fost cel mai bun de pe 
teren : angajament la efort fără 
menajamente, abilitate teh
nică adaptată terenului greu, 
spirit de echipă, partici
pare permanentă la fina
lizare ; a contribuit efectiv 
la ambele goluri ale victoriei.

Steaua, într-un evident pro
ces de reconstrucție, a apă-ut 
din nou cu Rotar, Minea, Jur-

că, Matefi, Isaia (care își con
firmă posibilitățile), avîndu-1 pe 
foaie și pe Boiba. Lipsiți însă 
de jucători ca Iordănescu, Stoi
ca, Manea (indisponibili), bucu- 
reștenii n-au putut face față 
unui adversar 
Antrenorul Gh. 
noul său secund 
mai au încă de
iii recent promovați. în aseme
nea situații e nevoie de încre
dere, răbdare și dăruire. în 
privința acestei din urmă ca
lități, noul val de tineri ste- 
liști a avut ceva de învățat 
duminică, de la Iordache, care 
a apărat accidentat toată repri
za a doua...

Radu URZICEANU

plin de elan. 
Constantin și 
C. Creiniceanu 
lucru cu tine-

SPORTUL STUDENȚESC „NA MUȘCAT DIN MOMEALĂ '
F. C. Baia Mare n-a reușit 

duminică să-și aproprie victo
ria și situația ei, privită prin 
prisma „clasamentului adevăru
lui" (—4 p), a devenit și mai 
critică. Dar mai sînt 18 etape 
de jucat, iar deznădejdii care 
i-a cuprins pe mulți jucători, 
parcă și pe antrenori și pe 
conducători ar trebui să-i ia 
locul încrederea în forțele pro
prii. Totul trebuie privit 
realism. Punctul pierdut 
minică se datorează incredibi
lei ratări a iui Mureșan, de 
pildă, formei foarte slabe a 
lui Terheș, dar, în primul rînd, 
carențelor din jocul de ansam
blu. De pildă, stereotipia cen
trărilor „plouate" în zona unde 
Cazan și Constantinescu res
pingeau balon după balon, un
de Moraru culegea cu dezinvol
tură minge după minge. Dar 
acest rezultat de egalitate este

cu 
du

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MÎINE - NOI ȘANSE LA 

PRONOEXPRES
Marile cîștiguri Tn AUTOTU

RISME și BANI continuă să con
firme avantajele atractivului sis
tem de joc Pronoexpres. Deși nu 
sînt dintre cele mai semnifica
tive ca număr și valoare a cîș- 
tigurilor, primele două trageri 
din această lună au prilejuit to
tuși frumoase' satisfacții, dintre 
care se remarcă cele obținute de 
Ana Poțpa din Tg. Secuiesc — 
AUTOTURISM „Dacia 1306“, A- 
lexandru Andreica din București

50.000 lei, loan Aldea. . _ din
Aiud — 44.157 lei etc. Tragerea 
obișnuită Pronoexpres de mîine, 
26 noiembrie 1980, va răsplăti, 
desigur, perseverența și inspira
ția altor participanți. Pentru cei 
ce doresc 
reamintim 
TIMA ZI 
ictelor cu

CISTIGURILE TRAGERII PRO- 
N O EXPRES DIN 19 NOIEMBRIE 

1980
4 variante 25% a 
3 : 29,25 variante 

4 : 103,50 a 773 
cat. 5 : 171,53 a 466 lei ;

7.5«?*.5O a 40 lei ; cat. 7 : 
200 lei ; cat. 8 : 3.700,50

și consecința tacticii aleasă de 
echipa oaspete. Sportul și-a a- 
șezat opt jucători pe două li
nii, în preajma zonei de 22 m 
și a careului de 16 m, și a aș
teptat. Și-a lăsat partenera să 
facă ce vrea, să paseze, să cir
cule, rezumîndu-se doar să in
tervină cînd atacurile adversa
rei se apropiau de careul său. 
Și de aici, cu degajări lungi, 
erau lansate „vîrfurile" M. San
du și Iorgulescu, din care au 
ieșit trei-patru mari ocazii de 
gol, deși participarea echipei la 
economia jocului a fost doar 
de 30—40 la sută. Sportul n-a 
intrat în vîrtejul de pase, din 
terenul partenerei, nu s-a lăsat 
păcălită și a realizat ce și-a 
propus.

