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S-a încheiat turul Diviziei „A" de fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA, LIDER DE TOAMNĂ!
• Dinamo, depășită in finiș (5 puncte în minus față de lider în „clasamentul ade
vărului") • F.C.M. Brașov, revelația sezonului, „pe podium" • Sportul studențesc 
„pe tobogan" • Mai rămine de jucat restanța Jiul — F.C. Baia Mare

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

DINAMO (15-9 cu Steaua) PE PRIMUL LOC 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

Ieri s-a disputat etapa a 11-a 
în Divizia „A“ de rugby:

STEAUA — DINAMO 9—15 
(3—3). Tribuna terenului de 
rugby de la complexul sportiv 
din Ghencea s-a dovedit prea 
mică pentru un interes așa de 
mare față de „eternul derby“ 
Steaua — Dinamo. Partida nu 
a însemnat însă decît în par
te spectacolul pe care l-a 
așteptat, cu temei, publicul, 
în final am plecat chiar 
cu un gust amar, lăsat de ner
vozitatea excesivă, precum și 
de scenele de pugilat din tim
pul meciului de... rugby.

șă !). Deci, 3—3 la pauză.'
Două minute trecuseră de la 

reluare cînd CONSTANTIN 
și-a adus, din lovitură de pe
deapsă, echipa în avantaj. Mai 
puțină șansă a avut Alexandru, 
în min. 44. Pentru ca în min. 
52 să se consume o fază care 
a dat naștere la multe discuții: 
Dinamo în atac, Paraschiv, 
venit în mare viteză, șutează 
balonul, este însă împiedicat 
să-1 urmărească și, aceasta pe- 
trecîndu-se în apropierea spa
țiului de țintă al campionilor, 
arbitrul Alexandru Lemneanu a 
acordat eseu de penalizare (a

- F.C. Olt
- F.C. Boia Mare
- Corvinul Hunedoara 2-0
- F.C.M. Galați 4-1
- F.C. Argeș 4—0
- Progresul Vulcan 2-0
- A.S.A. Tg. Mureș 3-1

F.C.M. Brașov 
Jiul 
Politehnica Iași" 
Steaua 
S.C. Bacău 
„U“ Cluj-Napoca 
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vilcea 
Univ. Craiova - Dinamo

2-1 (1-0) 
amânat 

(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(2-0)

1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. F.C.M. Brașov
4. F.C. Argeș
5. „U“ Cluj-Napoca
6. S.C. Bacău
7. Chimia
8. Corvinul
9. Politehnica Iași

10. Steaua
11. A.S.A. Tg. Mureș
12. „Poli" Timișoara
13. F.C. Olt
14. Progresul-Vulcan
15. Jiul
16. F.C. Baia Mare
17. Sportul studențesc
18. F.C.M. Galați

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
17

12 1 
tO 2
9 3
9 1
8 2
7 4
8 2
8 1
7 3
7 3
7 2
7 2
6 4
7 2
6 1
5 2
5 2
5 1

4 30-12
5 28-13
5 23-19
7 30-20
7 19-18
6 23-24
7 21-31
8 31-25
7 28-23
7 25-21
8 29-32
8 15-19
7 18-23
8 25-31
9 22-23
9 18-26

10 17-25
11 22-39

25
22
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19
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18
18
17
17
17
16
16
16
16
13
12
12
11

Citiți cronicile în pag. 2—3

GOLGETERII
12 GOLURI : Tevl (Progresul Vulcan), Fanld 

(A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din 11 m, Radu n (F.C. 
Argeș) — 3 din 11 m.

10 GOLURI : Petcu (Corvlnul).
8 GOLURI : Gluchici (Jiul).
7 GOLURI : Câmătaru șl Crișan (Univ. Craiova).
6 GOLURI : Iordache (Dinamo), Coraș (Politehnica 

Iași), Văetuș (Corvinul), Pițurcă (F.C. Olt) — 1 din 
11 m, Balacl (Univ. Craiova) — 3 din 11 m, Nedelcu 
(Politehnica Timiș.), Preda (Chimia Rm. Vtlcea), Va- 
manu (S.C. Bacău) — 1 din 11 m.

A\\\\\\V&\\
Atac — respins — 
ol Sportului stu

dențesc
Foto; V. BAGEAC

18 SINTEZE IN MINUTUL 1531
s-a încheiat, 

.___ , ___ ,_ ____ _____  - fotbal Jucate
de cele 18 echipe foarte bine (mai rar), bine, mediocru, slab 
sau foarte slab, după cum am văzut cu ochii noștri pe stadioa
ne sau pe micul ecran, ori am auzit din transmisiile radiodifu
ziunii. Conform obiceiului, vor urma analizele, flecare va da 
socoteală pentru „ceea ce a adunat șl ceea ce a risipit" 
în această toamnă, se vor trage concluzii, se vor lua, tot după 
obicei, șl măsuri, la rău șl la bine...

Prefațînd aceste analize, rîndurile de față vă propun, stimați 
cititori, 18 scurte sinteze ale evoluțiilor celor 18 concurente ale 
Diviziei A.

1. Universitatea Craiova, campioana ediției trecute, este tot pe 
...locul ei (cum scriam acum cîteva săptăminl), lotul superior 
Valoric, spiritul accentuat ofensiv al echipei (care adeseori sa 
prăvălește pur și simplu peste adversar) șl ambiția tradițională 
olteană urcind echipa pe prima treaptă („cuvenită — spun 
specialiștii — de drept și de fapt"). Cu toată această reușită, 
echipa craioveană are la pasivul său ratarea — din primul foc 
— a sezonului internațional (de club), apoi o perioadă de 
umbră de cîteva săptăminl care nu se poate. Justifica decît 
parțial prin absența lui Beldeanu, conducătorul său de Joc și 
evident omul care „vede" cel mai bine terenul șl leagă cel mai 
bine acțiunile. Ciudate și de neacceptat sînt și fluctuațiile de 
prea mare amplitudine, — de la penibil la excepțional —, în 
numai trei zile, cazul saltului de la Timișoara (unde oltenii au 
fost de nerecunoscut) la Tg, Mureș (unde oltenii au Jucat extra
ordinar) . Da primul său campionat în calitate de antrenor princi
pal, Oblemenco a pășit cu dreptul, dar abia la primăvară se va 
face adunarea cea mare...

2. Cu un lot lipsit de omogenitate valorică, „subțire" mal ales 
în constituția atacului, Dinamo a fost cel mal ades remorcată 
în acțiunile sale ofensive de „micro-reactorul atomic" Țălnar, 
puternic factor de influență asupra angajării întregii echipe, ală
turi de Dinu, care a luptat ca de obicei „pe baricadă",

Marius POPESCU

Turul campionatului de fotbal ediția 1980,0981 
așadar, ieri, la ora 15,45, după 1530 de minute de

(Continuare in pag 2-3)

Culegind balonul după o grămadă, Pompilie Borș încearcă să 
scape pe placaj. (Fază din meciul Steaua — Dinamo).

Foto : Dragoș NEAGU
Prima repriză nu lăsa de 

fel să se întrevadă tensionantul 
final. Joc echilibrat, de uzură, 
cu transfoirmerii în prim plan. 
ALEXANDRU a executat pre
cis (min. 18) una din cele pa
tru lovituri de pedeapsă ale e- 
chipei sale, CONSTANTIN a 
egalat prompt, după doar trei 
minute, avînd în min. 24 o 
altă posibilitate de a puncta, 
de puțin ratată. In rest, doar 
două faze de semnalat : în 
min. 15, la un atac frumos pe 
treisferturi al dinamoviștilor, 
urmat de o spectaculoasă „con
tră". Codoi fiind stopat cu di
ficultate, și în min. 30 — cînd 
Alexandru a fost foarte aproa
pe de a reuși un drop de mare 
efect (40 de metri, lîngă tu-

transformat CONSTANTIN). 
Sigur, este greu de apreciat 
dacă „demiul" naționalei ar fi 
ajuns balonul, însă nimeni nu 
poate exclude această posibili
tate. Or, regulamentul are în ve
dere tocmai aceasta : dacă
probabil s-ar fi marcat, fără 
antijocul echipei în apărare. 
Au urmat, în min. 54, schim
burile de pumni, sancționate 
mai întîi prin eliminările lui 
Țurlea și Rădulescu, apoi ale 
lui Ion și Zafiescu I. Din acest 
moment, așadar, rugby în 13 ! 
Avea să fie însă, culmea, cea 
mai frumoasă perioadă de

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 2-3)

SPADASINUL ANTON PONGRACZ (A.S.U. Tg. Mureș) Șl SABRERUL 
FLORIN PĂUNESCU (Steaua), CÎȘTIGĂTORI ÎN „CUPA ROMÂNIEI

„Cupa României", ediția 1980, 
a programat sîmbătă proba de 
spadă, la care au participat 57 
de concurenți. Interesant era 
de văzut cine va reuși să se 
impună în absența trăgătorilor 
clubului Steaua care, cu excep
ția lui Rudolf Szabo, erau ple
cați la un turneu internațional 
peste hotare.

Pe lîngă A. Pongracz (A.S.U. 
Tg. Mureș) și L. Angelescu

(Farul Constanța) — care și-au 
continuat suita neîntreruptă da 
victorii — s-au calificat direct 
în faza finală C. Manta 
(I.E.F.S.) și F. Nicolae (CI. sp. 
șc. Olimpia Craiova), din reca
lificări ajungînd în această fază 
N. Doboș (C.T.A.S.), F. Cszis- 
zar (C.S. Satu Mare), R. Szabo 
(Steaua) și I. Dima (Farul). 
Primele perechi din faza fina
lă: Pongracz —Doboș, Angeles-

Campionatele individuale de lupte greco-romane

FAVORIȚII AU
După trei zile de întreceri, 

duminică la prînz, în Sala spor
turilor din Pitești, au fost de
semnați cei zece noi campioni 
ai țării la lupte greco-romane. 
Partidele, în special cele deci
sive pentru stabilirea primelor 
șase locuri, au fost dinamice, 
spectaculoase, concurenții apă- 
rîndu-și cu dîrzenie șansele de 
a cuceri poziții fruntașe în ie
rarhia luptelor românești. Au 
fost dese situațiile în care va
loroșii noștri luptători, meda- 
liați ai multor confruntări in
ternaționale, au fost obligați să 
depună mari eforturi pentru a

OBȚINUT VICTORII DIFICILE
termina învingători, 
zul vicecampionului 
la Moscova, Constantin Ale
xandru, în disputele cu Nicolae 
Iordache (Rapid) și cu juniorul 
dinamovist Marian Ștefan, me
ciuri în care C. Alexandru a 
trebuit să facă apel la toate re
sursele sale fizice pentru a ob
ține victorii.

Lupta pentru tricoul de cam
pion la categoria 74 kg a fost 
deosebit de interesantă, în spe
cial in seria I, în care „sorții" 
au decis să se întreacă trei din
tre principalii favoriți : Gh. 
Ciobotaru și Gh. Minca (am-

A fost ca- 
olimpic de

- O nouă performanță-se adaugă in palmaresul spadasinului Anton
Pongracz. Foto : D. NEAGU

cu — Csziszar, Szabo — Manta 
și Dima — Nicolae. Cu excep
ția ultimului asalt (în care con- 
stănțeanul s-a impus cu foarte 
multe emoții, 13—12, în fața ce
lui mai tinăr dintre finaliști),

primii trăgători au cîștigat fără 
probleme. Un asalt dramatic în 
semifinală: Pongracz — Dima, 
scrimerul din Tg. Mureș con- 
ducînd cu 5—3 și 7—5, fiind e- 
galat, dar luînd iarăși condu
cerea cînd mai erau doar trei 
secunde (!) pînâ la scurgerea 
timpului regulamentar, 8—7, a- 
vantaj pe 
greu. în 
Szabo s-a 
Angelescu 
frîngerea 
rile directe.

