
UNIREA ORADEA-PERFORMERA „16“ imilor 
CUPEI ROMÂNIEI Lfi FOTBAL

• O formație din campionatul județean, două de „B“ 
și două de „C“ calificate in optimi, alături de 11 di
vizionare „A" • In trei partide s-au disputat prelun

giri • Astăzi tragerea la sorți a optimilor

Radu II in luptă cu apărătorii bucureștcni, da care, însă nu va 
reuși să treacă. (Fază din meciul Automecanica — F.C.Argeș).

Ieri. în ,,16"-imile Cupei marii competiții naționale ,.Da-
României la fotbal, întrecere ciada" s-au înregistrat urma- 
care se desfășoară sub egida toarele rezultate :
Gloria Bistrița - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (2-1)
Energia Gh. Gh. Dej - Chimia Rm. Vilcec 0-1 (0-0 ; 0-0)
F.C. Constanța - Politehnica lași 1-0 (0-0)
C.F.R. Craiova - F.C.M. Galați 3-1 (2-1)
Energia Slatina - S.C. Bacău 0-2 (0-2)
Unirea Oradea — Progresul Vulcan 4-2 (1-1 ; 2-2)
Minerul Șuncuiuș - F.C.M. Brașov 0-5 (0-3)
Sticla Arieșul Turda - F.C. Baia Mam 2-1 (2-1)
Laminorul Nădrag - Steaua 2-9 (0-3)
Olimpia Rm. Sărat - F.C. Olt 1-2 (1-2)
Viitorul Gheorgheni - Sportul studențesc 0-1 (0-1)
Automecanica București - F.C. Argeș 1-2 (0-0)
Caraimanul Bușteni — Universitatea Craiova 0-1 (0-1)
Laminorul Roman - Politehnica Timișoara 1-3 (0-2)
Jiul Petroșani - „U" Cluj-Napoca 0-1 (0-0)
Dinamo - Corvinul 0-1 (0-0 ; 0-0)

finală 
__ ____    calificat 
echipele scrise cu litere,. mai 
negre, adică : 11
„A". două formații de „B“, 
două de „C“ și revelația între
cerii, echipa de campionat ju
dețean Unirea Oradea (care e- 
voluează pe terenul din comu
na Borș). Au fost eliminate de 
formații de categorie inferi
oară cinci reprezentante ale Di
viziei „A“ : Progresul Vulcan, 
F.C.M. Galați. F.C Baia Mare, 
Politehnica Iași și A.S.A. Tg. 
Mureș, în vreme ce Jiul și

Pentru optimile 
ale competiției s-au

de

divizionare
„B“,

Dinamo au fost scoase de co
lege de categorie Să mențio
năm replica frumoasă dată de 
o serie de echipe „mici", pre
cum Automecanica București, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej, 
Caraimanul Bușteni etc.

Optimile de finală ale cupei 
vor avea Joc miercuri 3 de
cembrie, cu începere de la 
ora 13. Astăzi, la ora 12. la se
diul F.R.F. va avea loc tra
gerea la sorți a acestei etape.

(Citiți în pag. 2—3 cronicile
,,16“-imilor)
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Cea mai mare anchetă sportivă a anului 1980

NADIA COMĂNECI PE PODIUM, 
CEA MAI BUNĂ GIMNASTĂ A LUMII
® la ancheta I.S.K. 
dc

ou
presă din J6

Adda Tatiana
Bjorn Borg

participat ziare, reviste și agenții 
țări de pe cele 5dc

Kazanhina (U.R.S.S.) și
(suedia)

a

Agenția vest-germană „Inter
nationale Sport-Korrespondenz" 
din Stuttgart, care din 1947 or
ganizează in fiecare an o mare 
anchetă internațională pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi ai lumii, a dat publi
cității rezultatele din 1980.

La cea de a 34-a ediție
anchetei, din acest an, au par
ticipat 36 de ziare, reviste și 
agenții de presă de pe toate 
continentele. Cele mai. multe 
voturi le-au întrunit tenisma- 
nul Bjorn Borg, la bărbați, și 
atleta Tatiana Kazankina, la 
femei.

Un loc de frunte a ocupat 
renumita noastră gimnastă Na
dia Comăneci, clasată a 3-a, 
înaintea altor sportive de renu
me mondial. Dubla campioană 
olimpică de Ia Moscova este 
prima gimnastă în acest clasa
ment de prestigiu, fapt care 
dovedește aprecierea de care se 
bucură această reprezentantă 
strălucită a sportului românesc, 
cea mai bună gimnastă a 
in rîndul presei sportive 
toate meridianele.

Iată primii 10 clasați : 
MASCULIN : 1. Bjorn

lumii, 
de pe

Borg

în Campionatul de rugby

STEAUA (32-6 CU ȘTIINȚA BAIA MARE!), 
ÎN FORMĂ ÎNAINTEA DERBYULUI CU DINAMO

Ieri s-a reluat campionatul 
de rugby în fața unui interes 
crescut, desigur, mai ales prin 
dragostea și admirația cu care 
sînt înconjurați rugbyștii, du
pă frumoasa victorie asupra 
„15“-lui Franței. Iată amă
nunte de la jocurile din Capi
tală și provincie

STEAUA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 32—6 (22—3). Pe 
terenul echipei campioane, din 
șos. Ghencea, și-au dat întîl- 
nire ieri ocupantele locurilor 
1 și 2. Așadar, în perspectivă 
un meci de zile mari care să 
te poarte cu sufletul la gură 
80 de minute. In realitate — 
de necrezut — în teren 
gură echipă care a jucat 
care a știut ce vrea și

“ a
„dind" formației 

Mare cu numai

o sin- 
rugby, 

care, 
învins 

din 
șase 
pri-

consecință firească, 
comod. 
Baia 
puncte mai puțin decît 
mise ea in 9 partide ! Derutați 
de la început de această „ma
șină de 
oaspeții 
absențe 
Ștefiuc, 
neașteptat de ușor 
nefiind capabili să 
zeze cit de cit și 
plica așteptată din 
echipe aflată (pină ieri) 
poziția a doua a clasamentului. 
Un singur jucător băimărean 
— Beraru — din Înaintare a 
încercat (și a reușit) să se o- 
pună „tăvălugului" stelist, fiind 
realmente activ și periculos, 
ceilalți acceptînd cu mult prea 
multă ușurință „legea adver
sarului". Poate că destul de 
lunga întrerupere a campiona
tului să fie una dintre cauzele 
acestui eșec categoric, dar, 
oricum, Știința s-a prezentat 
la un nivel necorespunzător, 
ca să nu spunem Inacceptabil I

De cealaltă parte, neîntîl- 
nind rezistența așteptată. Stea
ua a făcut un joc foarte bun, 
permițindu-și în final — atunci 
cînd soarta partidei era deci-

rugby" numită Steaua,
— e drept cu 

remarcate
Gligor) —

cîteva 
(V. Ion, 

au primit 
eseuri (5) 
se organi

se dea re- 
partea unei

pe

continente 
tcnlsmanul 

locuri 
114 p.

(S.U.A.)
P.

pc primele
(Suedia) — tenis

2. Eric Heiden 
patinaj viteză 109 .

3. Mirtus Yifter (Etiopia) 
atletism 67 p.

4. Vladimir Salnikov (U.R.S.S.)
— înot 41 p ; 5. Steve
Ovett (Anglia) — atletism 39 
p ; 6. Wladyslaw Kozakiewicz 
(Polonia) — atletism 29 p ; 7.
Edwin Moses (S.U.A.) — atle
tism 21 p ; 8—9. Roberto Duran 
(Panama) — box și Ingemar 
Stenmark (Suedia) — schi, cu 
cîte 16 p ; 10. Diego Maradona 
(Argentina) — fotbal 14 p.

FEMININ :
1. Tatiana Kazankina (U.R.S.S.)

— atletism 106 p.
2. Barbara Krause (R.D.G.) — 

inot 100 p.
3. NADIA COMANECI (ROMA

NIA) — gimnastică 79 p.
4. Ilanni Wenzcl (Liechten-

stein) — schi 72 p ; 5. Anne- 
marie Moser-Proll (Austria) — 
schi 39 p ; 6. Beth Heiden 
(S.U.A.) — patinaj viteză și ci
clism 31 p ; 7-8. Mary Mea
gher (S.U.A.) — înot și Irina 
Rodnina (U.R.S.S.) — patinaj 
artistic, cu cite 18 p ; 9. Rica 
Reinisch (R.D.G.) — înot 16 p; 
10. Grete Waitz (Norvegia) — 
atletism 15 p.

în căutarea „DACIADEI“ la Baia Mare

UN START FRUMOS Șl 0 NEDORITĂ
PAUZĂ IN AȘTEPTAREA... ZĂPEZII

de a se me- 
apropiatului

balonul, a jucat cu obișnuita-i incisivitate
Foto : Dragoș NEAGU

Murarlu, cu

S-a dat startul în noua edi
ție a „Daciadei" și pe melea
gurile maramureșene. La sediul 
C.J.E.F.S. din Baia Mare, to
varășul Ovidiu Todor, secretar 
al consiliului județean, ne 
pune la dispoziție primele 
„date” aflate în filele unui do
sar care se dorește a fi cît mai 
cuprinzător, mai voluminos 
după finalele de anul viitor. 
După deschiderea festivă, în 
sala polivalentă „Dacia" din 
Baia Mare, 12 echipe de hand
bal s-au reunit într-un fru
mos turneu. Au participat Păr- 
plast Sighet, 
Confecția Tg. 
C.S. Minerul 
localitate (la 
și Voința
Voința, Constructorul II și 
C.S.Ș. 2 Baia Marc (la fete), 
care au desemnat învingătoare 
pe C.S. Minerul — la băieți și 
Tricotextil Sighet — la fete. 
Printre acțiunile organizate au 
mai fost un turneu de volei, 
cu echipe de băieți și fete din 
Vișeu, Leud, Gîrdani. Sighet și 
Baia Mare și unul de tenis de 
masă, cu 40 de participant 
(băieți și fete), iar pe stadio
nul „23 August", in Organizarea

Unirea Seini,
Lăpuș, C.S.Ș. 2, 
și I.M.U.M. din 

băieți), Tricotextil 
Sighet, Confecția, 

Constructorul II

C.S.Ș. 1 Baia Mare, s-a desfă
șurat un cros rezervat elevilor 
din școlile generale.

...Acesta a fost startul. Ce 
oferă prezentul? Ni s-a spus că 
în perspectiva imediată ar mai 
fi întrecerile de handbal și vo
lei, organizate de C.S.Ș. Baia 
Mare pentru elevii din școlile 
generale din oraș, concursurile 
de șah și popice și finalele pe 
județ în „Cupa U.T.C." la trîn- 
tă, amînate pentru duminică 28 
noiembrie.