Cum spuneam și în cronica 
meciului, faza din min. 66 a 
produs multe discuții pentru 
că nu se cunoaște regulamen
tul. în art. XII, (pct 1) se 
spune : „Dacă un jucător joa
că într-o manieră considerată 
periculoasă de către arbitru, va 
fi sancționai cu o LOVITURA 
LIBERA INDIRECTA". Așa a 
procedat Al. Mustețea pentru 
că fusese vorba de un atac cu 
talpa", fără ca cineva să fi 

fost lovit, accidentat. Unii spec
tatori n-au înțeles acest lucru 
și după meci au vrut să se răț-, 
fuiască cu arbitrii. Organele de 
ordine, conducerea clubului din 
Baia Mare au luat însă toate 
măsurile de securitate a arbi
trilor, prevenind acte nedorite.-.

Constantin ALEXE

Categoria 2 : 
36.964 lei ; cat. 
a 2.734 lei ; cat. 
lei ; 
cat. 6 : 
209,00 a 
a 40 lei.

Report
Cele 4

36.964 lei
de următorii :
IOAN SAPLACAN. ambii din 
Cluj-Napoca, ECATERINA BO- 

din -Baia Borșa-Maramu- 
------------- DARVAȘ din

. I -și încerce șansele, 
că ASTAZI este UL- 
pentru procurarea bi- 
numerele preferate.

*
Loto-Pronosport au

. . __ pen
ultima tragere Loto 2 din LASZ 

această lună. Procurați din vreme reș• •■și CORNELIA
biletele 1 Timișoara.

Agențiile ___________ _
început vînzarea biletelor 
tru ultima tragere Loto

la categorial: 500.000 lei. 
cîștiguri în valoare de 

fiecare, zau fost obținute 
EMIL COSTEA, 

ambii 
ECATERINA



RUGBYUL NOSTRU LA ORA TRIUMFULUI
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//UN MOMENT CULMINANT O STATISTICA PENTRU A PATRA OARA

PENTRU RUGBYUL ROMANESC EDIFICATOARE
In tribunele stadionului Ciulești s-au a fiți t duminică și oas

peți de peste hotare. Printre aceștia . a fost prezent șl prof. Glyn 
Maddocks, președintele clubului B.o.S.A. din Bath (Anglia), care, 
în calitatea sa de corespondent al revistei „Rugby World", va pu- 

nunrtărul viitor al 
a avut amabi- 
nostru :

blica un articql despre partida cu Franța 
prestigioasei publicații londoneze. Oaspetele 
litatea să ne ofere cîteva considerații pentru

in 
englez 
ziarul

filmului* me
de rugby România — 
cîteva considerații sta-

Meciul cu echipa Franței i- 
lustrează progresul realizat de 
reprezentativa României in pe
rioada începută cu turneul său 
european din 1978. Progresul 
cel mai important poate fi ob
servat în jocul înaintării, în 
special, in aglomerări, deși ba
loane bune sint încă adesea 
pierdute prin „neprelucrarea' 
lor suficientă,

Aspectul dominant al meciu
lui a fost din nou subordonarea 
totală și înțelegerea dintre 
componența liniei a 3-a a îna
intării române, unde jucătorii

ECHIPA ROMÂNIEI ARE
RESURSE BOGATE

SI MARI PERSPECTIVE!
(Urmare din pag. 1)

mari, jucători de talent 
sînt Paraschiv și Alexan- 
cei doi mijlocași, sau a- 
transformer care a orins 
excepțională, numit Con-

lități 
cum 
dru, 
cest 
o zi 
slantin. avindu-i alături, la cen
tru. pe stilistul plin de pers
pective, Vărzaru, iar pe aripi, 
pe viguroșii Fuicu și Aldea. Și, 
fapt îmbucurător, în urmă se a- 
fiă rezerve de calitate. gata 
oricînd să ia locul titularilor. 
Avem resurse bogate, iar pers
pectivele nu pot fi decit opti
miste.