O finală, deci, Intre ccl mai 
bun spadasin român al ultime
lor decenii, Anton Pongracz, șl 
unul dintre cei mal tineri com- 
ponenți ai lotului reprezenta
tiv, speranța Rudolf Szabo. In- 
oercînd din toate puterile să ți
nă pasul cu tehnica superioară 
a adversarului său, cu orienta
rea tactică a mai experimenta
tului Pongracz. Szabo, după ce 
a revenit de la 1—4, egalind 
chiar ia 5, la scorul de S—7 a 
anunțat că abandonează, in ur
ma recidivei întinderii muscu
lare pe care o acuzase în ulti
ma parte a reuniunii. Astfel 
Anton Pongracz reușește Ia 32 
de ani, printr-o viată sportivă 
exemplară, o nouă performan
ță (meritată!), în timp ce mult 
mai tînărul său adversar (20 
ani) din finală ridică un

care l-a menținut cu 
cealaltă semifinală, 
revanșat în fața lui 
(10—3), pentru în- 

suferită în elimină-

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Dinamo) și sucevea- 
Tipa. întrecerile au

_ ,, însă, în prim-planul 
disputei și un alt concurent : 
Mihai Zobu (C. S- Botoșani, 
antrenor Petru Gheațău). După 
ce M. Zobu a realizat una din
tre marile surprize ale cam
pionatelor, 
tuș pe Gh. Minea (dinamovis- 
tul a încercat un salt, a fost 
contrat, fixat in pod și, apoi, 
tuș), el a impresionat prin

Mihai TRANCA

bii de la 
nul Lazăr 
adus,

învingîndu-l prin

(Ccntinuare in pag 2-3)

Începînd de azi, la Constanța

TURNEUL CELOR 4“
Azi după-amiază, în Sala 

sporturilor din Constanța se dă 
startul în competiția pugilistică 
„Turneul celor 4“, întrecere 
care va capta atenția iubitori
lor boxului din țara noastră 
pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Competiția, care are un 
caracter de selecție a lotului 
național in vederea participării 
la campionatele europene de

LA BOX
anul viitor, îi reunește, cu 
foarte puține excepții, pe cei 
mai valoroși pugiliști români. 
La fiecare categorie de greu
tate participă cite patru concu- 
renți, întrecerile disputîndu-se 
sistem turneu, fiecare cu fie
care. Disputele continuă zilnic, 
ultima gală fiind programată 
sîmbătă.



Cu meciurile desfășurate ieri, 
în sala Floreasca, a luat sfîrșit 
prmul tur al campionatului na
tional de baschet feminin, în
trecerile urmînd să fie reluate 
(pe grupe valorice) prin tur
neele care se vor desfășura la 
Tg Mureș (7—11 ianuarie, grupa
1—6) și în Capitală (10—14 de
cembre. grupa 7—12). Campioana 
de toamnă este echipa Voința 
București (neînvinsă în cele 11 
part’de sust’nute) care, împreu
nă cu Un’versîtatea Clu1-Napoca 
politehnica C.S.Ș. 2 București 
Crișul Oradea. Voința Brașov, 
și Comerțul Lie. „Bolyai “ Tg 
Mure® «ază grupa 1—6. Re
zultate

Voința București — „Poli" 
C.S.S. 2 73—72 (38—40). Un ade
vărat derby, al cărui rezultat a 
fost decis prin contraatacul fi
nalizat în ultima secundă de 
E®te1a Tomescu. pînă atunci am 
consemnat faptul că Voința a 
condus cu 18—6 (min. 5), cu 
55—sn (m’n. 27). 67—60 (min. 34)

Campionatele naționale de tenis de masă

ÎNVINGĂTORI: EVA FERENCZI Șl S. CRIȘAN
ARAD, 30 (prin telefon). Pro

ba de simplu a campionatelor 
indiv:duale de tenis de masă s-a 
încheiat cu un clasament expri- 
mînd aproape exact ierarhia va
lorică a celor 55 de sportivi șl 
48 de sportive participante la 
întrecere. în concursul masculin 
Vtlul de campion a fost cucerit 
de Simion Crîsan de la C S.M 
Ciui-Nnpoca (antrenor emerit 
Pan°th Farkaș), care a scos d:n 
cursă. între alții, pe Mircea Ni- 
corescu (3—0) și apoi pe Teodor 
Ghpopgne. Tn acest din urmă 
meci. Crișan a cîștigat primul 
set la 13. Gheorghe învinge apoi 
la 16 și conduce cu 19—11 în 
setul al treilea, pentru ca S. 
Crișan să remonteze incredibil și 
să cîstige la 21. Tn setul al pa
trulea. Gheorghe conduce din 
noii detașat (18—11). dar este în- 
v’ns la 22 ! Pe partea cealaltă a 
tabloului. St. Moraru eliminase 
pe H. Pintea cu 3—1, apoi pe 
Cr’ sHn el Rom an eseu cu 3—0. 
astf«i că finala s-a disputat în
tre Crîsan si Moraru. pr’mul cîș- 
ttaînd cu 3—0 (21, 12. 14).

Tn concursul fomin’n Eva Fe
renczi de la C.S. Arad (antre
nor FmH Prokopecz) cucerește 
d’o non t’tlul de campioană, do- 

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

joc ' Steaua a dat totul pentru 
a reface terenul pierdut con- 
cretinzîndu-și insistența în 
min 60. cînd inspirația lui A- 
LEXANDRU a dus la eseul 
lui POJAR. transformat de 
primul dintre ei. Dar CON
STANTIN ne-a reamintit (în 
min 601 din excepționalele lui 
reușite din duminica preceden
tă punctînd dintr-o lovitură 
de pedeansă de pe linia de 
centru ! Nici la 9—15 nu a fost 
infrîntă ambiția gazdelor. Fuicu 
a creat . în min. 66 o acțiune 
spectaculoasă, Lungu aflîndu-se 
la un pas de eseu Și. după 
o fază construită abil de Aldca 
(min. 68), Steaua a amenințat 
continuu ținta adversă, a cul
cat chiar balonul acolo însă 
în prealabil arbitrul a fluierat 
„înainte" la Tonescu, iar în mo
mentele următoare, extrem de 
confuze a considerat că dina- 
moviștii au culcat balonul. Tar 
el era cel mai aproape de fază...

Formații : STEAUA : Codoi 
— Fuicu Enache, Zafiescu I. 
Lungu — Alexandru Suciu — 
Florea (min. 66 Teleașă), A- 
chim Mu rari u — Tonescu. Ra
dulescu — Pojar, Corneliu, 
Cioarec ; DTNAMO : Petre —

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 30 NOIEMBRIE 1980

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

III. Inter — Bologna 1
IV. Napoli — Brescia ANULAT
V. Perugia — Cagliari X

VI. Pistoiese — Avellino 1
VII. Roma — Udinese 1

VIII. Torino — Florentina X
IX. C. S. Botoșani — F. C. C-ța 2
X. Unirea Fcș. — Gloria B-ța 1
XI. Autobuzul — Petrolul 2

XII. Fl. Moreni — Met. Plopeni X
XIII. Met. Cugir — U. T. Arad 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI . 
866.592 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 30 

NOIEMBRIE 1980

EXTRAGEREA I : 21 23 26 45
EXTRAGEREA a Il-a : 61 44 

35 43
EXTRAGEREA a III-a : 64 

59 38 13
FOND TOTAL DE CÎȘTIGU- 

RI : 649.993 lei, din care 27.611 
lei, report la categoria 1.

Divizia „A" la baschet (f)

69—68 și 71—70 (ultimele două 
minute), iar „Poli" cu 22—21 
(min. 10), 68—61 (min. 37), 70—69 
și 72.—71. Au înscris : Borș 
20, Duțu 19, T. Popescu 12, To- 
mescu 12, Strugaru 10, respectiv 
Roșianu 22, Pîrșu 16, Filip 12, 
Fotescu 8, Bradu 4, Tocală 4, 
Chvatal 4 Cuțov-Zidaru 2. Co
rect și autoritar arbitrajul prestat 
de Em. Nicolescu și P. Pasere.

Universitatea Timișoara — Pro
gresul București 66—69 (39—36).
Contfnuînd seria eșecurilor din 
acest turneu (pe care le punem 
numai pe seama insuficientei 
pregătir’). timișorencele au ratat 
calificarea în turneul de elită al 
campionatului. Baschetbalistele 
de la Progresul, cu un joc mai 
organizat și mai ..legat", s-au 
desprins decisiv prin patru co
șuri înscrise, în serie, de Con
stanța Ivănescu, la jumătatea re
prizei secunde. Au marcat : Ivă- 
nescu 16, Alixandru 16, IIag:u 12. 
Pușcașu 11, Simioană 10, San- 
du-Kapelovies 4 pentru învingă-

vedindu-se de departe cea mai 
bună Jucătoare a noastră la ora 
actuală. Ea a învins pe Maria 
Alboiu, pe Lorena Mihai șl — în 
semifinale — pe Magdalena Les- 
zay, fără să le lase vreun set. 
In finală ea a întrecut pe Nela 
Stoinea, tot cu 3—0 (14, 14, 22),
după un joc frumos, în care 
și-a etalat calitățile tehnice și o 
regularitate pe care i-am dori-o 
trainică.

Ultima probă, cea de dublu 
mixt, a avut o finală de o rară 
spectaculozitate și plină de ne
prevăzut. Protagoniști : Eva Fe
renczi, Simion Crișan — Liana 
Urzică, Sorin Cauri. Primul set 
este cîștigat la 14 de Urzică și 
Cauri. în cel de-al doilea înving 
la 18 Ferenczi și Crișan Primii 
cîștigă apoi, la 19. dar ceilalți 
refac egalitatea învingînd Ia 12. 
în setul decisiv Ferenczi, Crișan 
conduc cu 7—1, se ajunge la 8—10, 
apoi 13—13... 15—15... 16—18... 17— 
19... 19—19.. 19—20, 20—20, 20—2’
21—21, 22—21 și... 23—21 I Astfel
Eva Ferenczi si Simion Crișan 
Îs1 onorează titlurile de la sim
plu, cucerindu-1 șl pe cel de 
dublu mixt.

Mircea COSTEA

Chîricencu, Marghescu, Con
stantin, Aldea — Nica, Paras- 
chiv — Roman, Borș. Zafiescu 
II (min. 57 Rovența) — Cara- 
gea Dărăban — Țurlea, Gh. 
Ion C. Gheorghe.

FARUL — R.C. GRIVIȚA 
ROȘIE 22—9 (6—6). După o re
priză echilibrată, constănțenii 
s-au dezlănțuit, avînd în Bu- 
cos un realizator în zi deose
bită : 4 l.p. și 2 l.p c. Au mai 
punctat Ploțchi — eseu, res
pectiv Simion — 3 l.p. Arbitru: 
I Vasilică. (C. POPA, coresp.).

RAPID — RULMENTUL 
BÎRLAD 10—9 (7—3). P.T.T.
ARAD — CONSTRUCTO
RUL CONSTANȚA 22—3 
(3—3). ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 4—0 (4—0), C.S.M. SIBIU 
— „U“ TIMIȘOARA 12—0 (8-0). 
POLITEHNICA IAȘI — RC 
SPORTUL STUDENȚESC 0—4 
(3—4)

Grație victoriei de astăzi, Di
namo trece pe primul loc în 
clasament, Ia egalitate de 
puncte (31) cu Steaua.

CAMPIONATELE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1) 

dîrzenia cu care l-a tnfrun- 
tat și pe Gh. Ciobotaru, de 
care a fost învins la puncte 
(4—1).

Un alt medaliat al ultimei 
ediții a J.O-, Vasile Andrei, 
pentru a intra în posesia titlu
lui de campion al țării a fost 
obligat să susțină, conform re
gulamentului, încă două reprize 
de luptă la parter în întîlnirea 
cu Ivan Savin, deoarece, după 
timpul obișnuit de luptă (6 mi
nute) scorul era alb... Nici 
campionul olimpic Ștefan Rusu 
— unul dintre cei mai catego
rici învingători — nu l-a de
pășit cu ușurință pe Ștefan 
Negrișan (Steaua). Ca și Ște
fan Rusu, la 68 kg, un alt com
ponent al echipei naționale, Ion 
Păun (Dinamo) domină cu au
toritate categoria 62 kg. El a 
infrînt și de data aceasta te
nacitatea principalilor săi ad
versari. George Dumitriu 
(Steaua), Constantin Salop (Fa
rul), iar în finală l-a depășit 
(cu toată opoziția dîrză a aces
tuia) și pe Dorel Olariu 
(CESAROM București). O sur
priză plăcută a constituit-o evo
luția greului Victor Doiipschi, 

toare, respectiv Armion 22, Gross 
20, Aștelean 12, Czmor 9, Bodea 
3. Au arbitrat bine L Petruțiu 
și G. Dutka.