Dar în cele 25 de asociații 
din întreprinderile și instituții
le din Baia Mare ce se organi
zează ACUM ? Aici, răspunsul 
n-a mai venit atît de prompt. 
Și n-a venit nici mai tîrziu, 
trebuind să deducem, mai în- 
tîi, că la C.J.E.F.S. nu există un 
grafic de desfășurare a acestor 
acțiuni, că nu se știe exact 
UNDE și CÎND au loc întreceri. 
Ni s-a spus că tovarășii de Ia 
sindicate au planul acțiunilor 
din asociațiile sportive sindi
cale, dar că la C.J.E.F.S.. or
ganul de îndrumare tehnică, nu <■

Constantin ALEXE
(Crntinuare în paa 2-3)

chiar luxul 
naja în vederea 
derby de duminică, cu Dinamo. 
Scorul s-a deschis 
pede, min. 8 eseu 
care a urmărit o excelentă ac
țiune pe aripă a lui Lungu 
(pasă în interior in momentul 
cînd Cantea îl placa). ALE
XANDRU a transformat și 
6—0. Același mijlocaș izbutește 
apoi realizarea a 
(min. 16 și 19). In 
LUNGU înscrie un 
la care și-a adus 
și Fuicu : 16—0. Un 
băimărean : TÎRNYANCSEV
l.p. : 16—3 (min. 32). în ulti
mul minut al primei reprize 
Steaua joacă „la mină" o l.p. 
și C. FLOREA (scăpat din mi
nă de Varga) se duce glonț în 
terenul de țintă, ALEXANDRU 
transfoimă și 22—3! După pau
ză, cea mai bună fază are loc 
în min 49. cînd un schimb de 
pase în stil... neo-zeelandez, pe 
traiectoria Murariu — Corne- 
liu — Fuicu — M lonescu — 
MURARIU se soldează cu un 
nou eseu spectaculos (26—3).

relativ re-
— CODOI,

două l.p. 
min.

nou
contribuția 
intermezzo

26 
eseu

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, in Divizia „A" de baschet (f)

Cele 12 participante la Di
vizia „A“ de baschet feminm 
reiau întrecerile primului tur al 
competiției - prin turneul care 
se dispută, de astăzi pină du
minică, in sala Floreasca din 
Capitală. Rezultatele turneului 
au o deosebită importanță 
tru viitoarea desfășurare a 
pionatului, deoarece vor 
de grupele valorice l—6 
7—12. tn plus, turneul progra
mează citeva partide-derby în
tre echipe care candidează la 
cucerirea titlului de campioană 
a țării. Una dintre aceste în- 
tîlniri are loc astăzi, de la 
ora 17, cu participarea formați
ilor Voința București și Uni
versitatea Cluj-Napoca.

Iată programul jocurilor de 
astăzi : de Ia ora 9 : Universi
tatea Timișoara — Comerțul

pen- 
cam- 
decî- 

Și

Lie. .,Bolyai" Tg. Mureș, Crișul 
Oradea — Mobila Salu Mare, 
Rapid București — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București ; de la ora 
15,30 : Voința Brașov — 
ICEMENERG C.Ș.B. Bucu
rești, Universitatea Cluj-Napoca 
— Voința București. Olimpia 
București — Progresul Bucu
rești.

Clasamentul la zi:
1. VOINȚA BUC. 

U“ Cj.-Napoca _ ...------82. ..L
3. „Poli" C.S.Ș.
4. Univ Tim.
5. Voința Bv.
6. Crișul
7. Comerțul Lie.
8. Progresul
9. Rapid

10. Mobila
11. Olimpia
12. ICEMENERG

7 7 0 573-477 14
7
7
7
7
7

„Bolyal"7 - - -
7
7
7
7

7 1 6 481-646

6
5
5
4
3

1
2
2
3
I

3
3
2
2
1

4
4
5
5
6

520-450 
633-517 
462-397 
505-521 
527-511

13
12
12
11
10
10
10

9
9
9

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA SCRIMĂ

începind de azi. sala Flo
reasca din Capitală găzduiește 
un nou „serial" de scrimă. 
Timp dc patru zile, peste 200 
de scrimeri din întreaga țară 
iși vor disputa titlurile de de
ținători ai prestigiosului trofeu 
„Cupa României", competiție 
individuală deschisă oractican- 
ților tuturor celor patru arme.

Cu acest prilej, se va lansa 
pe plan competițional intern 
noul sistem de desfășurare a 
marilor întreceri internaționale, 
care va fi aplicat orima dată 
Ia C.M. 1981. Astfel se vor 
disputa grupe eliminatorii, apoi 
faza eliminărilor directe cu re
calificări pentru desemnarea ce
lor 8 finaliști. care nu vor mai 
lupta in sistem turneu, ci eli
minatoriu; pentru stabilirea în
vingătorului.

Azi (de Ia ora 8) vor intra pe 
planșe floretiștii. mîine flore- 
tistele, sîmbătă spadasinii, iar 
duminică sabrerii.



GIMNAȘTI DIN REȘIȚA?
DINAMO BUCUREȘTI - CORVINUL HUNEDOARAINFUZIE Of TINERET IN

0-1 (0-0; 0-0)

A.S.

CORVINUL :

formație 
Comerțul

contraatac, 
debutează surprin- 
puternic atac al e- 

în inferioritate, 
senzațional* iar go-

PETCU, DU-

De-a lungul anilor, Tg. Mu
reș a fost o pepinieră a bas
chetului feminin de perfor
manță din țara noastră, nu
meroase elemente de mare 
talent promovînd pînă în lotul 
național sau întărind echipe 
de club din alte orașe. Și, 
totuși, timp de 
ani, mureșenii, 
de baschet, nu 
prezentante în 
a țării, de-abia 
avînd satisfacția de a reve
dea, în sfîrșit, o ' ‘
promovată in „A": 
11c. „Bolyai" Tg. Mureș. Cum 
s-a ajuns la această mult aș
teptată performanță (întărită 
de cîteva rezultate remarca
bile realizate în primele șapte 
etape ale competiției) 1 Răs
punsul ni l-a oferit aprecia
tul antrenor GHEORGHE 
FULLOP:

—- Fuziunea dintre divizio
nara „B" Comerțul și selec
ționata liceului „Bolyai" din 
Divizia școlară și de junioare 
a fost ca un tonic pentru 
baschetul din Tg. Mureș și a 
determinat, odată cu spriji
nul permanent primit din par
tea A.S. Comerțul (președin
te ai secției de baschet: Zeno 
Păltlneanu), promovarea tn 
Divizia „A". Pe parcurs, pe 
lingă junioare din pepinieră 
proprie (Gyângy Gyorfl și Su- 
zana Șandor). am încadrat in 
echipă alte tinere, cum sînt 
Maria Oprea și Enikd Urdogh 
de la Voința Reghin, Dietiin-

Șl, 
aproape 10 

mari amatori 
au avut re

prima divizie 
anul acesta ei

BASCHEFUX MUREȘAN
de Kldss de la C.S.Ș. Sibiu șl 
Angela Precup de la C.S.Ș. 
Gheoxgheni, ultimele două fi
ind studente.

— Ce intenționați în conti
nuare ?

— In primul rînd, menține
rea lotului, deoarece în tre
cut pierdeam în fiecare an 
cîteva jucătoare care plecau 
în alte orașe și nu mai reve
neau; apoi, omogenizarea ac
tualului lot și sporirea expe
rienței lui prin întîlnirlle din 
Divizia „A". In perspectivă, 
urmărim ridicarea unor ele
mente tinere pentru împros
pătarea în continuare^ a echi
pei, în special cu baschetba
liste avînd talie înaltă.

— In afara secțiilor de bas
chet ale liceului „Bolyai" și 
__  Comerțul, ce alte uni

tăți din municipiu pot contri
bui la concretizarea intenției 
dumnevoastră de a ridica va
loarea baschetului mureșean 
la nivelul care îi adusese o 
frumoasă reputație ?

— Doar Voința Tg. Mureș, 
unde tînărul antrenor Ștefan 
Bencze dovedește pasiune. 
Dealtfel, el a izbutit să pro
moveze o echipă de junioare 
II în Divizia școlară și de ju
nioare, ceea ce demonstrează 
eficiența activității lui. Dar, 
dacă pe lîngă „Bolyai", Co
merțul și Voința ar fi și alte 
secții unde să se muncească 
cu pasiune, ar fl și mai 
bine !

Dumitru STÂNCULESCU

AJI AUZIT DE MICII 
GIMNAȘTI DIN REȘIȚA?

AII AUZIT DE MICII

su

• ÎNTINERIRE MASIVA. în
tre 4 și 7 decembrie, la Satu 
Mare, finalele campionatului 
național de scrimă pentru ti
neret vor constitui un prim 
prilej pentru specialiștii noș
tri de a înregistra candidatu
rile „noului val" pentru ti
tularizarea în loturile națio
nale. După cum ne Informea
ză federația de specialitate, 
acțiunea are „bătaie lungă", 
ea fiind inițiată în perspecti
va Joctu Văr Olimpice din 
1984.
• PENTRU VIITORUL SE

ZON. Sezonul competițlonal la 
ciclism s-a încheiat. Nu în
seamnă însă că, pînă la pri-

măvară, alergătorii și-au pus 
bicicletele... în rastel. Junio
rii de ambele categorii (mari 
și mici) de la Metalul Plo- 
peni, de pildă, efectuează zil
nic, sub conducerea antreno
rului Constantin Ciocan, un 
antrenament tare. O zi — cro
suri sau jocuri sportive, alta 
rulaj pe bicicletă, pînă la 
70—100 km. în sezonul cem- 
petițional 1980, juniorii mari 
din Plopeni au obținut victo
rii în 4 mari concursuri de 
resort, iar în sezonul compe- 
tițlonal 1981, ei au ambiția să 
obțină un plus de cel puțin 
două întreceri cîștigate.

Clubul sportiv școlar 
din Reșița, doi tineri și Ini
moși profesori — loan Albu 
și Virgil Achim — migălesc 
de 5 ani — „cu pasiunea de 
la început și cu rezultate din 
ce în ce mal bune", după 
cum ne spunea directoarea 
clubului, Doina Schweiger — 
la creșterea performerilor în 
gimnastică. I-am vizitat șl, 
la rindul nostru, am admi
rat seriozitatea cu care ei 
lucrează, folosind din plin 
excelenta bază materială pe 
care o au la dispoziție. în 
sprijinul acestei afirmații stau 
succesele din 1980 : echipa de 
categoria a iv-a a devenit 
dublă campioană națională, 
iar la recentul campionat re
publican Individual al junio
rilor și copiilor, Lucian Co- 
dllean a obținut titlul de 
campion la Inele șl locul 2 
la Individual compus, mulți 
dintre colegii săi situîndu-se, 
de asemenea, pe locuri frun
tașe. (M. FB.).