Iată, deci, că locul „15“-lui 
României în rindul marilor na
țiuni rugbystice este pe deplin 
meritat și corespunde unei stări 
de fapt recunoscute, dealtfel, 
de un număr mereu mai mare 
ele specialiști. „Loc României în 
Turneul celor șase națiuni 1“ — 
proclama de aproape 2 ani pre
sa engleză după frumoasele 
comportări ale rugbyștilor ro
mâni în test-meciurile de pe 
Arms Park și Lansdowne Road. 
Desigur, „Vom juca in România 
in 1981 !“ 
rugbyștii 
Zeelande (care anul viitor 
vor oferi o mare premieră), 
ei impresionați de 
rugbyului românesc.

Tocmai 
faptul că cel dc-al 
România — Franța a coincis cu 
o victorie atit de categorică și 
răsunătoare, prin ea însăși și 
mai ales prin proporțiile 
rului.

au spus la rîndu-le 
„AII Blacks", ai Noii 

ne 
Și

ascendența

de aceea ne bucură
30-lea meci

sco-

NECRUȚĂTOR IN
(Urmare din pag. 1)

In completarea 
ciului 
Franța, 
tistice :

«REPUNERI DIN MARGINE 
(cu mingi „curate" culese de 
înaintași și transmise liniei dina
poi) : România 18, Franța 11.

« GRĂMEZI ORDONATE (din 
care mingile au fost preluate 
clar de mijlocași) : România 8, 
Franța 6.

« LOVITURI DE PEDEAPSA •• 
a) trimise — tactic — în tușe 
pentru a cîștiga teren : România 
2, Franța 4 ; b) transformabile : 
România 4, dintre care 3 trans
formate de Constantin, Franța 6, 
toate ratate.

TENTATIVE
2 (în

șl Elissalde), 
MARK-URI . .

zbor, ta situații dificile pen- 
apărători, aflați în inferlori- 
numerică sau surprinși de 

România 2,

final al C.C.E.-.dc laCele mal bune trei jucătoare ale turneului
Bratislava, componente ale formației Voința Tg. Mureș : Maria 
Luca (cu 8G1 p a stabilit un nou record al arenei), Ildiko Szăsz 

și Elisabeta Albert

și Murariu au 
bine cu Borș.

de flanc 
conlucrat .
Colaborarea dintre Borș și Pa
raschiv a stat la baza foarte 
multor pătrunderi, bine execu- -----... gră_ 

avut 
pe

Stoica 
foarte

tate in special de la baza 
mezii, deși Paraschiv a 
tendința de a pătrunde 
partea închisă.

i Dumitru, foarte rapid, 
Munteanu au excelat in 
plieri. Acești doi jucători 
creat adesea baloane utile .. 
tru treisferturile echipei Româ
niei. Principala deficiență a li
niei de ircisferturi a românilor 
a fost transmiterea balonului 
prin lovituri de picior de către 
centri, in special de către 
Constantin (care a realizat lo
tuși un joc de excepție prin lo
viturile sale de pedeapsă și 
transformări). Ca o rezultantă, 
balonul a fost arareori transmis 
direct către aripi.

Atacurile francezilor au fost 
stopate prin placaje hotărite, 
unde Constantin, Vărzaru și 
Paraschiv. au excelat.

Pentru rugbyul românesc 
este un moment culminant. Ma
rea barieră psihologică a fost 
trecută, echipa Franței a fost 
bătută clar, cu cea mai mare 
diferență înregistrată vreodată. 
Meciul de la Dublin cu Irlanda 
a fost, de asemenea, o piatră 
de hotar pentru echipa Româ
niei. Lumea rugbyului știe a- 
cum, odată pentru totdeauna, 
că România este una din ma
rile țări

(Urmare din pag. 1)

FAȚA

de a puncta, 
eu sint doar 

componentii u- 
minunat cu 

defectele mele, 
antrenamente

posibilitatea 
în definitiv, 
unul dintre 
nui colectiv 
calitățile și 
muncind ia
ș' dăruindu-mă in teren la 
fel ca toți ceilalți a căror 
trudă este poate mai pu
țin spectaculoasă însă nici
decum mai puțin însemna
tă Victoria marea victorie, 
nu e numai a lui Constan
tin sau Borș e a întregii 
echipe. Și să nu-1 uităm pe 
acest mare antrenor și ora 
adevărat Valeriu Irimescu, 
nici pe secundul lui Teo
dor Radulescu