Rapid — Voința București 59—77 
(32—38), „U“ Cluj-Napoca — Mo
bila 90—70 (53—32), Olimpia —
ICEMENERG C.Ș.B. 69—59 (35—
29), Voința Brașov — Comerțul 
Lie. „Bolyai" 55—67 (22—25), „Po
li" C.S.Ș. 2 — Progresul 80—67 
(36—30), Crișul — Universitatea 
Timișoara 69—51 (29—25), „U“
Cluj-Napoca — Comerțul Lie. 
„Bolyai" 74—59 (38—25), Crișul — 
Voința Brașov 88—77 (37—42), O- 
limpia — Mobila 59—75 (34—36),
Rapid — ICEMENERG C.Ș.B. 
71—70 (36—37).

„CUPA ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

semn de întrebare în ceea ce 
privește pregătirea sa din ulti
ma vreme. Pentru locurile 3—4: 
Dima — Angelescu 10—7.

Ultima probă a competiției, 
cea de sabie, a revenit lui 
Florin Păunescu (Steaua), după 
un succes net în fața colegului 
său de club. Emil Oancca : 
10—0 ! Păunescu a fost de de
parte cel mai bine pregătit din
tre participanți, intrînd — fără 
emoții — în finala de 8 : 10—5 
cu Ilosvay șl 10—7 cu Iancu, 
în eliminările directe. Apoi, în 
turneul final, 10—1 la Filipoiu 
și 10—6 Ia Duția ; singurul a- 
salt mai echilibrat dintre toate 
pe care le-a susținut cîștigăto- 
rul probei.

Emil Oancea, care — în lip
sa celorlalți sabreri din lotul 
reprezentativ — pleca favorit, 
s-a comportat bine, pînă la a- 
saltul cu Păunescu (în elimi
nări directe : 10—9 la Mocanu 
și 10—6 la I. Nicolae ; în tur
neul final : 10—6 cu Mocanu, 
revenit pe... linia de plutire, 
prin recalificări și, într-un a- 
salt de-a dreptul epuizant, 11-9 
cu Chiculi(ă) cînd s-a... stins 
pur și simplu, in fața impe
tuosului său adversar.

Surprinzător s-a prezentat 
Gabriel Duția. clasat pe locul 
3, urmînd. însă, un traseu des
tul de sinuos. După ce în e- 
liminări directe a pierdut la 
Nuță (6—10), el s-a reabilitat 
treeînd. în recalificări, de Pre- 
descu (10—9) și, după aceea, 
și de Iancu (10—8). în turneul 
final s-a impus in fața mai 
puțin experimentatului Badea 
(12—10) n-a putut trece de 
Păunescu, în semifinale (6—10), 
în schimb a fost mai decis în 
asaltul pentru locul 3, cu Chi- 
culiță : 10—7.

Clasamentul tabloului final :
1. FI. Păunescu (Steaua), 2. 
Em Oancea (Steaua), 3. G. Du
ția (Tractorul Brașov). 4 Al. 
Chiculiță (Progr. Buc.) 5. P. 
Badea (C.S. Șc. Slobozia), 6.
I. Nicolae (Tractorul), 7. V. 
Mocanu (Progresul), 8. L. Fi
lipoiu (C.S„Șe. Slobozia).

De remarcat faptul că alături 
de Steaua. Progresul și Trac
torul, cluburi cu secții puterni
ce de sabie — C.S Șc. Slobo
zia a reușit să ajungă rin tur
neul final cu același număr de 
trăgători (2), ceea ce confirmă 
rezultatele bune din acest se
zon competițional ale tînărului 
centru de scrimă ialomlțean.
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mult mai eficace in acțiunile 
ofensive decît în ultimii ani- 
Iată primii trei clasați la cele 
zece categorii: 48 kg: 1. C. 
Alexandru (Steaua), 2. N. Fa
solă (Steaua), 3. N. Iordache 
(Rapid) ; 52 kg : 1. N- Gingă 
(Dinamo), 2. FI. Avram (Car- 
pați Sinaia), 3. FI. Diaconescu 
(Dacia Pitești) ; 57 kg : 1. M. 
Boțilă (Dacia Pitești), 2- I. 
Fțulică (Dacia Pitești), 3. N. 
Zamfir (Dinamo) ; 62 kg : 1.
1. Păun (Dinamo), 2. D. Olariu 
(CESAROM Buc.), 3- G. Du
mitriu (Steaua) ; 68 kg: 1. 
Șt. Rusn (Metalul Rădăuți), 2. 
Șt. Negrișan (Steaua), 3. I. A- 
lexandru (Progresul Buc.) ; 74 
kg : 1. Gh. Ciobotaru (Dina
mo). 2. D. Obrocea (Aluminiu 
Slatina), 3. M. Zobu (C. S- 
Botoșani) ; 82 kg : 1. I. Draica 
(Farul), 2. Gh. Glonț (Dinamo), 
3- I. Enache (Dinamo) ; 90 kg : 
P. Dicu (Dinamo), 2. A. Popa 
(Progresul Buc.), 3. M. Petrescu 
(Steaua) ; 100 kg : 1. V. An
drei (Progresul Buc.), 2. I. 
Savin (Dinamo), 3. Gh. Pa- 
naite (Aluminiu Slatina) ; +100 
kg : 1. V- Doiipschi (Dinamo),
2. Gh Doiipschi (Rapid), 3. Z. 
Szilak (C.F.R- Timișoara).

18 SINTEZE 
ÎN MINUTUL 1531

(Urmare din pag. 1)

Cu toate acestea, elementul nr. 1 al reușite
lor, cel care a dinamizat la maximum echipa 
a fost „bomba temperamentală" de p*e  banca 
antrenorilor, Valentin Stănescu. Dintr-un lot 
neomogen valoric V. Stănescu a închegat un 
lot omogen moral, calitatea fotbalului produs 
fiind suplinită adeseori prin luptă, sinonimă 
cîteodată cu spiritul de sacrificiu.

3. F.C.M. Brașov, nou promovată, a stîrnit pe 
rînd mirare, uimire și în cele din urmă admi
rație. Nicolae Proca, antrenor cu mînă de 
fier, și-a prezentat echipa „de necunoscuți" la 
cel mai înalt grad de disciplină, ceea ce ne face 
să credem că, mai mult decit la oricare for
mație din campionatul nostru, rezultatele fru
moase ale brașovenilor sînt în raport cauzal 
nemijlocit cu starea exemplară de disciplină.

4. F.C. Argeș. Adesea discutat, cu un tem
perament între... Valentin Stănescu și Teașcă. 
Florin Halagian a demonstrat că în spatele 
vorbelor, pe care uneori nu și le alege, se 
află un antrenor excelent, un tehnician cu har 
care „știe să facă echipe bune", ceea ce a și 
realizat în această toamnă, alcătuindu-și o 
echipă nouă, redutabilă, cu băieți care astă- 
vară nici nu erau înscriși în cartea de telefon 
a fotbalului nostru. (Usturător, totuși, acest 
0—4 la Bacău, care le-a cam turtit fesul piteș- 
tenilor în final).

5. „U“ Cluj-Napoca. O echipă în căutarea 
propriei personalități, pe care și-a găsit-o, se 
pare, în acest final de sezon, antrenorul Stai- 
cu dovedind că a învățat bine multe din lec
țiile importante ale meseriei sale.

6. S.C. Bacău De la un 0—4 demoralizator 
chiar în prima etapă, cu Steaua, echipa 
băcăuană a ajuns — încet și sigur (adjective 
care-1 caracterizează și pe antrenorul ei. Angclo 
Niculescu) — Ia... 4—0 în ultima etapă. în a- 
propierea primelor rînduri, dîndu-ne Imprest 
că la primăvară este în stare de mai mult șl 
mai bine.

7. Chimia Rm. Vîlcea. O echipă-surpriză, în 
mare progres ! Cîștigă cînd nu te aștept! (cum 
a făcut ieri, la București, în fața Sportului) și 
se chinuiește (mai rar) tot cînd nu te aștepți.

I DUPĂ SUPERBUL GOL AL LUI GEOL
UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 2-0 (2-0)

Stadion „Central"; teren umed, alunecos ; timp rece, ploaie, vînt ; 
spectatori - aproximativ 15 000. Au marcat: GEOLGAU (min, 2) și CRI$AN 
(min. 32). Șuturi la poarta : -21—7 (pe poarta : 9—2). Cornere : 9—0.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilâ 7, Ciupitu 7, Ștefânescu 8, Ungure-anu 7— 
Geolgău 8 (min. 33 Țicleanu 8), Donose 7, Bălăci 8 (min. 73 Cîrțu 7) — 
Crișan 7, Cîmâtaru 7, Irimescu 7.

DINAMO : Sperlatu 8 — Mărginean 6, Dumitrescu 6, Bumbescu 6, Stă
nescu 6 — Di-nu 6, Augustin 6, Să nd oi 5 — D. Zamfir 5, Vrînceanu 5, 
Stredie 5.

A arbitrat : Otto Anderco (Satu Mare) 8 ; la linie : M. Salotnir (Cluj- 
Napoca) și V. lanul (lași).

Cartonașe galbene : IRIMESCU, NEGRILA, DINU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 0-0.

@ ................................. .
CRAIOVA, 30 (prin telefon).

Nici nu apucase Valentin Stă
nescu să se așeze bine pe bancă 
(în aplauzele unui public recu
noscător), cînd noua-i echipă în
casa primul gol : după trei pase- 
șnur și un „un-doi“, derutant, în 
careu, GEOLGAU avea să intro
ducă balonul în plasă, din apro
piere, nu mai întîi de a-1 fi 
driblat, scurt, pe Spcriatu, ieșit 
la blocaj. Gol splendid, demn de 
o echipă campioană, acuzat, fi
resc, de un adversar și așa 
handicapat din start de absen
țele unora dintre titulari. Și jo
cul curge în nota de superiori
tate a gazdelor care, avînd și 
vîntul aliat, se năpustesc, lite
ralmente, spre poarta lui Spe

| CINCI GOLURI Șl PATRU BAT

ICa orice echipă care nu are 
ce pierde, F.C.M. Galați a in
trat pe teren preocupată de un 
singur gînd : să joace bine. Și 

Ia reușit multă vreme acest lu
cru, mai cu seamă în cea de a 
doua repriză, al cărei scor a fost, 
dealtfel, egal. Steaua, surprinsă 

iun timp de replica . curajoasă a 
adversarei sale, a trebuit să se 
întrebuințeze foarte serios, pen
tru a se desprinde, practicînd un 

I fotbal spectaculos și eficace, pînă 
cînd și-a văzut victoria asigurată 
la un scor confortabil. După care, 
menajîndu-se, probabil, pentru 
partida de Cupă de miercuri, n-a 

Imai acționat cu aceeași vigoare, 
nu s-a mai concentrat suficient 
tn fazele de poartă șl, spre fi
nal, și-a permis chiar să se joa- 

Ice cu ocaziile de gol, ratînd din 
situații în care mingea însăși, 
părea că nu mai poate evita 
drumul spre plasă. Așa cum a 

Ifost faza din min. 72 cînd M.
Răducanu, după ce l-a driblat 
de patru ori consecutiv pe Ji- 
van a trimis o pasă prin fața 

I porții goale, acolo unde A. Io-
nescu, de la cîțiva metri, a re
luat cu mult peste bara trans-

versală. Scorul a fost deschis do 
SAMEȘ, în min. 25, care a tri
mis, cu o lovitură de cap, m n- 
gea în plasă, în urma unui cor
ner executat de Jurcă. în min. 
39 a fost 2—0, ZAHIU reluînd în 
gol balonul respins de Jivan, 
după un șut al lui Minea. După 
alte două minute a fost 3—0. a- 
tancî cînd IORDANESCU, pe 
fază, a înscris de aproape. Dună 
pauză. gălățenii au redus din 
handicap, prin BALABAN. în 
min. 62, pentru ca în min. 64,

I JOC SPECTACULOS, DE

I 
I 
I
I
I 
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I

POLITEHNICA IAȘI - CORVINUL HUNEDOARA 2-0 (1-0)
Stadion „23 August" ; teren alunecos ; timp umed, friguros ; spectatori - 

aproximativ 7 000. Au marcat: CIOACA (min. 7), DANILA (min. 57). Șuturi la 
poartă î 21—6 (pe poarta : 11-3). Cornere : 8-10.