SIBIU, 26 (prin telefon). Un 
meci de un dinamism rar întîl- 
nit in campionatul nostru de fot
bal și care a confirmat ideea că 
jocul Corvinul — Dinamo ar fi 
putut figura oricînd în semifina
la sau chiar în finala Cupei Ro
mâniei. Ambele echipe, afectate 
de insuccesele de duminică, s-au 
angajat cu toate forțele (pe a- 
locuri cu durități peste limită), 
dar jocul a plăcut foarte mult 
celor 15 000 de spectatori. în pri
ma parte, Corvinul a jucat mai 
bine, impulsionat permanent de 
veșnic tînărul Lucescu, care a 
avut în trioul Klein—Petcu—Gabor 
un instrument de manevră deo
sebit de suplu și cu o tentă de 
tehnicitate superioară adversari
lor — handicapați evident de 
unele absențe și de neinspirata, 
spunem noi, instalare a unui 
mijlocaș nerefăcut (Mulțescu) în 
centrul liniei de atac. în această 
parte a jocului, Corvinul a avut 
mari ocazii de gol (Klein min. 
21; Petcu — Gabor — Dumitriu 
IV min. 35, în serie, și în min. 
44, din nou Klein) pentru ca în 
în ultimele secunde ale reprizei 
stoperul Andone să reia, cu 
capul, alături, sugerînd insistența 
în atac a întregii echipe, ftupă 
pauză, jocul se relansează. Stre
che trage alături (min. 52), Bum- 
bescu ratează o mare ocazie 
(min. 57), forcingul dinamovist 
continuă, Corvinul are cîteva mi
nute de slăbire șl bucureștenli 
Insistă. în min. 74, Nicșa este e-

liminat cu ușurință, la un atac 
dur, dar care a avut antecedente 
similare, nesancționate. Para
doxal, finalul celor 90 de minute 
găsește Corvinul ta atac. In min. 
88, Petcu este pe punctul de a 
Înscrie, pentru ca în min. 90 
dramatismul meciului să crească, 
să atingă culmea, Rednic ratind 
de la cițlva metri iar Iordache 
imitîndu-1 pe

Prelungirile 
zător, cu un 
chipel aflată 
Petcu trăgînd____ ,____ ____ ___
Iul iminent fiind salvat de Spe- 
riatu. In min. 105, Țălnar se ac
cidentează (destul de grav), hu- 
nedorenli atacă ta valuri și În
scriu un gol spectaculos, la ca
pătul unei acțiuni Rednic—Klein— 
Gabor—PETCU, care sintetizează 
frumoasa coez.iune tactică a tine
rilor jucători hunedoreni. O vic
torie pe deplin meritată, la ca
pătul unui veritabil meci de cupă.

A arbitrat, sub așteptări, C. 
Ghlță (Brașov), următoarele for
mații: DINAMO: SPERIATU — 
Mărginean, BUMBESCU, Dinu, 
Stăneseu — I. Marin (min. 46 
Săndoi), AUGUSTIN, Stredie — 
ȚALNAR, Mulțescu (min. 34 Ni- 
colciolu), Iordache. CORVINUL : 
I. Gabriel — Nicșa, GALAN, An
done. BOGDAN - -------.----
MTTRTU TV, KLEIN — LUCESCU, 
GABOR, VAETUȘ (min. 80 RED
NIC).

loan CHIRILĂ

JIUL
ORAȘT’’ 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE I
ȘTIRI DIN VOLEI

• La invitația Comisiei sport- 
turism a U.G.S.R., echipa mascu
lină de volei Lokomotiv Kiev (lo
cul 5 ta campionatul Uniunii So
vietice) a întreprins un turneu 
la Brașov, susținînd două par
tide în compania echipei Trac
torul din localitate. In ambele 
jocuri, victoria a revenit (cu 
același scor : 3—0) echipei Loko
motiv, din rîndurile căreia am 
remarcat pe Pancenko, compo
nent al lotului olimpic sovietic. 
Revanșa acestor întilnlrl va a- 
vea loc la Kiev în a doua ju
mătate a lunii decembrie. (P. 
Dumitrescu — coresp.).
• Luni 1 decembrie, de la ore

le 18, In sala de la etajul 8 al 
C.N.E.F.S. va avea loc Plenara 
Comisiei municipale București de 
volei. Stat invitați să participe 
antrenorii de volei bucureștenl, 
arbitrii, conducătorii secțiilor de 
volei din cluburile șl asociațiile 
sportive, activiști, medici etc. Cu 
acest prilej se va face analiza 
activității voleibalistice ‘ 
reștene din anul 1980 ți se va 
discuta planul de măsuri pentru 
anul ,1981.
• Echipa masculină Dinamo 

București, campioana României, 
va pleca luni la Leipzig pentru 
• lua parte la „Turneul cam
pioanelor", organizat anual de 
Sport Club Leipzig. La acest tur
neu, prilej bun de verificare șl 
pregătire în vederea participării 
echipei noastre campioane ta 
C.C.E. au mai fost invitate de
ținătoarele titlurilor naționale din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Po
lonia, Cehoslovacia, precum și 
formații din R.D. Germană. Lo
tul dinamoviștllor eare va face 
deplasarea (antrenor W. Schrei
ber) cuprinde pe : Oros, Dumă- 
noiu, Enescu, Gîrleanu, Păușes- 
cu, Căta-Chițira, Zamfir, Glzda- 
vu, Vrîncuț, Ștcflea șl Slabu.

MASCULIN 
Seria I

ELEVI! LICEULUI

1. DINAMO 3 3 0 9:1
2. Delta Tul cea 3 2 1 7:5
3. Tractorul Brașov 3 2 1 6:5
4. Univ. Craiova 1 1 2 6:6
5. Calculatorul Buc. 3 1 2 4:6
6. Rapid 3 9 3 0^

Seria a II-a

L STEAUA 3 3 0 9:1
2. Explorări B. M. 3 3 0 9:3
3. „Poli* Tim. 3 2 1 7d»
4. C45.U. Galați 3 12 4^
5. Viitorul Bacău 3 9 3 3^
K Silvani a 3 • 3 1^

6 
5 
5
4
4
3

bucu-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
1. 
2.
3.
4.
5.
4.

Seria a II-a

FEMININ
Seria I

DINAMO 3 3
Fl. roșie Buc. 3 3
Chimpex C-ța 3 1
Maratex B. M. 3 1
Știința Bacău 3 1
Univ. Buc. 3 0

O 
O
2
2
2
3

9:1 
9:5 
7:6
4:6
4:8
2:9

fi
6
4
4
4
3

I
I

6
6
5
4
3
3

16, în Sala

3
3 3 O 9:3
3 2 1 6:5
3 1 2 4:6
3 9 3 4:9
3 O 3 1:9

3 OFARUL C-ța 
C.S.U. Galați
Penicilina Iași 
Univ. Craiova 
Rapid Buc.
„U* Cluj-Napoca
• Astăzi, de La ora 

sporturilor din Craiova se des
fășoară partida masculină dintre 
Universitatea Craiova șl Dlnamo, 
contînd pentru etapa a 5-a a 
Diviziei „A*.

4
6
5
4
3
3

NR. 2 BUCUREȘTI, FRUNTAȘII CELOR 
MAI TINERI SĂRITORI

50 de copil, fete șl băieți, năs- 
cuți în 1970 și mai mici (au 
fost șl concurențl de 7 ani) s-au 
întrecut la bazinul .23 August* 
din Capitală într-o competiție — 
„Cupa micului săritor* — care 
Și-a dovedit din plin utilitatea, 
prin faptul că a stimulat pe 
antrenori să depisteze șl să in
struiască elemente eu reale pers
pective. Constatarea ne-au oferit-o 
șl băieții, dar în mod special 
fetele, care au arătat nu numai 
că șl-au însușit corect a.b.c.-ul 
săriturilor, ele au abordat cu 
îndrăzneală unele sărituri de 
mare dificultate pentru vîrsta 
lor fragedă. Harnicii antrenori 
specializați în activitatea de pre
gătire a copiilor au prezentat 
generația celor mal tineri sări
tori la un nivel care ne îndrep
tățește să credem că din cel 
prezenți zilele trecute la bazinul 
„23 August* din Capitală vor fi 
destul de numeroși cei eare 
vor urma cu succes calea spre 
marea performanță. în încheiere,

• apreciere deosebită pentru e- 
chipa Liceului nr. 1 București 
(antrenori G. Rogge șl C. To- 
tan), cea mai tlnără secție de 
sărituri din țară, eîștigătoare a 
trofeului, datorită unul plus de 
eleganță șl siguranță ta execu
țiile componențUor ei.

Rezultate, băieți, trambulină 
1 m : L M. Nedelcu (Lie. l) 
204,40 p, 2. N. Vîju (C.S.Ș. Si
biu) 202,50, 8. O. Simlon (C.S.Ș. 
Sibiu) 199,50 p ; trambulină > m: 
1. M. Nedelcu 172,95 p, 2. O. 
Simlon 156,63 p, 8. M. Neagu 
(C.S.Ș. Sibiu) 152,25 p ; fete — 
trambulină 1 m : 1. Ileana An- 
ghel (C.S.Ș. Triumf București) 
221,75 p, 2. Daniela Lovi (Lie. 2) 
220,20 p, 3. Luana Patac (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 217,60 p ; trambuli
nă 3 m : 1. Luana Patac 185,90 
p, 2. Ileana Anghel 171,90 p, 3. 
Georgeta Antohie (C.S.Ș. Triumf)
165.55 p. Clasament pe echipe :
1. Liceul nr. 2 București 1959,20 p,
2. C.S.Ș. Sibiu 1765,40 p, 8. Cri- 
șul Oradea 1797,20 p, 4. C.S.Ș. 
Triumf 1605,15 p, 5. C.S.M. Sibiu 
1454,05 p, 6. Progresul București
830.55 p. (D. ST.).

T»
I.D.M.S. București aduce la cunoștința cumpărătorilor de auto

turisme că pînă în prezent au fost onorate toate cererile celor 
înscriși la autoturismele Lada 1500 și Lada 1200.

Numai pînă la data de 31 decembrie 1980 aceste tipuri de 
autoturisme pot fi oferite spre vlnzare cumpărătorilor care sînt 
înscriși pentru -autoturismul Trabant de La numărul 
numărul 24.045, Skoda de la numărul 25.606 pînă la 
27.855 și Dacia 1300 cu depunerea banilor ’ ‘
datei 30 iunie 1979.
Cumpărătorii care 

zinte la Magazinul 
nr. 24, sector 6.

Pentru informații_ ________ - ___ _______ ___ ___________
la numerele de telefon 12.73.87 șl 78.26.46 interior 152.

Totodată informăm publicul cumpărător că la Magazinul auto 
Pitești, șns. București Pitești km. 110, se primesc *n conti
nuare înscrieri pentru autoturismul ARO 10.4 (cu motor de 
Dacia 1300) la prețul de 86.730 lei.

Cumpărătorii care depun banii la C.E.C. șl se înscriu în 
această perioadă vor avea posibilitatea de a ridica autotu
rismele pînă la sfîrșitul acestui an.

fac această opțiune sînt 
auto București din str.

Ia C.E.C.
3.000 la 

numărul 
anterior

se pre-invitați să
Valea Cascadelor

supilmentare cumpărătorii se pot adresa

I
I

Surpriză, nu ? Sigur că da ! 
Fosta campioană, calificată 
limită in fata unei echipe 
campionatul municipal. F. 
Argeș a apărut fără cîțiva 
tulari, dar replica gazdelor 
fost mai mult decît onorabilă, 
ținînd seamă că între cele două 
echipe este o diferență, totuși, 
de patru categorii. Felicitări a- 
cestei „mici echipe", dar cu o 
dorință mare, cu un joc de an
gajament remarcabil, însă cu
rat, căruia F.C. Argeș, i-a răs
puns la fel de sportiv. Sigur, 
piteștenii n-au dat tot ce pot, 
dar la pauză au trebuit să se 
mulțumească cu 0—0. Pînă a- 
tunci jocul fusese destul de e- 
chilibrat (două ocazii de par
tea gazdelor — Cristea și Spă- 
lățelu : două ale oaspeților — 
Ignat și Bărbulescu). După 
pauză, în min. 53, bucureștenii 
au avut o ocazie imensă (șut
Cîrpă, Nitu a respins, iar
Cursaru a reluat cu capul de 
la 8—9 m, peste poarta goală), 
pentru ca peste un minut, BA-

la 
din

C. 
ti- 

a

DEA să înscrie cu un șut vio
lent, de la 20 m, după cc ba
lonul „mușcase" muchea barei 
din dreapta. In min. 63, BĂR- 
BULESCU a mărit avantajul la 
2—0, printr-un gol splendid 
(voleu, cu boltă, din unghi 
greu). Gazdele au reușit să re
ducă din handicap în min. 78, 
cînd mingea șutată de fundașul 
PANAIT, din apropierea liniei 
de fund, a deviat din Nițu in 
gol.