Pentru Constantin, pentru 
toți tricolorii imboldul pu
blicului a fost de ne
prețuit („o atmosferă ca 
pe marile stadioane bri
tanice!"). Numai atunci 
cînd iși pregătea loviturile, 
numai atunci nu mai au
zea nimic intr-atît de mare 
îi era concentrarea : „Pri
veam spre țintă, căutind să 
aflu intre cele două buturi 
locul prin care trebuie să

Rotnânia 
prin Alexandru) 
vies

DE
ambele
Franța

DROP :
cazuri

2 (Vi-

re- 
au 

pen-

(oprirea mingii

schimb, băimărenii au 
un punctaj mai slab — 
iar adversarii lor au 
mai eficace și în felul

ale rugbyului mondial.
GLYN MADDOCKS

din 
tru 
tate 
atacanții adverși) : 
Franța 6.

« ȘARJE : România 5 (trei o- 
prite în interiorul „22"-ului oas
peților), Franța 4.

« TENTATIVE DE
România 3 (dintre 
foarte aproape 
Borș, min. 3),

9 ESEURI :
ta prelungirile 
bitru datorită 
ruperi). Franța

ESEURI : 
care una 
finalizare, 
2.

de 
Franța

România 1 (Borș, 
acordate de ar- 
repetatelor tntre- 

______ 0.
9 TRANSFORMĂRI : România 

1 (Constantin).
& OFSAIDURI ȘI OBSTRUCȚII 

PENALIZATE : ~ ------
Franța 11.

Reiese limpede 
XV-lui României, 
nat — cu deosebire 
a doua — mai lucid 
tete decisive, cu mai 
cisivitate, fructificînd 
turi de pedeapsă și 
(transformai) față de ineficaci
tatea totală a „pachetului" si trei- 
sferturilor adverse. De subliniat 
si momentele repetate de derută 
în care s-au aflat rugbyștii fsan- 
cezi. obligați să „rupă" cursul 
jocului prin „mark" și să se 
replieze după un moment fix, de■ ■ —• »

loc, în 
realizat 
5276 — 
punctat 
acesta Aurul Baia Mare a ter
minat competiția pe locul patru.

Este interesant de amintit că 
cele mai bune rezultate indivi
duale la femei au aparținut ju
cătoarelor de la Voința 
Mureș : 1. Maria Luca 
(399—462), 2. Ildiko Szăsz 
(426—430), 3. Elisabeta 
833 (421—412). După cum ne-a

Tg.
861
856 

Albert

declarat antrenoarea mureșen- 
celor. Margareta Szemănyi, 
toată echipa a jucat bine, in
tensa pregătire dinaintea com
petiției făcînd posibil cu majo
ritatea jucătoarelor să aibă 
constanță în rezultate in ambe
le partide. Victoria Voinței este 
cu atit mai prețioasă cu cit ea 
a fost obținută în compania 
unor echipe puternice, ca Fe- 
rencvaros Budapesta, K. V. 
Heidelberg (R.F.G.), K.K. Ri
jeka (Iugoslavia) șl Moravska 
Slavia Brno (Cehoslovacia).

T. R.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
România 8.

superioritatea 
care a acțio- 

în repriza 
în momen- 
multă in- 
trei lovi- 

un eseu

patru ori în repriza secundă

Tiberiu STAMA

«15» ROMANESC PRODIGIOS"
(Urmare din pag. 1)

nn francez lansat intr-o breșe 
decisivă. Dimpotrivă, românii, 
in perfectă condiție fizică, au 
opus o apărare totdeauna foarte 
viguroasă și 
picior".
Ziarul „Le 

rîndul său: 
văzut niciodată un 
cez bătut cu 15—0 
rești. A fost cea mai grea in- 
frîngere suferită vreodată de 
francezi în fața echipei române. 
Ultima acțiune a meciului, e- 
scul lui Borș, ilustrează eloc
vent deruta
paremborde, 
se mobiliza.
cundă ei n-au putut să scape 
din capcana pe care le-a intin- 
s-o ,,15“-le român". în cronica 
ziarului „Le Matin" se mențio
nează : „Echipa Franței a tost