POLITEHNICA : Naște 7 - Oprea 
Romilă II 8. Simionaș 8, Coraș 7 - 
(min. 75 D. lonescu 6).

CORVINUL : I. Gabriel 8 - Nicșa 
Andone, Bogdan 7 — Pe teu 7, Dumitriu 
Văetuș 5.

A arbitrat : R. Stincan 7 ; ia îlnie 
M. Adam (Cluj-Napoca) — cu unele

Cartonașe galbene : ANTON. 
Cartonașe roșii : ANDONE. 
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe

... ■■■■
IAȘI, 30 (prin telefon).

Frumoasă încheiere de stagiune 
pe stadionul din localitate, unde 
spectatorii, care au îndurat fri
gul usturător șl burnița agasantă, 
au asistat la un joc spectacu
los, de calitate (meritul ambe
lor echipe), la e luptă sportivă 
fără economie de efort. Aveam 
impresia că acum începe campio
natul... Politehnica a avut pri
mul sfert de oră debordant, așa

7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — 
- Dânilă 7, Cioacă 7+, Costea 6

6 (min. 76 Dubiacîuc), Găîan 7, 
IV 7, Klein 6 — Lucescu 7, Gabor 6+,

: I. Lâzâroiu (ambii din București) șl 
greșeli tn aprecierea ofsaidurilor.

0-1 (0-1).

cum știe ea să se lanseze, cu
faze electrizante, terminate cu
șuturi la poartă. I. Gabriel, de
multe ori excelent în acest joc, 
s-a opus deschiderii scorului în
min. 2 (la bomba lui Costea). 
ceea ce n-a mai putut să facă 
în min. 7 : Oprea a centrat, 
Costea a reîntors balonul în ca
reu, Gălan a încercat o dega
jare însă mrn"ea a r’”^er’t

. lui CIOACA și de acolo s-a dus

3. Corvinul. A făcut un singu 
nimeni așteptat, în meciul cu 
teren propriu. în rest, hunede 
zentat ca o echipă bună, de rr 
de mare viitor se arată și tină 
Mircea Lucescu.

9. Politehnica Iași. Cuplurile 
și Simionaș—Romilă au fost înv 
în alte toamne. Dar au resurs

10. Steaua. De la Ltege înco 
singură partidă memorabilă, cu 
In rest, s-a văzut neașteptat (și 
de puțin. La » echipă mare, i 
mari, iar rezultatele au fost fo

11. A.S.A. Tg. Mureș. A înci 
pionatul, s- a redresat oarecurr 
lăsînd impresia că poate în ort 
decît a arătat în această toar

’12. „Poli" Timișoara. Splendid 
rest puțin. Rămîne. datoare- pei

13. F.C. Olt. A ajlins o echip; 
lidă, în măsură să sperie m 
chiar pe propriul lor teren. Cît 
și mai mult, va urca mai sus.

14. Progresul-Vulcan. Debutînc 
actualul campionat, în care a 
Divizia A, echipa din str. dr. I 
multora impresia la început că 
timă sigură". Cînd nimeni nu 
greșul și-a „culcat" cîțiva ad 
mai „grei", Sportul studențes< 
apărînd ca o plăcută surpriză

15. Jiul. Cu un atacant de c 
cu un antrenor tînăr dar bun 
nu și-a fructificat întregul săi.

16. La rîndul ei, F.C. E 
rostogolit — mare și 1 
— de sus tocmai la poalele Di’ 
țîe foarte aspră pentru MateiaT

17. Sportul studențesc, Candid, 
spunea), după valoarea lotului, 
ților bucureșteni a „căzut" în f 
șl examene aparent ușoare pe 
Steaua, nu are scuze...

18. F.C.M. Galați Egală în c 
cut dlnamov’știlor șl steliștilor 
rești (1—1 și, respectiv, 2—2), 
Dunăre a coborît mult sub „li 

riata, dar nu „leagă" faze clare 
de gol. De partea cealaltă, Di
namo, desprins din uluială, înăs
prește marcajul, dar, odată in
trată in posesia mingii, nu crede, 
pe bună dreptate, în coeziunea ei 
tehnico-tact’că și preferă ’^ă-și 
joace vîrf urile cu mingi lungi, 
destul de ușor interceptate de 
Ștefănescu șl de ceilalți din a- 
părarea imediată. Deși nu prea 
limpede, forcingul craiovean îi 
aduce liderului, în min. 32, go
lul doi : Ia un corner executat 
de Irimescu, Speriata boxează 
cu dificultate, sp?e careul mic, 
dintr-un buchet de jucători care 
își disputau balonul, acesta ajun
ge Ia CRIȘAN care, de la circa 
12 m, lateral dreapta, îl expe
diază puternic, în plasă. Singu

rul lucru no 
— înlocuirea 
dentat, la un 
cu) cu Țiclc 
tari mai „pu 
prima parte 
Anderso înce 
cartonașe ie 
min. 4, lui Ii 
tempereze s 
încinse.

Sub semnul 
jament fizic 
o bună parte 
(acum va fi 
șl Dumitresci 
grijiri medica 
stanță pentru 
tltaind-o tere 
cos, din cauz, 
nil mari, ta 
oului cunoașt 
DLnamo se v 
în ofensivă, 
poarta lui Li 
tea Craiova 
scorului, își . 
căzii (min. t 
m1n. 67 — 
Crișan), dar 
una dintre el<

...Plouă, *pl(  
final, în raf 
doua se car. 
cetă totală pi

Gneori

STEAUA - F.C.M. GALAȚI 4-1 (3
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp rece, | 

tatori — aproximativ 5 000. Au marcat : SAMEȘ (miW. 
IORDANESCU (min. 41), BOLBA (min. 64), respectiv 
Șuturi la poartă : 31—15 (pe poartă : 15—7). Corn

STEAUA : Popa 6 — Rotar 6, FI. Marin 8, Sameș -
Zahiu 7 (min. 75 Stoica 6), lordănescu 7 — M. Râd
Jurcă 7 (min. 57 Bolba 7).

F.C.M. GALAȚI : Jivan 7 - Vlad 6, I. Constant
(min. 46 Moțoc 6), Țolea 6 — Bejenaru 6, Balaban
Dan 6, Rusu 5, Orac’5.

A arbitrat r S. Drăgulici 9 ; la Unie : T. Moisesci 
Tr. Severin) și M. Ivâncescu.

Cartonașe galbene : BEJENARU, ORAC, RUSU, R. DA! 
și Ml NEA.

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 6—0 (2—0).

Steaua să r< 
ța de goluri 
grație unei f 
cap expediat; 
afara acest 
mai fi de r 
„bare" de fie 
în min. 11 și 
pentru Steau' 
31 și B?jena\ 
tru F.C.M. 
foarte multe

CĂLIT/
in gol : 1—0. 
nute, Costea 
nou pe porta 
cui începe să 
peții combină 
toată echipa 
în atac, însă 
llzeze. Ieșenii 
și forța lor 
din nou. Ra 
(min. 25, de 
și Cioacă () 
bara).

La reluare, 
Costea (min. 
min. 57 să se 
Romilă II, 1< 
NIL A vine 
scrie. Oaspeți 
pasează mult, 
deciziei exces 
lui Andone, < 
un simplu fa 
după golul 
nu-1 realizeas 
ty-ul executa 
(min. «d

Stelion



PE MUCHIE DE CUȚIT
F.C.M. BRAȘOV - F.C. OLT 2-1 (1-0)

Stadion Tineretului ; teren bun ; timp Friguros, cu burniță și rafale de 
vînt ; spectatori — aproximativ 15 000. Au marcat : PIȚURCA (min. 35 — 
autogol), CHIOREANU (min. 70), respectiv PREPELIȚA (min. 50). Șuturi
la poarta : 21—7 (pe poarta : 11—3). Cornere : 10—8.

F.C.M. BRAȘOV : Popa 7 — Papuc 8, Naghi 7, Panache 8, Manciu 7 -
Gherghe 6 (min. 58 Spirea 6 ; min. 90 Furnica), Șulea 7, Bucur 7 -
Bențo 8, Paraschivescu 7, Chioreanu 8.

F.C. OLT : Anghel 7 - Licâ 7, Ciocioanî 7, A. Nicolae 7, A. Mincu 6 
(min 71 Martinescu 6) - P. Petre 6 (min. 40 Leac 6), Șoarece 7, lovă- 
nescu 7 - Prepelița 6, lamandi 6, Pițurcâ 6.
A arbitrat : I. Pop 6 ; la linie ; N. Georgescu și C. Matache (toți din 

București).
Cartonașe galbene : BENȚA.
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe : 1—0 (0-0).

200 DE SPECTATORI NECĂJIȚI

BRAȘOV, 30 (prin telefon).
Și de data aceasta, F. C. Olt 

s-a arătat o specialistă a jocu
rilor în deplasare, adoptînd o 
tactică care i-a incomodat vizi
bil pe incisivii jucători brașoveni. 
Au trecut minute bune pînă cînd 
F.C.M. Brașov- și-a intrat în 
„mină'*,  după care a început să-și 
macine adversarul. A reieșit deci 
un meci dramatic, aprig dispu
tat, care a avut și ritm și faze 
de poartă, dînd pînă la urmă cîș- 
tig de cauză formației locale, mai 
tenace, mai decisă la finalizare 
Scorul nu a putut fi deschis de 
Chioreanu care în min. 3 a ex
pediat balonul cu capul în 
„transversală % nici de Manciu 
(min. 16), care, scăpat singur 
de Ia mijlocul terenului, a pă
truns în careu, dar a șutat im
precis. Oaspeții se văd în atac 
abia în min. 28, cînd Pițurcă șu- 
tează pe jos, dar în afara spa
țiului porții. Tabela se modifică 
totuși în min. 35, cînd Papuc 
(amintindu-și că a fost cîndva 
extremă), Ia una din numeroa
sele lui incursiuni ofensive, cen-
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BACĂU, 30 (prin telefon).
Pe un teren foarte greu, două 

echipe tinere, combative, s-au în
cleștat într-o luptă foarte fru
moasă, care a dat un net cîștig 
de cauză gazdelor, mai incisive, 
mal realiste, mai prompte în fi
nalizarea numeroaselor acțiuni pe 
care le-au construit. Prima re
priză a arătat o dominare accen
tuată a băcăuanilor, care au ata
cat mai cu seamă pe partea „vi- 
tezistului*  Șoiman, acesta și astăzi 
în prim-planul întîlnirii. Rapidul 
extrem al S.C.-ului va fi la 
originea primului gol, el fiind 
dezechilibrat de Tulpan în inte
riorul careului, situație în care 
s-a acordat penalty. Â transfor
mat VAMANU (min. 21). Pitcș- 
tenii răspund destul de organi
zat, dar sînt puțin periculoși în 
atac, văzîndu-se în ofensivă doar 
în finalul reprizei (min. 35 și 38), 
la acțiunile lui Radu II și Kallo, 
rezolvate cu greutate de Cărpucl 
și, respectiv, Ursache. In ultimul 
minut al „actului întîi“, gazdele 
majorează scorul : cursă insisten
tă a Iui Șoiman, centrare, Ariciu 
este jenat în careul mic (s-a și 
accidentat Ia această fază) șl 
VAMANU înscrie din apropiere.

spre
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se- FRUMOSUL ACORD FINAL
„U“ CLUJ-NAPOCA - PROGRESUL VULCAN 2-0 (2-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp închis ; spectatori - aproximativ 
10 000. Au marcatx CIMPEANU II (min. 29), FL. POP (min. 43). Șuturi la 
poartă : 24-13 (pe poarta : 11—5). Cornere : 9—5.