Arbitrul Gh. Ispas (Constan
ta) a condus foarte bine echi
pele : AUTOMECANICA : Mi- 
rea — P. Marin. RACOVEANU, 
Schneider, PANAIT — Spălă- 
țelu (min. 62 Gh. Marin), OTĂ- 
RAȘANU, Tudor (min. 60 Dra- 
gomir) — Cursaru, Cristea, 
Cîrpă. F.C. ARGEȘ : Nițu — 
M. ZAMFIR. STANCU, Pană, 
BARBULESCU — BADEA. Chi- 
vescu, Ignat — Turcu, Radu II 
(min. 63 Eduard), Băluță (min. 
46 Nica).

Constantin ALEXE

If.c. CONSTANIA - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-8)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon). Atmosferă de meci mare 
pe stadionul „1 Mai“ din loca
litate. Peste 20 000 de specta
tori la partida cu „Poli" Iași, 
întilnire ce însemna, in fapt, o 
revedere cu Divizia ttAu a echi
pei antrenată de E. Ha ș o ti și 
P. Comăniță. Vrînd să demons
treze că nu conduce întîmplă- 
tor, detașat, In seria I a di
viziei secunde, formația gazdă 
a imprimat încă de la început 
un ritm alert Jocului, creînd 
faze de bun nivel tehnic și 
multe, multe ocazii de gol în 
fața unui adversar lipsit de cî- 
teva „piese grele" : Romilă, Si- 
mionaș (accidentați în meciul 
de la Galați) și Costea.

în r inia repriză am consem
nat nu mai puțin de șase po
sibilități de deschidere a scoru
lui : min. 10, 17, 29 și 31 cînd 
Naște a fost de-a dreptul sen
zațional la șuturile foarte grele 
expediate de I. Moldovan, Pe- 
niu, Petcu și, respectiv, Buduru 
ca să numai vorbim de acelea 
din min. 12 și 37 cînd balonul 
a trecut de puțin pe lîngă 
poarta echipei ieșene, preocu-

pată mai mult de faza de apă
rare. Golul calificării avea «â 
vină in min. 60 : la o fază pre
lungită in careu, destul de in- 
cîlcită, balonul a ajuns Ia PE- 
NIU. care cu un voleu din în
toarcere, de toată frupiuscfea, 
inscrie în colțul lung. Din a- 
cest moment, „Poli" va ieși 
mai mult în atac (fără să rea
lizeze însă mai nimic) gazdele 
mai ratează 1"
bune, iar la un contraaatac ie
șean. Costaș va scoate o minge 
de gol (min. 85 — șut violent 
al lui Agachi de la aproximativ 
35 m).

Arbitrul Gh. Retezan (Bucu
rești) a condus bine formațiile: 
F.C. CONSTANȚA: COSTAȘ — 
BORALI. Antonescu, Nistor, CA- 
RAMALĂU — DROGEANU, 
GACHE, BUDURU — PENIU, 
PETCU (min. 74 Liveiuc). 
I. Moldovan (min. 38 Măr- 
culescu). POLITEHNICA IAȘI: 
NAȘTE — Munteanu I, An
ton, AGACHI, Ciocîrlan — Ke- 
resi (min. 66 Sachelarie), C. 
IONESCU, D. Florean, CORAȘ — 
Dănilă. Cioacă.

Stelian TRANDAFIRESCU

cîteva situații

UN START FRUMOS $10 NfDORITĂ PAUZĂ ÎN AȘTEPTAREA... ZĂPEZII
(Urmare din pag. 1)

există o copie a acestui plan. 
„Adevărul e altul, ne spune to
varășul Ioan Pop, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. După 
pregătirile și frumoasa deschi
dere, majoritatea consiliilor a- 
sociafiilor an făcut o nedorită 
pauză in angrenarea membrilor 
lor la acțiuni sportive. Trebuie 
ca noi, activul C.J.E.F.S., să 
mergem in asociații și să-i 
mobilizăm pe oameni". Altfel, 
așteptind căderea zăpezii și ve
nirea gerului pentru organiza
rea întrecerilor la etapa de iar
nă a „Daciadei", amatorilor de 
sport nu le rămîne decît să ur
mărească buletinele meteorolo-

gice și să privească spre cer în 
așteptarea fulgilor de nea.

Sîmbătă și duminică am vi
zitat cîteva din terenurile și 
sălile de sport din Baia Mare 
și am constatat din nou efortu
rile care s-au făcut aici pentru 
dotarea sportului. în școli exis
tă o activitate susținută și a- 
cest lucru trebuie remarcat. 
Am văzut cum, în timpul lor 
liber, antrenorii de gimnastică 
de la C.S.M. lucrau cu copii de 
la grădinițe, din rîndurile că
rora speră să găsească urma
șele componentei echipei olim
pice a României, Rodi ca 
Am urmărit programul 
sportive de la grădinița 
și am fost impresionați, 
pole sportive din Baia

Dunca. 
micilor 
nr. 10 
Orga- 
Mare,

Insă. în colaborare cu 
de răspundere, cu atribuții 
sport, trebuie să-și 1 ' 
mai mult atenția și spre 
ciațiile 
derile 
pentru 
de aici 
noscînd 
care Maramureșul le-a obfinut 
la precedenta ediție a „Dacia
dei". nu ne rămîne decît să 
credem că sîmbătă și duminică 
a fost doar o întîmplare că 
n-am avut unde să urmărim 
întrecerile „Daciadei", unde 
să-1 vedem pe tinerii muncitori 
Intrecîndu-se pe terenurile de 
sport sau In săli. Nu de alta, 
dar zăpada nu vine la o dată 
fixă, Iar această pauză nedori
tă riscă să se lungească In 
mod nejustificat.

factorii 
in 

îndrepte 
aso- 

sportive, din întreprin- 
și instituțiile orașului 
organizarea activităților 
în mod continuu. Cu- 
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tatori) și 
5, asigu- 
— Dacia 
st condi- 
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Cupei î 
e, nu s-a 
ri la ni- 
irima re- 
i semnul 
, fiecare 
cite trei 
ile de a

6, prin 
pe lingă 

afă a lui 
n Micu- 
oape de
S. Popa, 

oiere. U-
15, prin 

ultimă
min. 17, 
șut. in 
intîlnit 

în min. 
jpa, ezi- 

lucrată. 
I clujeni

joacă un timp ceva mai bine 
și sînt mai periculoși în fa
zele de poartă. Ei ratează, în 
min. 53, o mare ocazie de a 
deschide scorul, prin I. Popa 
dar, după 4 minute, ȚIGLARIU 
nu mai greșește, înscriind spec
taculos ; după care, accidentat, 
autorul golului părăsește tere
nul. Va fi acum rîndul Jiului 
să iasă mai mult la joc pentru 
a obține egalarea. Universitatea 
se apă ă însă bine și cu multă 
ambiție, chiar și în 10 oameni, 
după accidentarea lui Ciocan, 
în min. 82 (entorsă), reușind 
în final o victorie meritată.

Arbitrul Gh. Jucan (Mediaș) 
a condus bine următoarele for
mații : JIUL : Drăgușanu —
BEDO, Vasiliu, Neagu, P. Gri- 
gore — Vînătoru (min. 71. Pe
tra), Miculescu, Stoichiță — Mu- 
șat, S. POPA. Florescu (min. 61 
Barbu). „U" : Paniță — Chiș, 
Moș, CIOCAN, I. Mureșan — 
Boca, Bagiu, I. POPA — Leor- 
deanu (min. 77 Porațchi), ȚI
GLARIU (min. 63 FI. Pop), Măi- 
căneanu

Mihai IONESCU

CARAIMANUl BUȘTENI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
0-1 (0-1)

ENERGIA SIAIINA-S.C. BACĂU 0-2 (0-2)

DRAG-STEAUA 2-9 (0-3)
telefon), 
la „lo- 
era 

meciului, 
lin start 
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te : prin
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plin ca- 
orii lo- 
să țină 
1 au pu- 

lacune 
c, majo- 
izîndu-se 
Caragea, 
uă mari 
42 ; dar 
itura de 
5 de pe 
min. 22).

valoaro

a fost concretizată după pauză 
cînd Steaua a înscris o suită 
de 6 goluri : M. RĂDUCANU 
(min. 52 — cel mai spectaculos 
gol al meciului, după ce a dri
blat nu mai puțin de cinci ad
versari și min. 58), ZAHIU 
(min. 60 și 70). BOLBA (min. 

63) și MATEFI (min. 68). Spre 
final, cînd Steaua „a oprit mo
toarele", gazdele izbutesc să 
înscrie în min. 77 prin NEMEȘ 
(cel mai bun jucător al gaz
delor) și, în min. 82, prin ini
mosul CARAGEA.

A arbitrat bine D. Ologeanu 
(Arad) următoarele formații s

LAMINORUL : Novac (min. 
64 Hădără-i) — Matei, Binea, 
Fuior, Tudor — Pacațan, NE
MEȘ, Lucian — Vasilescu (min. 
71 Zenici), CARAGEA, Popa.

STEAUA : Popa — Rotar, 
FL. MARIAN, SAMEȘ, Nițu — 
MINEA (min. 46 Matefi), ZA
HIU, ISAIA — Jurcă. M. RA- 
DUCANU. Ad. Ionescu (min. 
61 Bolba).

Adrian VASILESCU

J-F.C.M. BRAȘOV 0-5 (0-3)
telefon), 

ineră bl- 
evenl- 

,‘dent: e- 
nplonatul 

adver
se din 
ionatului. 
■Ut destul 

avut cî- 
dar lni- 

!e brașo- 
știa au

13) prin 
mal mar
ți. Cele- 
HIOREA-

SPIREA 
doua Mi

nerul a avut cîteva contraatacuri 
periculoase, dar respinse de por
tarul Popa, în ultima Instanță. 
Interesant de amintit că raportul 
cornerelor a fost favorabil, eu 
7—6, echipei locale.

A arbitrat bine A. Forwirth 
(Timișoara). MINERUL ȘUNCU- 
IUȘ: Gligor — Costea, Vana, Te- 
rebeși (mln. 46 June), Szeplaki 
— VOGEL, IANCU — Ursu, Pa
ta ki. Ambru, Marușca. F.C.M. 
BRAȘOV: Popa — PAPUC, Șulea, 
Vărzan, Manclu — NAGHI, San
du — Nanu (min. 50 Spirea) PA- 
RASCHIVESCU (min. 70 Luca), 
FURNICA, CHIOREANU.

Ion UNGUR, coresp.