lin Joc

Figaro" 
„Nu

TURNEE DE TENIS

perfect, la

scrie Ia 
s-a mai

„15“ fran- 
la Bucu-

oamenilor lui Pa- 
incapabili de a 

Pina in ultima se-

BUTURILOR FRANCEZE
treacă balonul. îmi contro
lam fiecare gest. fiecare 
mișcare. Iar liașul din fața 
ochilor mei devenea, parcă, 
„V", semnul victoriei", 
existat și momente 
grele, o spune deschis. Cînd 
francezii s-au apropiat 
două-trei rînduri. de 
echipei 
co sau 
balonul 
deapsă 
bine și 
noi am 
dat culoare jocului, care 
dominat și construit 
mult Iar cu cit se scurgeau 
minutele, eu atit creștea 
credința noastră in victorie. 
Și o doream cit mai clară. 
Și am dat totul pentru ea 1“

Pentru Ion Constantin, 
pentru echipa noastră națio
nală, această toamnă a 
fost cea mai frumoasă: 
..Ea va trece insă treptat 
in amintire Trebuie să ne 
gîndim deja spre alte și al
te meciuri viitoare, spre 
noi izbinzi. care pot veni 
numai ca cea de duminică : 
o rezultantă a muncii, mo
destiei. dăruirii".

Au 
mai

in 
butul 

noastre, cînd Blan- 
Vivies își potriveau 
la lovituri de 

„Ara rezistat 
pină la urmă 

i fost aceia care

pe- 
cu 
tot 
au 
am 

mai

întrecută cu 15—0 de reprezen
tativa României care a disputai 
un meci angajat și riguros in 
fața unui public record. Cen
trul Ion Constantin a fost unul 
din marii artizani ai victoriei 
românești".

Corespondenții sportivi 
agențiilor internaționale 
:să comentează pe larg 
de rugby România — 
subliniind performanța 
iilor români, care au obținut o 
prestigioasă victorie cu scorul 
de 15—0-

Astfel, comentatorul agenției 
„France Presse" relatează, în
tre altele : „Echipa de rugby a 
României a obținut o victorie 
netă in fața celei a Franței du
minică la București in fața u- 
nui public record. Dominind jo
cul 
de 
tai 
din 
le două echipe, punind capăt u- 
nei serii de trei înfrîngeri con
secutive".

La rîndul ei, agenția „Reu
ter" menționează succesul ob
ținui de reprezentativa româ
nă in fața selecționatei france
ze. Dintre jucătorii români sînt 
evidențiați Ion Constantin, rea
lizatorul a 11 puncte, și Fompi- 
lie Borș, autorul spectaculosu
lui eseu din ultimul minut de 
joc

De asemenea, și alte agenții 
de presă evidențiază rezultatul 
foarte bun obținut de rugbyș- 
tii români în meciul cu tradi
ționalii lor parteneri de între
cere, subliniind valoarea de .an
samblu a echipei române.

ai 
de pre- 
meciul 
Franța, 
rugby

prin puternicul lor pachet 
înaintași, românii au repur- 
cea mai categorică victorie 
istoria întâlnirilor dintre ce-

9 In finala turneului de tenis 
indoor de la Varșovia, Dumitru 
Hărădău l-a învins pe Laurențiu 
Bucur cu 6—1, 6—1. In sferturi, 
cei doi obținuseră rezultatele : 
Hărădău — Dișkov (Bulgaria) 
7—6, 3—6, 8—6 și Bucur — Stamo- 
tov (Bulgaria) 6—4, 6—3. Alte re
zultate anterioare ale jucătorilor 
români: Ștefănescu — Gasior 
(Polonia) 6—3, 6—3; Stamotov — 
Marcu 5—7, 7—6, 6—0; Granat 
(Cehoslovacia) — Ștefănescu 6—4, 
6—1. In semifinala de dublu: 
Kidon, Wieczorek (Polonia) — 
Bucur, Marcu 7—6, 5—7, 6—5 w.o.