,,U“ CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — Dobroti 7, Moș 7, Ciocan 7, I. 
Mureșan 7 - Porațchi 6, Țegean 8, FI. Pop 7 (min. 46 Țiglariu 7) - 
Boca 6 (min. 88 Bagiu), Cîmpeanu II 8, Ba tac! iu 8.

PROGRESUL : Bulancea 8 — 1. Alexandru 6, Ciugarin 6 (min. 46 Chivu 
6), G. Sandu 6, Gh. Ștefan 6 — Mateescu 6, M. lonescu 7, M. Anghel 6 — 
Marica 6 (min. 62 Cristea 6), Țevi 6, Apostol 6.

A arbitrat : R. Petrescu (Brașov) 7 ; ta linie : Cr. Teodorescu (Tîrgo- 
viște) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : FL. POP, I. ALEXANDRU
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—1 (1-1).
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CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te
lefon).

Obligată de „lovitura" de la 
Hunedoara, de duminica trecu
tă, și de succesul de miercuri, 
din Cupă, formația clujeană 3 
ținut să se despartă de supor
terii ei în ținută de gală. Și 3 
reușit acest lucru, printr-o vic
torie in care scorul nu reflectă 
numărul situațiilor de gol, dai 
mai ales printr-o primă repriză 
foarte frumoasă, în care atacu
rile în „evantai" au îneîntat
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ASEDIU
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon)
Pe o vreme cîinoasă și un te

ren devenit din ce în ce mai 
greu, Politehnica și A.S.A. s-au 
angajat într-o dispută deosebit 
de dirză. pe parcursul căreia 
au făcut o adevărată risipă de 
energie.

Dornici de a încheia turul 
campionatului cu o victorie 
studenții s-au instalat încă de 
la începutul partidei tn jumă
tatea de teren a oaspeților, au 
iucat apoi în marea majoritate 
a timpului cu fundașii pe linia 
de centru și chiar mult din
colo de ea, dar insistenta lor 
dominare — care în repriza se
cundă a luat caracterul unui 
veritabil asediu — s-a materia
lizat cu destulă dificultate, da
torită îndeosebi vajnicei și or
ganizatei rezistențe opuse de 
mureșeni. în frunte cu Boloni 
și cu portarul Varo, care (la fel 
ca fundașul Szabo, în min.- 67. 
cînd a scos balonul de pe li
nia propriei norți) și-au salvat în 
mai multe rînduri echioa de la 
primirea unor goluri ce pă 'eau 

trează de pe partea dreaptă, 
PIȚURCA încearcă să degajeze, 
balonul prinde boltă și intră 
peste Anghel, in plasă.

Prima parte a reprizei secunde 
ne arată un joc mai echilibrat 
și, in min. 50, tabela arată 1—1 : 
la un corner de pe partea dreap
tă se produce învălmășeală in 
careul mic brașovean și PRE
PELIȚA profită, expediind din a- 
propiere balonul în poartă. Go
lul victoriei brașovene este în
scris în min. 70, in urma unei 
faze prelungite : Chioreanu lo
vește mingea cu capul, A. Mincu 
salvează de pe linia porții, min
gea ajunge la Bența care cen
trează și CHIOREANU (de data 
aceasta) reușește să înscrie. Fina
lul este dramatic, Popa blochează 
salvator la picioarele lui Iovă- 
nescu, pentru ca în ultimele mi
nute Chioreanu să treacă peste 
majorarea scorului. Un meci a- 
prig disputat, în care conducă
torul jocului a arătat lipsă de 
fermitate, dictînd numeroase de
cizii eronate.

Gheorghe NERTEA

“ VAMANU-ȘOȘU-ȘOIMAN...
S.C. BACAU - F.C. ARGEȘ 4-0 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren noroios ; timp ploios, friguios ; spectatori - 
aproximativ 6 000.' Au marcat : VAMANU (min. 21, 45, 77), SOȘU (min. 72). 
Șuturi la poarta : 15—11 (pe poarta 11—8). Cornere : 7—5.

S.C. BACAU : Ursache 7 — Andrieș 7, Cârpuci 7, Lunca 7, Elisei 8 - 
I. Solomon 7, Vamanu 8, Șosu 8 — Șoiman 8, Fîșîc 7 (min. 86 Botez), 
Chitaru 8.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 7 (min. 45 Nițu 6) - M. Zamfir 6, Stancu 6, Cîrstea 5, 
Tulpan 5 — Birbulescu 5, Ignat 6, Kallo 6 — Bâluțâ 6 (min. 65 Turcu 6), 
Radu II 6, Moiceanu 5.

A arbitrat : C. Bârbulescu 8 j Ic linie : G. Retezan șl V. Constantinescu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—0 (1-0).
• .............. ■■■■■■■

La reluare, plteștenil sînt mult 
mai curajoși și insistent!, ei 
joacă mai bine la mijlocul te
renului dar, în afara unor cor- 

— nere, nu obțin nimic pe tabela 
de marcaj. Tn schimb, băcăuanii 
vor declanșa o suită de șarje 
la poarta tînărului Nlțu, acțiuni 
rhpide, simple și eficace, care 
vor face ca scorul să ajungă la 
4—0 prin golurile înscrise, In 
min. 72, de ȘOȘU (la o lovitură 
liberă a lui Andrieș) și, în min. 
77, de VAMANU, care a reluat 
in plasă, cu capul, tot Ia o pasă 
primită de la Andrieș. Tînăra for
mație .băcăuană încheie, astfel, 
în vervă turul campionatului. Ce 
diferență față de start, cînd tot

ochiul tribunei, au făcut „șah- 
mat“ adversarul și au schimbat 
de două ori tabela de marcaj 
Prima dată în min. 28 cînd, 
Batacliu, în mare vervă, sprin- 
tează pe stingă, centrează ideal 
și CÎMPEANU II, golgeterul e- 
diției trecute, liftează spectacu
los în gol. A doua oară în fi
nalul reprizei, mai exact în 
min. 43, cînd Cîmpeanu II a 
sîalomat pe dreapta, a jonglat 
cu adversarii în careu, a trimis 
lung Ia FL. POP și acesta a în-

LA POARTA LUI VARO...
POLITEHNICA TIMIȘOARA - A.S.A. TG. MUREȘ 3-1 (0-1)

Stadion „1 Mai" ; teren mustind de apă ; timp, ploaie persistentă și 
rece ; spectatori — aproximativ 2 500. Au marcat : NEDELCU II (min. 57), 
COTEC (min. 78 și 89), respectiv GALL (min. 39). Șuturi la poartâ : 
28—7 (pe poartâ : 21—4). Cornere : 16—0

„POLI" : Sucîu 6 - Nadu 7, Manea 7, Șerbânolu 7, Vișan 6 — Dem- 
brovschi 7, Dumitru 7, T. Nicolae 6 (min. 68 Cotec 7) — Anghel 5,
Nedelcu II 7, Palea 6 (min. 86 Vlătânescu).

A.S.A. : Varo 8 - Szabo 6, Unchiaș 7, Isplr 7, Fodor 6 - Vigu 6, 
Gali 6. Boloni 7 - Both II 6, Biro I 5 (min. 68 Fozekaș 6), Fanlcl 3 
(min. 69 Hajnal 6).

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; ta Unle : FI. Cenea și Gh. Dondu 
(ambii din Caracal).

Cartonașe galbene : BIRO I, FAN ICI, BOTH II.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 5—1 (1-0).

e-
de neevitat. Oaspeții s-au apă
rat cu o îndîrjire rar întîlnită și 
au lăsat multă vreme impre
sia că ar putea pleca neinvinși 
de aici Mai ales că la unul din 
rarele dar periculoasele lor con
traatacuri, splendid construit și 
finalizat de GALL, reușesc să 
deschidă scorul în min. 39 Iar, 
după pauză, s-au aflat din nou 
foarte aoroape de gol. în min 
63 (șut defectuos, la o frumoasă 
pătrundere a lui S’abol si min 
65 (mingea lovită cu capul do 
BOloni a lovit bara).

SPORTUL STUDENȚESC - CHIMIA RM. VILCEA 0-1 (0-0)

Stadion D;namo ; teren moale ; timp — ploaie, frig ; spectatori — aproxi
mativ 200. A marcat : PREDA (min. 79). Șuturi la poartă : 16—9 (pe 
poarta : 7-4). Cornere : 9-2.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 — Stroe 6, Cazan 7, Constantinescu 
(eliminat în min. 83), Munteanu II 6 — Șerbânicâ 6 (min. 41 Chihaia 6), 
O. lonescu 6 (min. 68 Bozeșan 6), Că țoi 7 — Bucurescu 7, M. Sandu 6, 
lorgulescu 6.

CHIMIA : Constantin 8 - Bazno 7, Iordan 7, Catarglu 8, Clncă 8 - 
Stanca 6, G. Stan 6, Alexandru 6 - Gîngu 6 (min. 87 Georgescu), Preda 7, 
Teleșpan 7.

A arbitrat : D. Ologeanu 7 ; ta linie : I. Honig (ambii din Arad) și A. 
Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene : MUNTEANU II, STROE, IORGULESCU, G. STAN. 
Cartonașe roșii : CONSTANTINESCU.
Trofeul Petschovschi ; 7. La speranțe : 0-1 (0-0).
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In prima repriză, totul pă
rea „normal". Sportul studen
țesc avea inițiativa, deținea o 
superioritate teritorială evi
dentă, dar jucătorii săi nu pu
teau să treacă de apărarea su
praaglomerată a oaspeților. In 
plus șuturile puternice ale lui 
O. lonescu (min 13) și Cățoi 
(min. 33) nu și-au atins ținta, 
în timp ce la „bomba" lui M. 
Sandu (min. 20), Constantin a 
avut o intervenție excelentă 
(de ce nu s-a acordat corner ?). 
Chimia a contraatacat pericu
los. mai ales prin Teleșpan, cel 
care, în min. 12, scăpat singur, 
a trimis cu boltă pe lingă 
Moraru dar și pe lîngă poarta 
goală, ratînd un gol ca și fă
cut.

După pauză, bucureștenii tși 
reiau seria ratărilor (în spe
cial Chihaia, in min. 48 și 57), 

un scor ca acesta, dar invers, 
(0—I cu Steaua) îi făcea pe mulți 
să privească cu îngrijorare evo
luția favoriților lor.

Eftimie IONESCU
In pauza Jocului, primarul Mu

nicipiului Bacău, Valerian Ghineț, 
a primit Trofeul fair-play „losif 
Petschovschi", care se acordă a- 
nual de ziarul „Sportul" celui 
mai sportiv public de-a lungul unui 
campionat. Ediția 1979—1980 a a- 
cestei competiții a sportivității a 
fost cîștigată de publicul băcăuan. 
Trofeul a fost înmînat de redac
torul șef al ziarului nostru, Aurel 
C. Neagu.

AL LUI „U“
scris din apropierea porții. Mai 
salvase G. Ștefan în min. 18, 
se mai opusese șl bara în min. 
30, la șutul lui Porațchi, inter
venise excelent și Bulancea în 
minutele 21, 22 și 42, toate a- 
cestea sugerînd verva clujeană 
din prima parte a întîlnirii.

Repriza secundă este mai pu
țin spectaculoasă. Clujenii nu 
mai forțează, gîndindu-se pro
babil la meciul de miercuri, cu 
Steaua, din Cupă. Bucureștenii, 
care n-au venit să se apere, 
atacă ceva mai insistent, dar 
n-au decît o mare ocazie, în 
min.. 57, cînd Moldovan „scoa
te" golul la șutul lui M. Iones- 
cu. Și pe contraatacurile gazde
lor se remarcă din nou Bulan
cea (min. 47 și 75). ratează Țe- 
gean (min. 70), este faultat în 
careu Cîmpeanu II (min. 79), 
dar nu se acordă penalty-ul de 
drept. Un frumos acord final 
in turul campionatului pentru 
U“!