PROGRESII! VULCAN BUCUREȘTI 
2 (1-1; 2-2)
telefon). la urmă, au dat ciștig de cauză
min. 18 echipei Unirea, ea reușind să

CHIOPU. înscrie două goluri frumoase prin 
execu- ȘCHIOPU (min. 92) și HEREDEA 

., m și (min. 108).
RUDAN, Arbitrul ‘ M. Adam (Cluj-Napo- 
lul Kon- ca) a condus formațiile : UNI-

poartă. REA : Kondor (min. 57 Balazs)
re a lui — Lemac II, Abrudan, TAMAS, 
Abrudan PIRCEA, — GEROCS, Moldovan, 
:at con- VERES — ȘCHIOPU, HEREDEA,
■a „A" PATAKY (min. 119 Hibart). PRO-
:-au re- GREȘUL VULCAN : Bulancea —
73, Ia o i. Alexandru (min. 27 Grigore),
lat prin Ciugarin, G. Sandu, Gh. Ștefan
în min. — Cristea (min. 57 Tugulan),
o lovi- Nignea, Anghel, M. Ionescu —
iugarin. Țevi, Apostol.
-e, pînă Ilie GIIIȘA — coresp.

ÎRGHE GHEORGHIU-DLJ-
yÎLCEA
LU-DEJ, 
dinamic, 
tivității, 
ucat de 

^egal cu 
eră de 
ii au 
nanență 
califice

,'ingurul 
iu asis- 
fost în- 
GlNGU

0-1 (0-0; 0-0)
(min. 114) Ia o acțiune de con
traatac.

A arbitrat V. lanul (Iași), ur
mătoarele formații: ENERGIA :
POPESCU — Avram, Grădinaru 
(min. 43 Frasin), STAN, Sfectu 
— IONIȚA, Petcu, Ene — BOIȘ- 
TEANU (min. 105 Huțanu), Moise, 
Mihu. CHIMIA: Constantin — Le- 
pădatu, CATARGIU, Cheran (min. 
20 Cilean), Cincă — IORDAN, 
Stanca, Alexandru — TELEȘPAN, 
GINGU, PR^DA.

Gh. GRUNZU-coresp.

BUȘTENI, 26 (prin telefon). 
Valea Prahovei s-a adunat 
parcă la Bușteni, în pitorescul 
cadru de sub Bucegii însoriți 
Toți au venit să vadă pe viu 
echipa campioană, unii purtînd 
chiar speranțe ascunse care 
vizau marea surpriză pe acest 
teren, unde părăsiseră compe
tiția Gloria Buzău și Poiana 
Cîmpina. Campionii forțează 
Insă din plecare și visul minu
nii se risipește după un sfert 
de oră In min. 16, Ia o lovi
tură liberă de la 25 m craiovenii 
regizează o schemă și gazdele 
cad în capcană : Bălăci execu
tă în diagonală, ȘTEFĂNESCU 
țîșnește și înscrie cu rafina
ment. Ambițioasa formație an
trenată de Gh. Pahonțu cade 
psihic cîteva minute, dar o 
salvează bara (min. 19 — șut 
al lui Cămătaru), portarul Io- 
niță (salutar in min. 26 și 30) 
șl... ratările studenților. Dar 
Caraimanul prinde curaj și este 
Ia un pas de o mare egalare

în min. 38, cind Toc trimite 
de puțin pe lingă bară Cam
pionii nu forțează nici după 
pauză. Cîrțu „dansează" ele
gant. Irimescu și Cămătaru ra
tează, Plumb amenință și el 
„reduta olteană", însă meciul 
nu mai are nervul și frumuse
țea primei părți. Și aceasta în 
primul rînd pentru că echipa 
campioană s-a gîndit mai 
mult la derbyul de duminică 
cu Dinamo.

Arbitrul bucureștean N. Geor
gescu a condus foarte bine ur
mătoarele formații : CARAI
MANUL : IONIȚA — Stanciu, 
Toc, Incrosnatu, ILIE — Mi- 
clea. Constantinescu (min. 70 
Negulescu). Brînză — PLUMB, 
Wisowschi, Ciutacu. UNIVER
SITATEA : Lung — Negrilă, 
CIUPITU. ȘTEFĂNESCU, Un- 
gureanu — GEOLGAU (min. 
67 Țicleanu), Bălăci (min. 40 
CÎRȚU), Donose — Crișan, Că
mătaru, Irimescu.

Mircea M. IONESCU

SLATINA, 26 (prin telefon). în 
prezența a peste 5 000 de specta
tori s-a disputat ieri, pe un timp 
foarte bun, dar pe un teren alu
necos, meciul dintre divizionara 
„A" S.C. Bacău și Energia Sla
tina, echipă care activează în Di
vizia „C“. Oaspeții au atacat de 
la început reușind să marcheze 
ta urma a două contraatacuri ale 
lui CHITARU (min. 16 și 40). La 
reluare însă, deși au dominat te
ritorial întreaga repriză a doua, 
slătinenil n-au reușit să fructi
fice ocaziile avute ratînd multe

ocazii prin Furnca, MUicioagă șl 
Vlăduț.

A arbitrat V. Topan (Cluj-Na- 
poca).

ENERGIA: GHENU — Florea 
(min. 46 Roșea), Letea, Nucu 
(min. 80 Popescu), Pană — Co
toșman, FURNEA, Vlăduț — MIN- 
CIOAGÂ, Asaftel, Bălan.

S.C. BACĂU: Ursache — An- 
drieș, CARPUCI, Lunca, Elisel — 
L. Moldovan, I. Solomon, VA- 
MANU (min. 46 Șoșu) — Șoiman, 
FIȘIC, CHITARU.

D. MIHAIL, coresp.

GLORIA BISTRIȚA - A.S.A. TG. MUREȘ 4-1

OLIMPIA Rm. SĂRAT - F.C. OIL 1-2 (1-2)
RM. SARAT, 26 (prin telefon).

Joc plăcut, cîștigat de diviziona
ra „A“ In fața unei formații am
bițioase. Localnicii au început 
mai bine și, după cîteva acțiuni 
la poarta lui Anghel, au deschis 
scorul. Aceasta s-a intîmplat în 
min. 20, cînd fundașul Soare a 
„urcat" pînă aproape de linia de 
fund adversă, de unde a centrat 
In careu și ZAMFIR', cu capul, 
a trimis balonul la „păianjen": 
1—0 pentru Olimpia. Dar, bucuria 
gazdelor a fost de scurtă durată 
fiindcă, ta minutul următor, IO- 
VANESCV a restabilit egalitatea. 
Apoi, jocul s-a menținut echi
librat, Prepeliță (min. 28) și, res
pectiv, Preda (min. 29) au iro
sit situații favorabile de a în
scrie. După două lovituri de colț, 
la poarta Olimpiei (min. 35 și 36), 
Șoarece (min. 37) a luat o ac
țiune pe cont propriu, a intrat

ta careu unde a fost „cosit" de 
Petrache și penaltyul acordat a 
fost transformat de IOVANESCU: 
1—2. In repriza secundă jocul s-a 
menținut echilibrat în unele pe
rioade, apoi F.C. Olt a obținut 
mai multe lovituri de colț. Meri
tă să amintim de ratările lui 
Pușcă (min. 61) și, respectiv, lo- 
vănescu (min. 80), cînd fiecare a 
pătruns în careu și, deși, neje- 
națl, au ratat incredibil.

Bun arbitrajul lui N. Rataea 
(Bîrlad). OLIMPIA: Arghir — 
SOARE, Androne, Petrache, PRU- 
NICA — Duță, Zamfir, Pușcă — 
Preda (min. 66 Buzăianu), MO- 
ROGAN, Oprea. F.C. OLT: An
ghel — Llcă, NICOLAE, CIOCIOA- 
NA, A. Mincu (min. 81 C. Min- 
cu) — P. ’ Petre, ȘOARECE (min. 
78 Martinescu), IOVANESCU — 
Prepeliță, IAMANDI, Piturcă.

Pompiliu VINTILĂ

BISTRIȚA, 26 (prin telefon). 
Victorie categorică — în fața a 
peste 10 000 de spectatori — a 
divizionarei „B“ Gloria Bistrița 
care a învins fără drept de 
apel cu 4—1 (2—1) pe A.S.A. 
Tg. Mureș obținind o calificare 
spectaculoasă la capătul unui 
joc pe care l-a controlat pe a- 
proape întreaga durată a par
tidei. Exceptînd primul sfert 
de oră, cînd divizionara „A“ lăsa 
să se întrevadă că vrea să a- 
jungă în „optimi”, în rest for
mația tîrg-mureșană nu ne-a 
arătat mai nimic. In min. 3 
oaspeții reușesc să deschidă 
scorul : Boloni execută excelent 
o lovitură liberă, Fanici prelun
gește cu capul la BIRO I care 
trimite, din apropiere, în pla
să. în următoarele minute Fa
nici (min. 7) ratează o bună o- 
cazie de gol iar în min. 10 
centrarea _ lui Szabo face ca 
mingea să cadă pe „transver
sală". Atit din partea oaspeți
lor, pentru că de acum încolo 
bistrițenii sînt cei care își im
pun punctul de vedere. în min. 
40 tabela arată 1—I : pasă i-

(2-1)
deală, in adincimc, a lui Ba- 
lint, Georgescu pătrunde în 
forță flancat de MUNTEANU și 
ultimul deviază balonul în 
poartă înscriind prin autogol. 
In ultimul minut al reprizei 
BERCEANU, printr-un șut din 
voleu, aduce în avantaj echipa 
locală. După pauză, Biro II 
este obligat să mai scoată de 
două ori balonul din plasă. 
Prima dată in min. 63 cind 
GEORGESCU a executat exce
lent o lovitură liberă de la 18 
m, a doua oară in min. 67 cind 
DANILA a înscris imparabil, 
pecetluind scorul final al intil- 
nirii.

A arbitrat foarte bine V. Tă
tar (Hunedoara). GLORIA 
BISTRIȚA : Bologan — Moi- 
sescu, Cervenschi, Fogoroși, 
Ferencz — BALINT, HURLOI, 
GEORGESCU — Nicolae, DA- 
NILĂ. BERCEANU; A.S.A. TG. 
MUREȘ : Biro II — Szabo Je
nei, Boloni, Gall — Both, Pîs- 
laru (min. 46. C. ILIE), Mun
teanu — Fanici, BIRO I, Fa- 
zekas (min. 36 Hajnal).

Gheorghe NERTEA

VIITORUL GHEIIRGHENI-
SPEJIÎIIIL SIIIIILNJLSC

GHEORGHENT, 26 (prin telefon). 
Aproape 5000 de spectatori, pre- 
zențl pe stadionul ^23 August", 
au urmărit un joc frumos, ta 
care gazdele n-au fost cu nimic 
Inferioare adversarilor lor. Ple
dează în favoarea celor afirmate 
raportul șuturilor la poartă și al 
cornerelor : 10—6, respectiv 13—4 
pentru Viitorul. La începutul jo
cului gazdele au avut cîteva ac
țiuni periculoase la poarta Spor
tului studențesc, dar Moraru a 
apărat excelent. Golul a fost în
scris ta min. 14, cînd Mircea 
Sandu a trimis balonul cu ca
pul, Tache l-a respins, dar 
BUCURESCU, aflat ta apropiere, 
a Înscris lmparabll : 1—0 pentru

BUCUREȘTI 0-1 (0-1)
echipa, bucurcșteană. în repriza 
secundă Viitorul a dominat mai 
mult, a avut ocazii de a înscrie, 
dar Szavuly, Bartha și Cerghi- 
zan au ratat. Arbitrul R. Petres
cu (Brașov) a condus formațiile: 
VIITORUL GHEORGHENI i TA
CHE — CERGHIZAN, BARTHA, 
Szekely, Tudose — DEZSO, Șor- 
lea (min. 31 Simon), Balazs — 
Clorceri (min. 46 Szabo), Szavuly, 
Farkas. SPORTUL STUDENȚESC: 
MORARU — Stroe, CAZAN, 
CONSTANTINESCU, Munteanu II
— Șerbănică, O. Ionescu, Cățoi
— BUCURESCU, M. Sandu, Ior- 
gulescu.