« In finala turneului de la Du
bai (Emiratul Dubai), Wojtek Fi- 
balc (Polonia) — Iile Năstase 
3—6, 7—6, 6—4, după o partidă 
echilibrată și de foarte bun ni
vel tehnic, care a durat două ore 
și 18 minute. Pentru locul 3: 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Victor Amaya (S.U.A.) 2—6, S—2, 
6—4.
9 Andrei Dîrzu a ajuns în fi

nala (pierdută) a turneului in
door de la Copenhaga (Circuitul 
scandinav), după ce învinsese în 
semifinale pe Florin Segărceanu 
CU 4—6, 6—4, 6—3.
SELECȚIONATA MONDIALĂ 

HANDBAL - ÎNTRECUTĂ 
LA LIMITA

Peste 12 000 de spectatori 
urmărit la Dortmund meciul
mical de handbal masculin din
tre o selecționată mondială șl 
cunoscuta echipă vest-germană 
v.f.L. Gummersbach. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 21—20 
(13—11) în favoarea handbaliștilor 
vest-germanl. L. 
mondială au evoluat șl jucătorii 
români Radu Voina (a înscris 
gol) șl Vasile Stingă.

DE

au 
a-

tn selecționata

un

GIMNASTICA RITMICA
LA SOFIA

Competiția internațională 
gimnastică ritmică modernă 
la Sofia s-a încheiat cu victoria 
campioanei europene Iliana Raeva 
(Bulgaria), cu 39,50 p, urmată da 
Elena Tomas (U.R.S.S.) — 38.83

l J'H

d« 
de

CAMPIONATE, CUPE
U.R.S.S. — Cea de-a 43-a edi

ție a campionatului unional s-a 
încheiat duminică, cu victoria e- 
chipei Dinamc Kiev 51 p (21 vic
torii, 9 meciuri nule și 4 înfrîn- 

Mos- 
42 p,

p și Daniela Bosanska (Ceho
slovacia) — 38,25 p. Sportiva ro
mâncă Dorina Cordoș a ocupat 
locul 6, cu 37,15 p.

In competiția junioarelor (pină 
la 14 ani), cîștigată de N. Kalo- 
ianova (Bulgaria), concurenta ro
mâncă Simona Iliescu s-a clasat 
pe locul 5.

OLIMPIADA DE ȘAH
turul ' 4 al Olimpiadei de 

care se desfășoară ta aceste 
ta, capitala Maltei, La Va- 

s-au înregistrat următoa-

In 
șah 
zile 
letta, ____ ____
rele rezultate : FEMININ: Româ
nia — Țara Galilor 3—0 ; Olanda
— Iugoslavia 2—1 ; Ungaria —
Bulgaria 3—0 ; U.R.S.S. — R.F. 
Germania 2—1 ; R.P. Chineză — 
Canada 3—0 ; India — Argentina 
1.5—0,5 (1) ; Spania — S.U.A.
1—1 (1) ; Anglia — Israel 1,5—1,5; 
MASCULIN : România — Portu
galia 2,5—1,5 ; Suedia — Spania 
3—1 ; S.U.A. — Cuba 3—1 ; “ 
landa — Argentina 3—1 ;
— R.F. Germania 1,5—1,5 
R.P. Mongolă — Brazilia 
U.R.S.S. — Iugoslavia 2.5—1.5.

Fin* 
India 

(i) ; 
3-1 ;

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE TENIS DE MASA 

ALE IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 24. — Campionatele 

internaționale de tenis: de masă 
ale Iugoslaviei s-au încheiat la 
Zagreb cu disputarea finalelor 
probelor individuale, în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
simplu bărbați: Li Jaohtia 
Chineză) — Si Zihao (R.P. 
neză) 3—1; simplu femei: 
Jianping (R.P. Chineză) — 
Paoxlang (R.P. Chineză) 
(Jucătoarea româncă Maria A- 
lexandru a fost eliminată în sfer
turile de finală de sportiva so
vietică Popova). Dublu bărbați: 
Klampar, Jonyer (Ungaria) — 
Surbek, Stioancici (Iugoslavia) 
2—0; dublu femei: Popova, An
tonian (U.R.S.S.) — Xi Paoxiang, 
Gen Liyuan (R.P. Chineză) 2—1; 
dublu mixt: Van Huijua, Gen 
Liyuan (R.P. Chineză) — Gruba 
(Polonia), Wrieskopp (Olanda) 
2—0.

(R.P.
Chi-
Sen 

Xi 
3—1.

geri). urmată de Spartak 
cova 45 p, Zenit Leningrad 
Dinamo Tbilisi 39 p.