Mircea M. IONESCU

în fața asaltului din ce tn 
ce mal viguros al gazdelor mu
reșenii s-au vărut nevoițL insă. 
°ă cedeze. Mai întîi, în min. 57. 
cînd NEDELCU II a profitat de 
singura greșeală a portarului 
Varo, trimițînd mingea in bară 
și reluînd-o apoi în plasă. După 
aceea în min 78 și 89, cînd 
COTEC a fructificat două din 
nnmeroase'e ocazii, una mai 
clară <*  ”’t a’ta

Constantin FIRANESCU 

iar în min. 62, la șuturile din 
apropiere, expediate de O. Io- 
nescu și M. Sandu, Constantin 
a respins formidabil, cum avea 
să o facă și Moraru. peste 
un minut, la „voleul" lui Gîn
gu. în min. 75 a marcat Boze
șan, dar Bucurescu și M. San
du se aflau în ofsaid în careul 
mic. Tușierul I. Honig- ridicase 
steagul la timp, înainte ca Bo
zeșan să șuteze, dar D. Olo
geanu a fluierat tîrziu și a 
lăsat impresia că a defavori-

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I ---------------------------------------------------------------------

C.S. BOTOȘANI — F.C. CON
STANȚA 1—2 (0—1). Autorii go
lurilor-: Dumitru (min. 85), res
pectiv Buduru (min. 32), Peniu 
(min. 63).

ceahlăul piatra neamț — 
F.C.M. BRAILA 2—0 (0—0). Au
marcat : Nemțeanu (min. 57 din 
11 m) și Vasiiiu (min. 87).

UNIREA FOCȘANI — GLORIA 
BISTRIȚA 3—1 (1—0). Au înscris: 
Rusu (min. 15), Sima (min. 62 
și 71), respectiv Berceanu (min. 
50).

C.S.U. GALATI — OLTUL SF. 
GHEORGHE 4—0 (1—0). Au mar
cat: Lala (min. 22), Toader (min. 
70 și 77) șl Zlgler (min 85).

DELTA TULCEA — VIITORUL 
GHEOHGHENI 3—1 (1—0). Autorii 
golurilor : Rotaru (min. 36 și
min. 79 din 11 m), Ingea (min. 
60), respectiv Farkaș (min. 69).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— VIITORUL VASLUI 3—0 (2—0). 
Au înscris : Iosep (min. 11), Flo- 
rea (min. 27) și Covaci (min. 82).

C.S.M. BORZEȘTI — CIMEN
TUL MEDGIDIA 5—0 (2—0). Au
marcat : Moroșanu (min. 20 din 
11 m), Roșea (min. 25 și min. 51 
din 11 m), V. Popa (min. 60) și 
Dumca (min. 85).

CHIMIA BRAILA — C.S.M. SU
CEAVA 0—0.

I.M.U. MEDGIDIA — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (0—0). Autorii golu-
SERIA A ll-a ------------ ——----------------------------------------------

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—2 (0—2). 
Au marcat : Sultănolu (min. 72), 
respectiv Libiu (min. 16), Pancu 
(min. 27).

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—1 
(1—1). Au înscris: Fogoroși (min. 
39) pentru Rapid, Chiriac (min. 
43) pentru Rulmentul.

FLACARA MORENI — META
LUL PLOPENI 1—1 (1—0). Auto
rii golurilor : Dinu (min. 42) pen
tru Flacăra, Negoiță (min. 88) 
pentru Metalul.

ȘOIMII SIBIU — POIAN ' 
CÎMPINA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Țurlea (min. 
67).

CHIMICA TlRNAVENI . — SI
RENA BUCUREȘTI 2—0 (2—0).
Au înscris : Vig (min. 19) și 
Șchiopu (min. 29 din 11 m).

C.S. TÎRGOVIȘTE — M* 7 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au mar
cat : Gheorghe (min. 63) și Ma
rinescu (min. 89).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
PANDURII TG. JIU 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : Porumbiță
(min. 31) și Boer II (min. 71).

GAZ METAN MEDIAȘ — RO- 
VA ROȘIORI 0—0.

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI
2—0 (1—0).

Relatări de la A. Soare, O.

SERIA A lll-a
METALURGISTUL CUGIR — 

U.T. ARAD 2—0 (1—0). Au În
scris : Bucur (min. 2) șl vătafu 
(min. 62).

'TALUL AIUD —
LUPENI 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Lnpu (min. 
65).

C.F.R. TIMIȘOARA — CJF.R. 
CLUJ NAPOCA 0—0.

F.C.M. REȘIȚA — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 3—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Gabel (min. 43 și 62) și 
Oancea (min. 75).

MINERUL CAVNIC — AURUL 
BRAD 4—1 (1—0). Au marcat t
Tulba (min. 22. 65 și 78), Roatiș 
(min. 68). respectiv Bucur (min. 
79)

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL MOLDOVA NOUA Jt—1 
(2—1). Au înscris : Hațeganu
(min. 24 din 11 m și min. 40), 
Demarcek (m’n. 61 și 65), Iliescu 
(min. 75), respectiv Gogonea 
(min. 14).

MINERUL ANINA — C.I.L. SI- 
GHET 0—1 (0—1). Meciul s-a
disputat la Tim șoara, terenul 
echipei Minerul fiind suspendat. 
Unicul gol a fost realizat de 
Bocșa (min. 6 din 11 ml.

F.C. BIHOR O3"OEA — U.M. 
timișoara 1—0 (0—01. A mar
cat : Pop (m'n. 83).

n APID A" A
TIE 2—0 (1—0). Autorii goluri

zat echipa gazdă Cu cît tim
pul se scurgea jocul devenea 
dur, jucătorii nervoși (în spe
cial bucureștenii. care în min. 
87 aveau să ceară nejustificat 
un penalty). în două mi
nute s-a produs surpriza : in 
m>n 78 Munteanu II a șutat 
puternic de Ia 25 m Constan
tin n-a putut reține și M. San
du, venit în viteză, a reluat de 
Ia 4 m în bara din stingă La 
mingea revenită în teren a ur
mat un contraatac și PREDA a 
fost faultat Ia 30 m Tot el a 
executat lovitura liberă cu 
stinguî, peste zid, la vinclu, 
făcîndu-1 „mat" pe Moraru 
(min. 79) în min. 83 a fost e- 
liminat Constantinescu („pentru 
injurii" ne-a spus arbitrul). 
Sportul atacă „în 10". însă ne
șansa îi pîndește din nou pe 
studenți în min. 83, cînd Ca
zan trimite cu capul, de la 5 
m, peste poartă ; și astfel, e- 
chipa pierde și punctul „re
mizei". pe care l-ar fi meritat 
cu prisosință.

Constantin ALEXE

rilor : Catrina (min. 55 și 70),' 
respectiv Ghizdeanu (min. 65).

Relatări de la T. Ungureanu, 
C. Rusu, V. Manoliu, T. Sirio- 
pol, • P. Cornșa, D. Bolohan, Gh. 
Gorun, Tr. Enache și R. Avram.

1. F.C. CONSTANȚA 16 13 3 0 34- 5 29
2. Gloria Bistrița 16 9 4 3 26-15 22
3. C.S.M. Suceava 16 8 3 5 26-16 19
4. Delta rulcea 16 9 0 7 30-20 18
5. Unirea Focșani 16 8 2 6 26-16 18
6. Viitorul Gheorg. 16 8 2 6 22-22 13
7. C.S.M. Borzești 7 2 7 29-25 16
8. I.M.U Medgidia 16 7 2 7 17-27 16
9. C.S.U. Galati 16 6 3 7 25-29 15

10. Ceahlăul P. N. 16 6 2 8 18-20 14
11. F.C.M. Brăila 16 5 4 7 20-22 14
12. Viitorul Vaslui 16 6 2 8 16-22 14
13. C.S. Botoșani 16 6 1 9 23-22 13
14. Minerul G. H. 16 4 5 7 12-21 13
15. Chimia Brăila 16 5 3 8 20-30 13
16. Gloria Buzău 16 5 2 9 12-22 12
17. Cimentul Medg. 16 5 2 9 19-31 12
18. Oltul Sf. Gh. 16 4 4 8 9-23 12

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
decembrie) : Viitorul Vaslui — 
Chimia Brăila, F.C. Constanța — 
C.S.U. Galați, Gloria Buzău — 
Minerul Gura Humorului, Oltul 
Sf. Gheorghe — C.S.M. Borzești, 
Gloria Bistrița — I.M.U. Medgi
dia, C.S.M. Suceava — Ceahlăul 
P. Neamț, F.C.M. Brăila — C.S. 
Botoșani, Viitorul Gheorgheni — 
Unirea Focșani. Cimentul Medgi
dia — Delta Tulcea.

Guțu, Gh. Ilinca, I. lonescu, I. 
Ducan, M. Avanii, V. Lazăr, M. 
Țacăî.

1. C.S. TÎRGOVIȘTE U 11 4 1 31- 5 26
2. Petrolul PI 16 8 6 2 24-11 22
3. Rapid Buc. 17 8 4 5 29-18 20
4. Metalul Plopeni 16 7 4 5 19-14 18
5. Rulmentul Alex. 16 7 4 5 17-15 18
6. Flacăra Moreni 16 7 3 6 21-18 17
7. Mec. fina Buc. 16 7 3 6 22-21 17
8. Tractorul Brașov 17 7 2 8 24-26 16
9. Nitramonia Fâg. 16 7 2 7 15-21 16

10. Pandurii Tg. Jiu 17 6 3 8 18-20 15
11. Poiana Cîmpina 16 7 1 8 18-26 15
12. Metalul Buc. 16 4 6 6 22-19 14
13. Autobuzul Buc. 16 5 4 7 22-22 14
14. Gaz metan 16 4 6 6 18-19 14
15. Rova Roșiori 16 5 4 7 15-21 14
16. Șoimii Sibiu 16 5 4 7 15-25 14
17. Chimica Tîrn. 17 5 4 8 22-36 14
18. Sirena Buc 16 2 4 10 18-33 8

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
decembrie) : Sirena București — 
Gaz metan Mediaș, Metalul Plo- 
peni — C.S. Tîrgoviște, Rova 
Roșiori — Flacăra Moreni, Rul
mentul Alexandria — Mecanică 
fină București, Petrolul Ploiești
— Șoimii Sibiu, Poiana Cîmpina
— Autobuzul București, Lucea
fărul București — Tractorul Bra
șov, Metalul București — Nitra- 
monia Făgăraș, Pandurii Tg. Jiu.
— Rapid București (2—0, dispu
tat In ziua de 26 noiembrie), 
Chimica Tîmăveni — stă.

lor : Sandor (min. 20) și Borugă 
(min. 75 din 11 m).

Relatări de la M. Vîlceanu, I. 
Crăciun, L. Marton, D. Glăvan, 
Z. Debrețeni, Z. Kovaci, C. Cre- 
țu, I. Ghișa și N. Străjan.