C.F.R. CRAIOVA - E.C.M.
CRAIOVA, 26 (prin telefon).

Mica echipă craioveană a învins 
destul de ușor pe divizionara „A“, 
într-un joc în care, ta afara go
lurilor înscrise, a mai risipit tocă 
3—4 ocazii, astfel că scorul nu a- 
pare deloc exagerat. Ea a des
chis scorul ta mln. 1 prin CHI- 
RIȚA, la o minge ricoșată din 
zidul defectuos al oaspeților. In 
mta. 21 oaspeții egalează prin
tr-un autogol al lui CRAIU. In 
mta. 40 gazdele Iau conducerea 
prin golul realizat de SANDA, 
printr-o splendidă lovitură de

GAEAII 3-1 (2-1)
cap și își măresc avantajul, prin 
CHIRITA (min. 87).

A arbitrat Cr. Tcodorescu (Tîr- 
goviște).

C.F.R.: Purcaru — Baie, BI- 
CHEA, Boldicl II, Craiu — RA
DULESCU, Sanda, Matei — Giu- 
verdea, CHIRIȚA, POMANA.

F.C.M.: lordache (min. 38 Ji- 
van) — Vlad (min. 8 Popescu),' 
Bejenaru, Olteanu, Țolea — CON
STANTINESCU, Burcea, Balaban 
— FLOREA, Rusu, Orac.

Ștefan GURGUI, coresp. ;

STICLA ARI1ȘU1 FURDA - F.C. BAIA MARE 2-1 (2-1)

Csaba MALNASI — coresp.

LAMINORUL ROMAN - POLITEHNICA TIMIȘOARA
1-3

ROMAN, 26 (prin telefon). 
„Poli" a deschis repede scorul 
(min. 2 — „cap" PALEA, din 
careul mic, la o minge res
pinsă de portarul Botez) și, to
tuși, ceea ce avea să se pe
treacă în continuare, aproape 
întreaga primă repriză, avea 
să indrituiască cele spuse, la 
vestiar, de Gh. Lungu, antre
norul gazdelor, și anume că e- 
chipa lui își va vinde scump 
pielea in fața deținătoarei tro
feului. Intr-adevăr, fără Păl- 
tinișan, Dumitru și Dem- 
brovschi. „Poli" avea să se 
complacă, după înscrierea golu
lui. într-un joc de păstrare a 
mingii, în timp ce Laminorul 
găsea mai ușor drumul spre 
poarta lui Suciu. Tot atît de 
ușor, însă, Ene, vîrful de atac 
al gazdelor, avea să rateze în 
două rînduri (min. 10 și 21), 
prima oară plasînd, balonul <’ă- 
turi, de la numai 5 m. Mai 
experimentat, „omul de gol" 
al oaspeților. NEDELCU II, 
nu-1 va ierta spre sfîrșitul re
prizei (min. 40) pe portarul 
Botez, reluînd, cu capul, în 
plasă, centrarea Iui Nadu. In
sistența demnă de toată lauda 
a divizionarei „C“ îi aduce aces
teia, in min. 57, golul de o- 
noare. după un splendid un
do!, ca la „A", încheiat de 
COSMA. Aproximativ 15 000 
de susținători ai localnicilor 
se conectează din nou la miza 
partidei, dar nu va trece prea 
mult și. in min. 70, la golul 
Iui ANGHEL (șut pe jos, de

(0-2)
la circa 12 m lateral dreapta), 
se vor resemna eu o înfrîn- 
gere a formației favorite.

M. Fediuc (Suceava) a con
dus bine formațiile : LAMI
NORUL : Botez — Chiuzan, 
COSMA Șoiman, Bortoș — 
LEANCA, DARIE, Racheru (min. 
64 Afloarei) — Iamandi (min. 
58 Zăloagă), Ene, Dinu. PO
LITEHNICA : SUCIU — NADU, 
Manea, ȘERBĂNOIU. Vișan — T. 
Nicolae (min. 78 Murar), ROȘ- 
CA .Vlătănescu — Anghel (min. 
72 Cotec), NEDELCU II, Palea.

Gheorghe N1COLAESCU

TURDA, 26 (prin telefon). 
Ceață compactă la Turda. La 
ora 13, ar fi însemnat să se 
joace ca... într-o sticlă de lap
te. La ora 13,30, cînd se hotă- 
rîse amînarea partidei, ceața 
s-a ridicat spre bucuria celor 
4.000 spectatori de pe stadio
nul Municipal. Din start, Arie- 
șul atacă cu aplomb, joacă „ca 
o echipă de A", cum avea să 
exclame, pe banca sa, Viorel 
Mateianu. Linia de fundași a 
băimărenilor, nesigură, nesin
cronizată, oferă culoare largi 
atacului turdean, care se și in
filtrează prin ele. fără comple
xe. în min. 8, Sipoș, debarasîn- 
du-se ușor de Condruc, va 
șuta în bară. în min. 15 ace
iași SIPOȘ va deschide scorul, 
finalizind o centrare a lui Po
dani. în min. 19, PAȘCA mar
chează și el, după o combinație

ȘTIRI • ȘTIRI
• PANDURII TG. JIU — RA

PID BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Meci 
devansat din etapa a XVII-a a 
campionatului Diviziei „B“, se
ria a n-a. A marcat : Andrieșel 
în min. 17 și 80. (P. CRISTEA
— coresp.).
• MIINE, la casele obișnuite, 

se pun în vînzare biletele de 
intrare la meciul Steaua — F.C.M. 
Galați, care are loc duminică, pe 
stadionul Steaua, cu începere de 
la ora 14.

cu Bacoș, asistată fără replică’ 
de defensiva oaspeților. F. C. 
Baia Mare reduce imediat (min. 
20) din handicap, ROZNAI 
transformă un penalty dictat 
pentru henț în careu. Pînă la 
pauză, dominare pe toate pla
nurile a echipei din „C“... După 
reluare, băimărenii se vor im
pune fizic și tehnic. Cu Windt 
la 30 m de poarta sa, F. C. 
Baia Mare va domina autoritar 
dar inițiativa ei este blocată de 
o echipă cu spirit de abnegație 
care își consumă toată energia 
în tratarea fazei de apărare.

Arbitrul M. Ivăncescn (Bra
șov) a condus foarte bine for
mațiile : STICLA : Vlad — 
Bilă, Ludușan, ȘOMFALEAN, 
HEXAN — Sipoș, Tașnadi, 
PAȘCA — PODARU (min. 90 
Naghy), Timbuș, BACOȘ.

F.C. BAIA MARE : Windt — 
Borz, Condruc, Koller (min. 20 
CIOHAN I), Molnar — Sabău, 
Mureșan, Deac (min. 46 SEPI) 
— Dragomirescu, Terheș, Roz-, 
nai.

Ion CUPEN

DE LA
Federația română de fotbal a 

efectuat unele modificări în 
programul competițional din a- 
cest sfîrșit de sezon. Astfel, 
jocurile din Divizia „A" și „B” 
— etapa din 30 noiembrie — 
se vor disputa după-amiază de 
la ora 14, la aceeași oră (14) se 
vor desfășura și meciurile ulti
mei etape (a XVII-a) a Divi iei 
.,B“ din ziua de 7 decembrie,

Partidele din etapa a XV-a 
a campionatului Diviziei C 
(programate inițial pentru 30 
XI) vor avea loe sîmbătă 29 
noiembrie la ora 14, la fel și 
jocurile campionatului republi
can al juniorilor I — seriile 1, 
2, 6 și 7.

Meciurile restante din Divi
zia „C“ etapele a X-a (din

F. R. F.
26 X), a XH-a (din 9 XI) și a 
XlV-a (din 23 XI) — se vor 
disputa după cum urmează,: 
etapa a X-a pe 4 decembrie 
ora 14, etapa a XlI-a pe 7 de
cembrie ora 11 și etapa a 
XÎV-a pe 10 decembrie ora 14 
—, la fiecare etapă juniorii 
respectivi joacă în deschidere.

în campionatul republican al 
juniorilor I etapele .restante au 
fost reprogramate astfel : eta
pa a X-a — seriile 3, 4, 5 și 
8 pe 29 noiembrie ora 14, iar 
etapa a XlI-a a seriilor res
pective pe 3 decembrie ora 14. 
Etapa a X-a a seriilor 1, 2. 6 
și 7 pe 3 decembrie ora 14, eta
pa a XlI-a pe 6 decembrie ora 
14, iar etapa a XlV-a pe H 
decembrie ora 14.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

Pentru a oferi participanților la 
concursul Pronosport de dumini
că 30 noiembrie 1980 o sursă su
plimentară de inspirație, redăm 
pronosticurile făcute de Dan Pui- 
can, regizor artistic la Radiote- 
leviziunea Română, iubitor sta
tornic al acestui atractiv sistem 
de joc:

I. Ascoli — Como X
n. Catanzaro — Juventus 1X2 

in. Inter — Bologna 1 X
TV. Napoli — Brescia 1
V. Perugia — Cagliari X

VI. Piștoiese — Avellino X
VU. Roma — Udinese 1

VIU. Torino — Fiorentina . 1 X
IX. CS Botoșani — FC C-ța X i
X. Unirea Foc. — Gloria B-ța 1
XI. Autobuzul — Petrolul X
XII. Fl. Moreni — Met. Plop. 1 

xm. Metalurg. Cugir — U.T.A. 1 X
Pentru iubitorii de Loto, rea

mintim că NUMAI ASTAZI se 
mai pot procura bilete cu nume
rele preferate pentru tragerea o- 
bișnuită de mîine, 28 noiembrie 
1980.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA P ^RES

DIN 26 NOIEMBRIE 1980 
Extragerea I: 4 6 19 38 17 18. 
Extragerea a n-a: 33 1 36 41 

25 13.
Fond total de cîștigurl 1.386.737 

Iei din care 500.000 lei report la 
categoria 1.



la slirșHul acestei sflptamlnl. în Capitala

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE POPICE „CUPA CARPAȚI" 
Sportivi din 7 țări se vor întrece pe arena Voința în cea 

l de a 14-a ediție a
începind de mîine, arena 

Voința din Capitală va fi gaz
da unor importante competiții 
de popice, dintre care se deta-, 
șează tradiționalul turneu in
ternațional „CUPA CARPAȚI", 
aflată la cea de a 14-a ediție și 
la care vor fi prezenți sportivi 
din Austria, Bulgaria, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia 
și, evident, România. în ca
drul celor trei probe ale com
petiției — individual masculin, 
feminin și perechi mixte —• vor 
evolua o serie de sportivi bi- 
necunoscuți pe plan interna
țional, cum sînt printre alții : 
iugoslavul Nikola Dragas, fost 
multiplu campion al lumii, 
Klaus Meissner (R.D.G.), cîști- 
gător al „Cupei Carpați“ în 
1976, Holczer Lâszloue (Unga
ria), Oswald Frincl (Austria), 
Ia care se vor alătura cunoscuți 
popicari români, ca Margareta 
Cătineanu. campioană mondia
lă, Iosif Tismănar, medaliat cu 
argint la ultima ediție a C.M. 
și alți componenți ai reprezen
tativelor României, > campioane 
ale lumii. în ediția de anul 
trecut a „Cupei Carpați" au

prestigicasei competiții
terminat învingători reprezen
tanții țării noastre : la indivi
dual — Elisabeta Albert (cu 460 
pd) și Iosif Tismănar (970), 
iar la perechi mixte — Marga
reta Cătineanu cu Ilie Băiaș 
(1336). Iată și programul „Cu
pei Carpați" ; sîmbătă, ‘de la 
ora 8,30 Ia 12,30, după-amiază 
de la ora 14.30 — turneul indi
vidual și duminică, de Ia ora 
8,30 — proba de perechi mixte.