R.D. GERMANA (Et. a 
Dynamo Dresda — Magdeburg 
3—1 ; Aue — Vorwarts Frank
furt pe Oder 1—1: Erfurt — Lo
komotive Leipzig 1—0; F.C. Karl 
Marx Stadt — Zwickau 1—1 ; 
Rostock — Halle 1—1; Bohler —

12-a>:

TELEX • TELEX o TELEX o TELEX • TELEX
ATLETISM ® Concursul de 

cros disputat la New York a re
venit americiinului Craig Virgin 
cronometrat pe distanța de 12 km 
cu timpul de 35:43,9. în proba fe
minină, desfășurată pe un traseu 
în lungime de 5 km. pe 
loc s-a clasat Kris 
(S.U.A.) 18:06.

PATINAJ @ Concursul 
tinaj artistic dotat cu 
„Pirueta de aur“ s-a încheiat la 
Zagreb cu proba individuală 
minină. în care victoria 
nit sportivei iugoslave 
Dubravcici. urmată de

Janina

Jena Dynamo Berlin
Riesa 4—1. CLASAMENT: 1 
lumo Berlin 20 p; 2. F.C. Mag
deburg 19 p; 3. Dynamo Dresda 
19 p.

R.F. GERMANIA (Optimile de 
finală ale Cupei): Kaiserslautern
— Bayern Munchen 2—1; Aachen
— Freiburg 5—2 ; Stuttgart — 
NUrnberg 2—0; Dusseldorf — 
Dortmund 3—0; Eintracht — 
Ulm 3—0 Hamburg — Rot- 
Weiss Frankfurt pe Main 11—0; 
Braunschweig — Kickers Stut
tgart 3—2; Hertha — Darmstadt 
4—1.

ȘTIRI, REZULTATE
9 Lotul U.R.S.S. a plecat la 

Madrid, unde va Intîlni, miercuri, 
pe Atletico. In continuare, fot
baliștii sovietici vor întreprinde 
un turneu în America de 
(două meciuri în Brazilia 
jocuri în Argentina).

9 Pentru preliminariile 
selecționata 
vins cu 2r-l 
Hondurasului,

Tomas Smid l-a întrecut cu 7—5,
6— 2 pe Paolo Bertolucci. O Tur
neul de la Bangkok s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a ju
cătorului indian Vijay Amritraj, 
care a dispus în finală cu 6—3,
7— 5 de americanul Brian Teacher,
în semifinale: Teacher 
(Cehoslovacia) 6—3. 6—1: 
ritraj — Krishnan 
6—4. ® Americanul
a cîștigat turneul de 
în finala căruia l-a 
6—4, 3—6. 6—4 pe

Sud 
și trei

C.M., 
a in

formația 
a dis

pus de Mexic cu 2—1 (1—1).
& Mîine se dispută prima man

șă a optimilor de finală ale Cu
pei U.E.F.A. iată programul me
ciurilor • Radnicki Niș — AZ ’67 
Alkmaar; Hamburger S.V. — St« 
Etienne; Ipswich Town — W^d- 
zew Lodz: Grasshoppers — To
rino ; Standard Lifcge — Dynamo 
Dresda; Eintracht Frankfurt pe 
Main — F.C. Sochaux: S.C. I.o- 
keren — Real San Sebastian; 
V.f.B. Stuttgart - F.C. K51n.

--------------------------------------- ---- ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T----------------------------------------------------------- - —

primul 
Bankes

de pa- 
trofeul

fe-
a reve- 
Sandra 

Priscilla 
Wirth

urmată
Hill (S.U.A.) și
(R.D. Germană).

TENIS ® în 
de la Bologna, 
pentru „Marele premiu — F.T.L.T.".

finala 
concurs

turneului 
i contînd

Lendl 
Am- 
6—1.

Salvadorului 
(1-0) 

iar S.U.A.
V.

(India)
Mike Estep 
la Brisbane, 
întrecut cu 
australianul 

John Fitzgerald. ® Finala turneu
lui de la Buenos Aires se va dis
puta între Jose Luis Clerc (Ar
gentina) și Rolf Gehring (R. F. 
Germania). In semitinalg: Gehring 
— Pecci 3—6. 7—6. 6—4: Clerc - 
Damiani 8—0. 6—4.