.1. U.T. ARAD 16 9 3 4 25-11 21
2. F.C. Bihor 16 8 4 4 27-15 20
3. F.C.M. Reșița 16 9 2 5 24-18 20
4. C.F.R. CIuj-N. 16 8 3 5 36-16 19
5. Olimpia S M. 16 8 3 5 35-23 19
6. C.F.R. Timișoara 16 7 4 5 23-16 18
7. C.I.L. Sighet 16 7 3 6 28-31 17
8. Metalul Aiud 16 8 1 7 22-29 17
9. U.M Timisoara 16 6 3 7 16-16 15

10. Minerul Cavnic 16 7 1 8 23-25 15
11. Rapid Arad 16 6 3 7 18-24 15
12. Metalurg. Cugir 16 6 2 8 24-25 14
13. Infrâtirea Oradea 16 7 0 9 20-23 14
14. Aurul Brad 16 5 3 8 26-26 13
15. Minerul Lupenî 16 6 1 9 24-26 13
16. Minerul Anina 16 5 3 8 16-30 13
17. Dacia Orâstie 16 5 3 8 14-37 13
18. Minerul Mold, N. 16 6 0 10 20-30 12

ETAPA vnTOARE (duminică T 
decembrie) : C.I.L. S’ghet — F,C. 
Bihor Oradea. M’nerul Ltmen! — 
Minerul Anina. Aurul Brad — 
F.C.M. Res4ța. M'nerul Moldava 
Nouă — Ran-'d Arad. (’ ” ~"-
misoara — oilmo’a Satu M"-e, 
C.F.R. Cîui-N’noca — Met«>’"r-
p'st”) Cu"’r U.T. Arad — 
nerm Cavo’c. Tnr^ăt’rea o--'’-a 
— C.F.R. T'm'sa-ra, Dacia Orăș- 
tie — Metalul Aiud.



Ed if ia a 14-a a „Cupei Car paf i" Dubla Intllnire de handbal juniori România - R. D. Germană

POPICARII ROMÂNI PENTRU A 8-a OARĂ

ÎNVINGĂTORI ÎN TOATE PROBELE

BĂIfJII VICTORIOȘI, fETEIE DIN NOU ÎNVINSE...

Ajunsă la a 14-a ediție, 
„Cupa Carpați" la popice a re
unit în acest an sportivi din 
Austria, Bulgaria, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria și România, în rîndurile că
rora s-au aflat o serie de lau- 
reați ai campionatelor mondi
ale și europene.

întrecerile s-au desfășurat pa 
arena Voința din Capitală. In 
programul primei reuniuni au 
figurat probele individuale de 
100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați, obținîndu-se re
zultate de valoare mondială, 
în plus, disputele pentru cuce
rirea trofeului au plăcut și prin 
lupta dîrză pentru un loc pe 
podium, confruntări în care 
principalii favoriți au fost ne- 
voiți să cedeze în fața unor 
adversari puși sîmbătă dnpă- 
amiază pe fapte mari. Astfel, 
Margareta Cătineanu (428 p d) 
actuala deținătoare a titlului 
suprem, a fost depășită la... 
potou de Elena Andreescu 
(429 n d), iar tenacele Alexan
dru Cătineanu, în vervă deose

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE HOCHEI 
ÎNAINTEA ULTIMULUI SĂU ACT
Seria etapelor duble în Di

vizia națională de hochei s-a 
încheiat. Competiția mai pro
gramează un turneu între cele 
6 echipe din scria de elită, 
eare va avea loc în ianuarie 
1981, la București. Cu un a- 
vans copios în clasament, este 
greu de presupus că Dinamo ar 
putea să mai piardă titlul. In 
schimb, lupta pentru evitarea 
ultimului Ioc și a retrogradării, 
ntre Dunărea Galați și Meta- 

lul Sf. Gheorghe, este foarte 
interesantă.

lată scurte amănunte de Ia 
partidele celei de-a 30-a e- 
tape.

METALUL SF. GHEORGHE — 
DINAMO BUCUREȘTI 8—16 
(1—5, 3—8, 4—3). Victorie ca
tegorică a liderului, intr-un joc 
plăcut și cu o... ploaie de go
luri. Partida a fost controlată 
aproape tot timpul de Dinamo, 
Metalul reușind să mențină e- 
chilibrul doar în primele 7 mi
nute. în ultima repriză, cînd 
conduceau cu 13—4, dinamoviș- 
tii n-au mai insistat- Au mar
cat Axinte și Pisaru (cite 4), 
Herghelegiu, Toke, Solyom (cite 
2), Dumitru și Costea, pentru 
Dinamo, respectiv Ungureanu, 
Szabo (cite 2), Vlad, Popa, 
Csata și Niță, pentru Metalul. 
A condus T. Szabo, ajutat de 
N. Petras și S. David.

S.C.M. CIUC — AVINTUL 
GHEORGHENI 12—2 (5—1,

C.S.U. GALAȚI, ÎNVINGĂTOARE
Duminică s-a desfășurat penul

tima etapă din cadrul campiona
telor Diviziei A de volei. Citeva 
amănunte, de la partidele femi
nine :

JNIVERSITATEA CRAIOVA —
C. S.U. GALAȚI 1—3 (—15, —6,
1, —13). Echipa gălățeană, neîn
vinsă in seria a Il-a, a trecut 
cu bine „hopul“ de la Craiova, 
producînd o frumoasă surpriză. 
Jocul, desfășurat in fața unui 
numeros public, a fost totuși 
disputat, cu citeva interesante 
schimbări de inițiativă, tn setul 
întîi, la scorul de 13—13, gălă- 
tencele au tranșat în favoarea 
lor finalul, grație forței superi
oare de atac, atu care le-a adus 
victoria și în setul următor. Cra- 
iovencele au avut apoi o reve
nire puternică, materializată în 
reducerea scorului. Redresarea 
locului localnicelor n-a durat 
mult, pentru că oaspetele și-au 
îmbunătățit apoi randamentul 
preluînd din nou inițiativa și 
cîșt'gînd pe merit partida. Cele 
mai bune : Camelia Tomeci și 
Lucretia Mi-ea de la Universita
tea, Florentina Danilescu si Ga
briela Cojocarii de la C.S.U. Ar
bitri : E. Mendel d'n Sibiu șl
D. Rotaru din București. (ST. 
GURGUI — coresp.).

FARUL CONSTANTA — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (7. 3, —6. 12). 
Aproximativ 2 000 de spectatori 
au urmărit un ioc atractiv. După 
ce au dominat clar în pr'mele 
două seturi, gazdele au comis 
în cel de-al treilea multe ereseli 

bită, a înscris pe tabela de 
marcaj 926 p d, cifră pe care 
Iosif Tismănar, iugoslavul Ni
kola Dragas (amindoi foști mul
tipli campioni mondiali), austri
acul Gerhard Pokorny, Klaus 
Meissner (R.D.G.) și alți popi
cari de clasă internațională au 
făcut uz de întregul lor arse
nal fizic și tehnic, dar n-au 
putut s-o depășească.

Duminică, cînd a avut loc 
concursul de dublu mixt, a fost 
o reuniune a revanșelor. Acțio- 
nînd cu precizie de... metro
nom, Margareta Cătineanu a 
înregistrat o cifră de excepție 
(448), superioară cu 6 p d rezul
tatului obținut de Elena Andre
escu, iar Iosif Tismănar și-a 
mărit avantajul victoriilor di
recte (6—2) în confruntarea cu 
Nikola Dragas (891—853). Din
colo de bucuria unor perfor
manțe remarcabile, Elena An
dreescu și Iosif Tismănar, care 
au avut de înfruntat asaltul 
neașteptat de puternic al pe
rechii Edda Schumann — Klaus 
Meissner (R.D.G.), au trăit sa

3—0, 4—1), După „dușul rece" 
din ajun, gazdele au luat me
ciul în serios, fiind mereu la 
cîrma jocului. Față de numă
rul ocaziilor avute, scorul poate 
fi socotit destul de mic. Am
bele formații au reușit citeva 
contraatacuri spectaculoase, mult 
aplaudate de public. Au mar
cat : Sandor (5), E. Antal (2), 
Z- Nagy, Szentes, T. Mikloș, 
Peter și Bartalis, pentru Sport 
Club, respectiv Benedek și 
Daniel. A arbitrat A. Balint, 
ajutat de Z. Roth și L. Petras. 
(V. PAȘCANU, coresp.).

dunărea galați — 
STEAUA 4—9 (0—5, 2—3, 2—1). 
Același scor ca și în partida 
precedentă și același joc fru
mos, în care Steaua și-a asi
gurat victoria în prima repriză. 
Gazdele au echilibrat situația în 
repriza secundă și au dominat 
chiar în ultima treime. Autorii 
golurilor : Olenici, Bălăucă și 
Nistor (cite 2), Gheorghiu, Jus
tinian și Chiriță, pentru Steaua, 
Gh. Iluțanu (3) și Bineață, 
pentru Dunărea. A arbitrat A- 
Dibernardo, secondat de R. 
Dobrescu și R. Șerban. (Gh. 
ARSENIE, coresp.).

CLASAMENTUL
1. DINAMO 30 25 2 3 258—105 52
2. Steaua 30 23 1 6 230— 80 47
3. Sport Club 30 21 2 7 228—100 44
4. Avîntul .. 30 8 2 20 116—249 18
5. Dunărea 30 4 2 24 102—228 10
6 Metalul 30 3 3 24 78—250 9

în campionatul feminin de volei

la preluare și în atac, permițînd 
ieșencelor să reducă din scor. 
Ultimul set a fost foarte echili
brat, oaspetele mențlnîndu-se 
permanent în plasa adversarelor 
lor. S-au remarcat : Maria Ena- 
che, Gulniza Gelil, Iuliana Enes- 
cu (Farul), Gabriela Bordei și 
Georgeta Popescu (Penicilina). 
Arbitri : E. Costoiu și C. Gogoa
șă, ambii din București. (G. 
TAMAȘ — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—2 (—5, 14, 
—12, 5, 7). Jucînd la adevărata 
lor valoare doar în ultimele două 
seturi, băcăuancele au reușit să 
depășească, după 100 de minuțe 
de joc, tînăra echipă bucureșteâ- 
nă care a confirmat și aici bu
nele evoluții din etapele anteri
oare. Remarcate : Monica Moise, 
Valerica Maier (Știința), Marta 
Marinescu, Lucia Ettz (Flacăra 
roșie). Arbitri : C. Manițiu din 
Brașov și C. Șovăială din Plo
iești. (E. TEIRAU — coresp.).

DINAMO — CHIMPEX CON
STANȚA 3—1 (1, 9, —7, 7). După 
ce au făcut o simplă figurație în 
teren în primele două seturi, 
constănțencele au jucat volei abia 
din setul trei, moment în caro 
campioanele, considerînd că nu 
au în fată adversare demne de 
luat in serios, au slăb’t ritmul 
ațît de mult, incit au devenit la 
rîndul lor spectatoare. S-au „tre- 
z’t** din nou însă în setul Datru 
și, firește, au restabilit diferen
ța netă de valoare care separă 
pe D’namo de restul competitoa
relor din seria I. De la învingă- 
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tisfacția unei victorii care con
semnează cel de al 8-lea succes 
al sportivilor români, atît la 
individual, cit și la perechi, 
de-a lungul celor 14 ediții ale 
acestei prestigioase competiții.

CLASAMENTELE: individu
al (f) — 1. Elena Andreescu 429,
2. Margareta Cătineanu 428, 3. 
Ildiko Szasz 426, 4. Edda Schu
mann (R.D.G.) 424,5, Elena Pa
nă 417, 6. Elisabeta Badea 413; 
(m) — 1. Al. Cătineanu 926, 2. 
K. Meissner (R.D.G.) 913, 3. N. 
Dragas (Iugoslavia) 909, 4. G. 
Pokomy (Austria) 888, 5. Al. 
Naszodl 885, 6. I. Tismănar 883; 
perechi mixte — 1. Elena An
dreescu — Iosif Tismănar 1333 
(442—891), 2. Eddâ Schumann — 
Klaus Meissner 1328 (411—917),
3. Margareta Cătineanu — Ale
xandru Cătineanu 1309 (448— 
861).

Troian tOANIȚESCU

GIMN4SIA DIIMIUHU IHM«,
LOCUl 2 ÎN CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE LI NAGOYA

TOKIO, 30 (Agerpres). — în 
concursul internațional feminin 
de gimnastică de la Nagoya (Ja
ponia), la individual compus fe
minin pe primul loc s-a clasat 
Li Cui Ting (R. P. Chineză), 
cu 37,90 puncte, urmată de Du- 
mitrița Turner (România), cu 
37,55 puncte. La masculin, vic
toria a revenit gimnastului ja
ponez Koji Gushiken — 57,10 
puncte, secundat de James Har
tung (S.U.A.) 56,75 puncte.

OLIMPIADA
LA VÂLETTA, M (Agerpres).