Concomitent, începind de 
mîine, de la ora 15, se dispută, 
pe arena Voința „Memorialul 
Ghcorghc Bălan" — competiție 
aflată la a doua ediție, la care 
participă 28 de jucătoare și 26 
jucători, precum și 
F.R.P.", etapa a V-a, 
în această întrecere, 
etapei decisive, conduc în cla
samente : 1. Elena Andreescu 
(Voința Buc.) 16 p, 2. Silvia 
Berinde (Voința Oradea) 11 p, 
3. Elena Pană (Voința Buc.) 
11 p, respectiv 1. I. Tismănar 
(Rulmentul Brașov) 22 p, 
Ilie Hosu (Electromureș 
Mureș) 12 p, 3. Iuliu 
(Electromureș Tg. Mureș) 10 p.

„Cupa 
ultima, 

înaintea

2.
Tg.

Bice

Lp 3 decembrie, la Val d’lsere, start în Cupa Mondială

PORNEȘTE DIN NOU MORIȘCA INFERNALA
A SCHIORILOR

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
CEHOSLOVACIA

La 3 decembrie, odată cu pro
ba feminină de coborîre de la 
Val d’lsâre, pornește din nou 
morișca infernală a Cupei Mon
diale care angajează elita schiu
lui (cea nedeclarat supusă regu
lilor cvasiprofesioniste). Timp de 
98 de zile, schimbtad mereu sta
țiunile de sporturi de iarnă șl 
țările (11 la număr, din 3 con
tinente), cei mai buni schiori ai 
lumii se vor avinta Intr-un to
tal-record de 71 de probe (in- 
eluzînd 10 combinate alpine), a- 
jungînd astfel la ceea ce nu
meam mai sus ritmul de iad de 
două curse ta trei zile, cu pau
ze de doar 2—3 zile intre pistele 
de concurs alternate.

Această 
Cupele 
sezonul 
etapă de 
Olimpice 
Lake 
mondiale 
Schladming (Austria). Etapă de 
care profită unii schiori 
cum mai puțin încorsetați de re
gulile olimpice de eligibilitate — 
pentru a se declara fățiș în ta
băra semiprofesioniștilor (așa 
cum a făcut recent Ingemar 
Stenmark, stabilit, ca și compa
triotul său, tenismanul BJOrn 
Borg, la Monte Carlo).

Anul acesta, Cupa Mondială se 
dispută în două faze : intre 3 
decembrie șl 15 februarie, apoi 
— după o pauză rezervată cam
pionatelor naționale — între 6 și 
28 martie, lnchelndu-se în stați
unea iugoslavă Kranjska Gora, 
unde vom cunoaște pe noii ciș- 
..................... totalul de curse;

Austria, 9 în.

cea mai aspră dintre 
Mondiale se constituie, 
acesta, într-o aparentă 
tranziție între Jocurile 

de iarnă
Placid și

de schi 1932 de
1980 de la 

campionatele 
la
a-

„PATINELE
Mai mult de 80 de patina

tori din 13 țări au luat parte 
Ia recenta reeditare a tradițio
nalei competiții internaționale 
de patinaj artistic ..Patinele
pragheze". Pentru cei
mulți, aceasta a fost 
testare a forțelor în 
sport atît de spectaculos, 
început de sezon, 
s-a desfășurat în Palatul Spor
turilor din Praga și a avut ca 
învingători pe Elena Garanina 
și Igor Zavozin (U.R.S.S.) la 
proba de dansuri, Brigit Lo
renz și Kurt Schubert (R.D.G.)

PRAGHEZE"
Sa-

li. s

mei 
prima 
acest 

la 
Competiția

la proba de perechi, Iosef 
boveik (Cehoslovacia), la indi
vidual bărbați șl Karola Paul 
(R.D.C.) la individual femei. O 
plăcută surpriză a constituit-o 
pentru spectatori evoluția de
zinvoltă a patinatoarei sovie
tice Lena Kondrașova, in vîrstă 
de 10 ani, ocupanta locului se
cund, cu un program frumos 
și dificil. Campionii mondiali 
și olimpici, perechea Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev 
au evoluat în cadrul progra
mului demonstrativ de închi
dere a reușitei competiții.

tlgători. Din
10 se dispută în 
Elveția clc.

Orice pronostic, 
ceput de sezon, 
Sînt însă cîteva 
care poate porni orice apreciere, 
tn primul rînd, se înregistrează 
abandonurile declarate ale unor 
schiori care au scris istoria ul
timului deceniu în Cupa Mondi
ală. Nu vom mal întiln! tn pal- 
marese, anul acesta, nume mari 
ca : Annemarie Moser-Proll, Gus
tavo Thoenl, Bernadette Zurbrig
gen, Christian Neureuther sau 
Erich Haken. tn al doilea rînd, 
chiar prin minore modificări de 
regulament, sînt favorizați, de 
două sezoane încoace — și vor 
fi cu atît mal mult ta noua edi
ție — „multilateralii" sau polia- 
tloniștii, cum le-am spune noi. 
Se știe, de pildă, că după trei 
victorii consecutive (1976—1978),

acum la în- 
pare hazardat, 

premise de la

Ingemar Stenmark a cedat ulti
mele două titluri lui Peter Ltis- 
cher (1979) șl Andy Wenzel (1980). 
Acum, intrind" In calcul 5 locuri 
la flecare probă (nu 3 sau 4 ca 
inainte), suedezul schiind pe pro
dusele firmei iugoslave Elan are 
din nou mari șanse, el fiind 
asul necontestat al slalomului 
special și uriaș, iar coborîtorii 
neavînd un lider capabil să-1 
concureze. Ingemar stenmark 
mai este ambiționat și de do
rința de a întrece recordul de 
victorii în probe, deținut acum 
de Annemarle Priill cu 62 de 
reușite,' în timp ce el-Insuși to
talizează pînă acum 52,

Cine mal stat cel ce pot aspira 
la onorurile Cupei Mondiale 7 
Desigur, titularul Andy Wenzel 
(Liechtenstein), proaspătul cam
pion olimpic Leonhard Stock (A- 
ustria), Phil Mahre. (S.U.A.), An
ton Steiner (Austria), Jacques 
Liithy (Elveția) și încă mulțl al
ții pe care e prea devreme să-i 
judecăm la valoarea reală. Evi
dent, austriecii — care, prin 
omogenitatea loturilor, stat can
didați nr. 1 la șefia clasamen
tului pe națiuni — suferă de 
pierderea unor coborîtori de 
faimă accidentați (Klammer, 
Wimsberger), dar le rămîne in
tact coborîtorul Werner Grls- 
sman, ca și slalomistul Hans 
Enn.

Tot mai multe formații trec, 
strategic, centrul de greutate pe 
loturile feminine, unde afirma
rea este poate mal ușoară sau 
concurența mal deschisă, după 
abandonul marii campioane Proll 
șl accidentarea recentă a liderei 
Hannl Wenzel, Astfel, Italia mi
zează pe Claudia Giordani ; R.F. 
Germania — pe surorile Irene 
șl Maria Epple, Christa Kinsho- 
fer ; fără a neglija școala fran
ceză. care poate produce mari 
surprize, precum și reputata c- 
chlpă elvețiană.

Printre candldații probelor mas
culine mai sînt pomeniți cana
dienii Ken Read, Steve Podborskl 
șl Chris Kent, ............ ~
Gros, " " 
fried 
Hetnl 
slderii 
Boris __  _______ ____
Popanghelov (care va profita de 
două probe ta fieful său, la Bo- 
roveț, la 24—25 martie 
Itor).

Fără îndoială, după 
curse vom fi mult mai 
asupra posibilităților

Din nou favorit nr. 1 al Cu
pei mondiale la schi : suedezul 

Ingemar Stenmark
schiori al lumii. în cursul lunii 
decembrie, băieții vor concura la 
Val d’Isfere (5—6), Madonna di 
Campiglio (9—10). Val Gardena 
(14), Cortina d’Ampezzo (17) și 
St. Moritz (21), iar fetele la Val 
d’Isăre (3—4), Limone Piemonte 
(7), Piancavallo (12—13), Alten- 
markt (17—18) șl Bormio (20), cit 
prezența precumpănitoare in 
program a probelor de coborîre 
(pentru băieți) și în egală mă
sură a slalomului special (pen
tru fete).

Victor BĂNCIULEȘCU I,

VIETNAM

NOI RECORDURI NAȚIONALE
Odată eu dezvoltarea bazelor 

sportive, cu prospectarea tine
relor talente, în R. S. Viet
nam cota valorică a performan
țelor crește neîncetat. Acest 
fapt a ieșit în evidență mai 
ales în acest an, cind tinerii 
sportivi vietnamezi au partici
pat la Jocurile Olimpice de la 
Moscova, aliniindu-se la star
tul probelor atletice, de înot, 
tir și lupte libere. Deși prezen
ța lor nu a fost însoțită de 
medalii, totuși atleții vietna
mezi au cîștigat o experiență

deosebită, care le-a permis ca 
în evoluțiile lor olimpice să 
depășească recordurile naționa
le. Performanțele 
Nguien Hong Bik. 
Hoa, Fang Thi Fu 
Nguien Man Tuan 
marcabile în acest 
mul a îmbunătățit propriul său 
record național la 100 m bras 
cu 5 secunde. Dealtfel, aces
tui sportiv i-a revenit cinstea 
de a purta steagul delegației 
sale Ia ceremonia de deschidere 
a Olimpiadei de vară.

înotătorilor 
Huang Thi 
și mai ales 
au fost re- 
'sens. Ulti-

CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. I)

Iar cea mai neașteptată in 
min. 55. cind după o inițiativă 
a oaspeților. mingea revine 
rugbyștilor militari care întorc 
faza, balonul sărind norocos în 
brațele lui LUNGU, și al cin
cilea eseu, pe care ALEXAN
DRU îl transformă : 32—3. Aici 
Steaua „oprește motoarele" și 
in min. 69 TÎRNYANCSEV iz
butește o nouă l.p : 32—6.
doar atît...

Th. Witting a condus cu 
autoritate formațiile STEAUA: 
Codoi — Fuicu, Enache, Zafies- 
cu II. Lungu — Alexandru, 
Suciu — C. Florea, Achim. 
Murariu — Rădulescu. M. 10- 
nescu — Cioarec. Munteanu 
(min. 13 Pojar). Corneliu. ȘTI
INȚA BAIA MARE : Ciolpan
— Tîrnyancsev. Varga. Rădoi, 
Pascale — Cantea Haralambie
— Tătucu, Beraru. D Florea
— Pujină. Urdea — Ungurea- 
nu. Moț Ioniță.

Dimitrie CALLIMACH1

cîteva situații de eseu, cea mai 
clară fiind a lui Sărac, din 
min. 18). Rutina și exprimarea 
superioară în joc a dinamoviș- 
tilor s-a concretizat prin 
șapte eseuri (GHEORGHE 
ROMAN. ZAFIESCU II, 
VENȚA, ALDEA, NICA), 
transformate de PETRE și 
de CONSTANTIN. Pentru

__ italienii Piero 
Herlberto Plank șl Sieg- 
Kerschbaumer, elvețianul 
Hemmi, ba chiar și out- 
iugoslavl Bojan Krizaj șl 
Strei sau bulgarul Petar

anul vi
primele 

edificați 
marilor

OLIMPIADA DE ȘAH
LA VALLETTA, 26 (Ager- 

pres). — După o zi de repaus. 
Olimpiada de șah a continuat 
în capitala Maltei, cu întilnirile 
din turul al cincilea. în com
petiția feminină, pe primul loc 
în clasament se află 
nata Ungariei, cu 12,5 
urmată de România — 
(1), U.R.S.S. — 10,5 p,

selecțio- 
puncte, 
10,5 p 
Spania, 

R.P. Chineză, R.F. Germania — 
10 p, S.U.A. — 9,5 p, Bulgaria 
— 9 p (1), Anglia, Iugoslavia, 
Israel — _9 p, Olanda și Polo
nia — 8.5 p (1). Rezultate din 
runda a 5-a : România — Olan
da 2—0 (1), U.R.S.S. — Ungaria 
1,5—1,5 ; Israel — Iugoslavia
1,5—1,5 ; S.U.A. — Anglia 1,5—

1,5 ; Bulgaria — Polonia 1,5—0,5 
(1) ; Italia — Franța 2—1 ;
R. P. Chineză — India 2,5—0,5 ; 
Brazilia — Austria 2—1.

Iată și cîteva rezultate 
concursul masculin ” ~ ' 
Bulgaria
S. U.A. 3—1 ; Anglia
2,5—1,5 ; Suedia —
3—1 ; Iugoslavia — 
2,5—1,5 ; Cehoslovacia 
nia 2,5—0,5 (1) ; România 
Olanda 1—1 (2).

din
: U.R.S.S. —

2—2 ; Ungaria — 
Israel

Finlanda 
Filipine 

— Polo-

ȘTIRI DIN TENIS
IN CADRUL turneului Interna

țional de la Melbourne, perechea 
Virginia Ruzici (România) — Mi
ma Jausovec (Iugoslavia) a în
vins CU 7—5, 7—5 cuplul Anno
Minster — Hana Strachonova. 
Alte rezultate : Jollissaint, Mes- 
ker — Lovera, Pinterova 6—1, 
7—6 ; Barker, Walsh — Hutnick, 
Morse 6—3, 6—2; Hanika, Kohde 
— Mandlikova. Tomanova 4—6, 
6—4, 7—6.CLASAMENTUL „PRIMILOR 10* 
din lume pe 1980 la tenis, in 
viziunea specialistului 
Lance Tingay, de la „1 
legraph* 
urmează : 
Borg ; 2. John 
mmy Connors ; 
las ; 3.
6. Ivan 
Solomon ; 
llot Teltscher ; 10.
fried. FEMININ : 1. 
Lloyd ; 2. Evonne 
3. Tracy Austin ; 4. 
vratilova ; 5. Hana I 
6. Billie Jean King ; 
Ruzicl (România) ; 
Jaeger ; 9. Wendy
10. Kathy Jordan.

TURNEUL FEMININ de la 
Sydney a fost cîștigat de jucă- 
toarea australiană Elizabeth Sa
yers, care a dispus în finală cu 
6—2, 6—1 de Sue Barker (Anglia).

tenis, 
i englez 

____ ..Daily Țe
se prezintă după cum 

MASCULIN : 1. Bjiirn 
3. Ji- 

Guillermo VI- 
Gerulaitis ;

7. Harold
8.

1.
McEnroe ;
4. ~ ■'

Vitas 
Lendl ; 

. Gene Mayer ; 9. E-
Brlan Gott- 
Chris Evert- 
Goolagong ;

Martina Na- 
Mandllkova : 

: 7. Virginia 
8. Andrea 
Turnbull ;

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX

RUGBY

DINAMO — C.S.M. SIBIU 
36—3 (16—3). Se înțelege, bucu- 
reștenii au controlat jocul, 
chiar dacă din formație au lip
sit internaționalii Stoica și 
Paraschiv, accidentați dumini
că. Meciul a fost curat, cu 
multe faze la mină, oaspeții 
dind. o bună parte din timp, 
o replică onorabilă (ei au avut

cele 
2,

RO- 
trei 

unul 
_ ______________   si- 
bieni a punctat SÎRBU, din lo
vitură de pedeapsă. Corect ar
bitrajul Iui A. Briceag, (g.r.).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
15—9 (9—9). Așa cum se și an
ticipa, disputa dintre cele două 
formații studențești a fost dîrză 
și echilibrată. Ocazii de a înscrie? 
$1 de ® parte și de cealaltă. Pe
rioade de ------ ' ~'
tuși XV-le 
a încheiat 
unul plus 
10 minute 
mari jocul 
de energie _ ___  ___ _____
titoare. Tehnic. însă, s-au Comis 
multe greșeli (cele mai multe, 
elementare !), care denotă o pre
gătire • •-
strictă 
puțin 
celor 
dițiile
Este un aspect de- referință asu
pra căruia vom reveni...

Realizatori : Paraschivescu (trei 
drop-uri), Vintllă (eseu). Cojo- 
caru (transformare) pentru R.C, 
Sp. studențesc, respectiv M. Pa- 
naite (l.p. șl transf.) și Pîslaru 
(eseu). Foarte bun, arbitrajul Iul 
C. Udrea (T. St.).

A.S. P.T.T. ARAD

dominare egale. Șl to- 
studenților bucureșteni 

în avantaj, datorită 
de decizie în ultimele 
ale partidei, tn linii 
a plăcut prin risipa 
a celor două compe-

insuficientă, preocupare 
pentru rezultat și mai 

pentru calitate. Antrenorii 
două formații acuză con- 
improprii de antrenament.

R.C. GRI-

VIȚA ROȘIE 13—13 (13—7). Ară
denii vădind o bună condiție fi
zică, însoțită și de o reușită con- 

' cepție de joc, au ținut în șah 
experimentata echipă bucureștea- 
nă, oaspeții putîndu-se declara 
în final fericiți de egalul reali
zat (în min. 26 gazdele condu
ceau cu 10—0 .’). Au înscris An- 
ghel și Corduneanu (cîte un e- 
seu), Domokoș (l.p.), Leca (tr.) 
pentru arădeni, respectiv Al. Ma
rin (2 încercări), Simion (l.p.) și 
Tudor (tr.). A arbitrat Al. Gă- 
geatu. (I. Ioana, coresp.).

FARUL — RAPID 40—3 (19—3). 
Joc la discreția gazdelor, care 
au înscris șase eseuri : Plloțchi 
(2), Mușat, Opriș, Nache șl Gri- 
gore (cîte unul), Bogheanu (drop), 
Bucos (l.p. 4-5 tr.) — remarca
bilă reintrare ! — respectiv Lai- 
nac (l.p.). Arbitru : FI. Tudora- 
che. (C. Popa, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 21—7 
(13—3). Au marcat Merca (2 
încerc.), Gh. Dinu (încerc. 4-tr.). 
Dobre (încerc.), Nedelcu (drop), 
respectiv Spinoche (l.p.) și V. 
ștefan (încerc.) (S. Băloi, co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — RUL
MENTUL BIRLAD 3—7 (0—3) !
Surpriză mare la Iași, „Poli" fi
ind învinsă de o echipă „specu
lativă*. Au înscris: Doroftei (l.p.). 
respectiv Hodorcă (l.p.) și 
toaie (eseu). Arbitru : I. 
lică (D. Onciul, coresp.).

CLASAMENT : 1. Steaua 
2. Dinamo 28 p. 3. Știința 
Mare 26 p, 4. Farul 24 p. 5. Gri- 
vița Roșie 24 p. (diferențiate de 
punctaveraj). 6. Sportul studen
țesc 20 p, 7. P.T.T. Arad 19 p etc.

Abu 
Vasi-

30 p,
Baia

BOX • Boxerul american Ray 
„Sugar" Leonard a cucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
semimijlocie ; 
invingind prin abandon In 
priza a 8-a

■ (Panama), în 
New Orleans.

(versiunea W.B.C.) 
re- 

pe Roberto Duran 
meciul disputat la

In prima manșă a 
europene. echipa

FOTBAL • 
„Supercupel" 
Nottingham Forest a învins cu 
2—1 (0—0) formația spaniolă F.C. 
Valencia. Au marcat Ian Bowyer 
(2), respectiv Felman. • Echipa 
U.R.S.S., aflată In turneu în Spa
nia, a jucat cu Atletico Madrid, 
pe care a intrecut-o cu 3—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Tarkanov, Gavrilov și Buriak 
(din penalty).

HALTERE • In apropiere de 
Rostok s-a desfășurat întîlnirea 
intre echipele de juniori ale 
R.D. Germane și României. Vic
toria a revenit gazdelor cu 6—2. 
Cele două puncte ale sportivilor 
români au fost realizate de Ma
rian Ilie la cat. cocoș cu 190 kg

(85-4-105) și de Pavel Nedelea 
cat. semimijlocie
(130 + 145).

CU 275
la- 

kg

in-feminină 
concursului 

de la Vol-
PATINAJ • Proba 

dividuală din cadrul 
de patinaj artistic 
gograd a fost ciștlgată de spor
tiva sovietică Natalia Lebedeva, 
urmată de Tatiana Mihalkova 
(Cehoslovacia), tn proba mascu
lină, victoria a revenit concurentu
lui austriac Thomas Hlavik. * 
tn concursul de patinaj viteză 
de la Inzell, campioana vest-ger- 
mană Monika Holzner a termi
nat Învingătoare în două probe : 
500 m — 43.63 și 1000 m — 1 :29,80. 
Proba masculină de 500 m a re
venit lui Paul Ederer. cronome
trat cu 40.20.

SCRIMA • Concursul de sa
bie de la Katowice a fost cîș
tigat de scrimerul polonez Da
riusz Mudke, care l-a învins in 
finală cu 10—8 pe coechipierul 
său Andrzej Kosztewy. In fina
la probei pe echipe : 
zig — G.K.S. “

Ultimele ftiri

ASEARĂ IN CUPA
Aseară s-au desfășura! meciurile primei manșe 

finală ale „Cupei U.E.F.A.". îatâ rezultatele:

Radniciki Nt$ 
Hamburger S.V. 
Ipswich Town 
Grasshoppers Zurich 
Standard Liege 
Eintracht Frankfurt 
S.C. Lokeren 
V.f.B. Stuttgart

Returul va avea foc la 10

S.S. Lelp-
Katowice 8—6.

U. E. F. A.
din codrul optimilor do

— A.Z. *67 Alkmcar
— St. Etienne
— Widzew Lodt
— Torino
— Dynamo Dresda
— F.C. Sochau,
— Real San Sebastian
— F.C. K6ln

2-2 
0-5 
5-0
2-1
1-1
1-2
1-0
3-1

decembrie. Alte amănunte, în ziarul de mîine.'
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