— In competiția feminină a O- 
limpiadei de șah, după 9 ture 
conduce formația U.R.S.S. cu 20 
p, urmată de Ungaria 19 p (1), 
R. F. Germania — 17 p. Echipa 
României, care în runda a 8-a 
a obținut egalitate : 1,5—1,5 p cu 
Bulgaria, a acumulat 15 puncte.

CAMPIONATE
U.R.S.S. La cea de-a 43-a edi

ție a campionatului, încheiat re
cent cu victoria echipei Dlnamo 
Kiev, cele 306 meciuri disputate 
au fost urmărite de 6 283 000 de 
spectatori, numărul record înre-

LA CRAIOVA!
toare s-au distins Victoria Ban- 
ciu, Corina Crivăț, Carmen Ca- 
dar (și în puținele momente cît 
s-a aflat în teren junioara Mi- 
rela Găman), în timp ce de la 
învinse au jucat bine, sporadic. 
Ileana Stati, Liliana Văduva, Emi
lia Mănăilă și Tanța Drăgol. Au 
arbitrat bine : O. Manițiu din 
Brașov și M. Nicolau din Bucu
rești. (A. B.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—3 '(13, —7, —6,
—15). Partidă modestă. Bucu- 
reștencele au fost superioare în 
jocul la fileu. S-au evidențiat : 
Ileana Tîrnoveanu și Constanța 
lorga (Rapid), Laura Ruja (,,U“). 
•Au arbitrat : L. Griin din Tg. 
Mureș și C. Pitaru din Sibiu. 
(I. POCOL — coresp.).

MARATEX BAIA MARE — U- 
NIVERSITATEA BUCUREȘTI 3—0 
(14, 7, 5). Cele mai bune jucă
toare au fost Doina Săvoiu, Ma
riana Onciu și Silvia Dobrovol- 
schi (Maratex), Mîrela Popa și 
Ildiko Gatl (Universitatea). Arbi
tri : I. Martin din Cluj-Napoca 
șl I. Rusu din Timișoara. (V. 
SĂSĂRANU — coresp.).

în campionatul masculin : Di
namo — Tractorul Brașov 3—0 
(0, 5, 8), Delta Tulcea — Rapid 
București 3—1 (10, 6, —12, 12),
Calculatorul București — Univer
sitatea Craiova 0—3 (—10, —13.
—10). Steaua — Politehnica Timi
șoara 3—0 (13, 13, 9), S'lvania
S'mleu SHvaniei — C.S.U. Galați 
3—0 (10. 10 16), Viitorul Bacău
— Explorări B. Mare 1—3 (—7,
6, —10, —1).

FOCȘANI, 30 (prin telefon), 
în sala sporturilor „Vrancea" 
s-au disputat duminică după 
amiază întîlnirile revanșă din
tre selecționatele de handbal 
(juniori și junioare) ale Româ
niei și R.D. Germane. Jucînd 
chiar mai bine decît vineri — 
întrucît adversarul i-a opus o 
rezistență mai mare — băieții 
au terminat din nou învingă
tori, în timp ce fetele au fost 
întrecute, deși au avut la un 
moment dat, meciul în mină.

ROMANIA —R.D. GERMANA 
(JUNIORI) 23—19 (10—10). Deși 
au fost conduși în prima repri
ză cu 7—5 (min. 19) și 9—8 
(min. 26), handbaliștii noștri 
s-au întrecut pe ei înșiși evo- 
luind excelent în ultimele 12 
minute ale meciului. Roșea șl 
colegii săi s-au dezlănțuit real
mente și au reușit goluri de 
mare spectaculozitate, angaja

J. A. Samaranch, președintele C. I. 0.:

„NU EXISTĂ COMPETIȚIE SPORTIVĂ MAI APROPIATĂ 
DE IDEALUL OLIMPIC DEClT JOCURILE UNIVERSITARE*

ROMA, 30 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Corriere 
dello Sport" din Roma, la Jocu
rile mondiale universitare ce 
vor avea loc în vara anului vi
itor la București, Italia va fi 
reprezentată la atletism de un 
lot puternic, în frunte cu cam
pionii olimpici Sara Simeoni și 
Maurizio Damilano, cărora li se 
vor alătura Gabriela Dorio, Di 
Giorgio, Gerbi, Zuliani, Fonta- 
nella, Scartezzini.

Președintele Federației Inter
naționale a Sportului Universi
tar, Primo Nebiolo, a precizat 
că Italia va participa, la Univer
siadă cu loturi valoroase de 
baschet, volei, gimnastică, scri
mă, înot, polo pe apă.

DE ȘAH
în turneul masculin, pe primul 

loc se află selecționata Unga
riei, cu 25 p (1), urmată de 
Iugoslavia — 24 p, U.R.S.S. —• 
23 p (1). Echipa României a în
vins în runda a 8-a cu 2,5—1,5 p 
reprezentativa Columbiei, iar în 
runda a 9-a a întrecut cu 3—1 
echipa Poloniei, avînd în pre
zent 21,5 p.

gistrîndu-se la jocul Dinamo 
Kiev — Spartak Moscova, la care 
au asistat 100 000 de spectatori. 
Media de spectatori pe meci a 
fost de 20 532. După cum se știe, 
la actuala ediție a campionatului 
a fost introdusă pentru fiecare 
echipă o limită de zece meciuri 
egale, celelalte partide terminate 
la egalitate fiind cotate ca . în- 
frîngeri. Ca urmare a acestei 
inovații, în actuala ediție au fo3t 
consemnate 89 de jocuri egale 
față de 107 înregistrate în anul 
1977.

ANGLIA Rezultate din etapa 
de sîmbătă a campionatului en
glez de fotbal : Aston Villa — 
Arsenal .1—1 ; Wolverhampton — 
Stoke 1—0 ; Tottenham — W.B. 
Albion 2—3 ; Sunderland — Li
verpool 2—4 ; Everton — Bir
mingham 1—1 ; Manchester Uni
ted — Southampton 1—1 ; Crys
tal-Palace — Manchester City 
2—3 ; Coventry — Nottingham 
1—1. Meciul Ipswich — Middles
brough a fost amînat din cauza 
terenului impracticabil.

ITALIA (etapa a 9-a) : Ascoli 
— Como 2—1 ; Catanzaro — Ju-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
GIMNASTICA • în concursul 

de gimnastică ritmică modernă da 
la Moscova, după prima zi da 
întreceri conduce Elena Tomas 
(U.R.S.S.) cu 19,35 p, urmată de 
coechipiera sa Dalia Kutkaite — 
18,80 p și românca Dorina Cor- 
doș cu 18,70 p.

HOCHEI • La Halle, în C.C.E., 
Dynamo Berlin a învins cu 6—1 
(1—0, 2—0, 3—1) formația polo
neză Zaglebie Sosnowiec.

RUGBY • La Cardiff. într-un 
meci internațional, combinata clu
burilor din Anglia și Tara Ga
lilor a învins cu 37—33 (13—6),
combinata Scoția — Irlanda. Cu 
cîteva minute înainte de termi
narea jocului „15“-le irlandezo- 
scoțian conducea cu 33—31, dar 
jucătorul galez Gareth Williams 
a întors rezultatul, printr-un 
eseu transformat.

TENIS ® La Milano, Panatta 
a reușit să-1 învingă cu 6—3, 4—6, 
6—2 pe Connors ! Alte rezultate : 
Gerulaitis — Noah 6—3, 7—6 ;
Gene Mayer — Solomon 6—1, 

mentul fizic total al echipei fi
ind, în ultimă instanță, factorul 
victoriei. Au înscris: Roșea 10, 
Miclăuș 6. Jianu 5, Feier 2, res-, 
pectiv Stoy 6, Pleitz 4, Beye 4, 
Friedrich 2, Weidner 1. Na- 
gora 1 și Borckhardt 1. Au ar
bitrat bine S. Marinov și N. 
Borisov (Bulgaria).

ROMANIA — R.D. GERMA
NA (JUNIOARE) 13—14 (7—4). 
Aflate întreaga repriză întîi la 
cîrma jocului, cînd au și con
dus cu 7—2 (min. 23), handba
listele noastre au avut — în 
continuare — o cădere inexpli
cabilă, comițînd grave erori. Au 
marcat: Popan 3. Torok 3, Mu- 
reșan 2, Oncu 2. Ilaidău 2, Tur- 
batu 1, respectiv Wagner 7, 
Noak 2, Eller 2, Labod 2 și 
Nindel 1. Au arbitrat cu grave 
erori L. Kiss și I. Papp (Un
garia).

Ion GAVRILESCU

La recenta reuniune a F.I.S.U, 
de la Madrid, președintele Co
mitetului Internațional Olimpic, 
J. A. Samaranch, care a asis
tat la lucrări, a declarat : „Este 
foarte important ca mișcarea 
sportivă universitară să se dez
volte. După părerea mea nu 
există competiție sportivă ina? 
apropiată de idealul olimpic 
decît aceea a jocurilor univer
sitare".

iNTlLNIREA DE SCRIMĂ 
FRANȚA-SELECȚIONATA MONDIALĂ

Sala „Pierre de Coubertin", din 
Paris, a găzduit o întîlnire in
ternațională de scrimă între e- 
chipa Franței șl o selecționată 
mondială. în program au figurat 
întreceri la patru arme. Victoria 
a revenit, cu scorul de 40—32 
echipei franceze. Iată rezultatele 
înregistrate în finale : floretă fe
minin : Pascale Trinquet (Fran
ța) — Dorina Vaccaroni (Italia)
10— 9 ; sabie : Imre Gedovari (Un
garia) — Jean Lamour (Franța)
11— 10 ; spadă : Philippe Riboud 
(Franța) — Johann Harmenberg 
(Suedia) 10—8 ; floretă masculin : 
Pascal Jolyot (Franța) — Vladi
mir Smirnov (U.R.S.S.) 10—4.

vpntus 0—0 ; Inter — Bologna 
1—0 ; Perugia — Cagliari 1—1 ; 
Pistoiese — Avellino 2—1 ; Ro
ma — Udincse 3—1 ; Torino — 
Fiorentina 1—1. în clasament con
duce Roma cu 12 p urmată de : 
Inter 11 p, Fiorentina și Caglia
ri 10 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Selecționata U.R.S.S. a evo

luat la Sao Paulo în compania 
echipei locale. Fotbaliștii brazi
lieni au obținut victoria cu 1—0, 
prin punctul marcat în minutul 
59 de Paulo Cesar.
• De la secretariatul U.F.F.A. 

se anunță că va fi prezentat în 
premieră filmul color „Turneul 
final al campionatului european**,  
peliculă documentară despre cele 
zece zile de întreceri ale C.E. 
desfășurat vara aceasta în Ita
lia. O mare parte din film este 
consacrată finalei, în care s-au 
întîlnit echipele R.F. Germania 
și Belgiei. Vedetele acestui film 
sînt Hrubesch, Van Moer, Arco- 
nada, Antognonl și alți cunos- 
cuți jucători.

6— 4 ; McEnroe — Teltscher 6—4,'
7— 6. • în turneul de la Litvinov
(Cehoslovacia) : A. Marcu — Ze- 
lenka (Cehoslovacia) 6—2, 6—2 ;
D. Hărădău — Jahl (Cehoslova
cia) 6—2, 6—4 ; Novacek (Ceho
slovacia) — C. Stefănescu 6—2, 
3—6, 7—6. • în finala turneului 
feminin de la Melbourne: Mandli- 
kova — Turnbull 6—0, 7—5.

TENIS DE MASA • în orașul 
suedez Karlskrona au continuat 
campionatele internaționale ale 
Scandinaviei. în finala probei 
masculine pe echipe, selecționata 
R. P. Chineze a învins cu 3—2 
echipa Franței. Proba feminină 
a revenit echipei R. P. Chineze, 
învingătoare cu 3—0 în întîlnirea 
cu Coreea de Sud.

VOLEI • Selecționata feminină 
a R. P. Chineze și-a început tur
neul în Japonia, întîlnind la To
kio o reprezentativă locală. Oas
petele au repurtat victoria cu 
3—0.


