
„DACIADA ÎNSEAMNĂ PENTRU NOI 
ACTIVITATE SPORTIVĂ COTIDIANĂ"

Popas la întreprinderea de
O primă constatare : între

prinderea de confecpi din 
Curtea de Argeș este una din
tre cele mai mari unități eco
nomice din oraș.

A doua constatare : media 
de vîrstă a colectivului între
prinderii de confecții este în 
jur de 22 de ani.

A treia constatare : 84,5 la 
sută din personalul muncitor 
îl formează femeile.

A patra constatare : Compe
tiția națională „Daciada" re
prezintă pentru acest colectiv 
„activitate sportivă cotidiană".

Totuși, înainte de a ți se 
vorbi de „noua istorie sportivă 
a Confecției" ești invitat să 
consulți „Registrul istoric”, pe 
care tovarășul Vasile Frujinoiu 
din biroul organizației de partid 
îl păstrează cu mare gri
jă. început cu patru decenii 
în urmă — odată cu constitui
rea primelor ateliere — în el 
se găsesc însemnări zilnice 
despre toate evenimentele din 
viața colectivului. Nu lipsesc 
nici cele sportive. La numai 
un an de la înființare, citim 
în „registru" prima însemnare: 
„S-a organizat o secție sportivă 
cu 2 echipe de fotbal", iar după 
numai două zile, „Echipa Ate
lierului a jucat cu echipa 
C.A.P.S., rezultatul fiind 2—0 
(0—0) pentru atelier".

De atunci au trecut aproa
pe patru decenii... Pi-eședinta 
sindicatului, Ghcorghița Iones- 
cu, povestește : „Păstrez și a- 
cum cel dinții carnet de mem
bră a asociației sportive. Este 
din 1949, atunci cind m-am an
gajai în fabrică. Activitatea

- era redusă, dar se desfă
șura cu entuziasm și par
ticipa toată lumea. Pleca e- 
chipa de fotbal undeva, ne 
suiam și noi, fetele. în ca
mion și... după ea ! Doar era 
nevoie de galerie. Anii au tre
cut, noi am mai înaintat in 
virstă, dar au venit alte și al
te tinere, la fel de entuziaste 
ca noi, colectivul s-a mărit de 
cîteva ori și, desigur, și acti
vitatea sportivă s-a diversifi-

conlccțil Curtea de Argeș
cat. Declanșarea competiției 
naționale „Daciada" a schimbat 
întreaga orientare, a ridicat ac
tivitatea sportivă la noi para
metri". într-adevăr, colectivul 
de aid tA trăit și trăiește o 
viață sportivă" — cum le place 
să spună) a realizat, mai cu sea
mă in anii din urmă, remarca
bile succese. Dacă membrii for
mațiilor artistice sînt laurcați 
ai „Festivalului Cintarea Ro
mâniei", nid sportivii n-au 
vrut să se lase mai prejos, 
participind cu bune rezultate 
la „Cupa textilistului" pe ra
mură, la „Festivalul sportului 
feminin argeșean", precum și 
la alte întreceri din cadrul 
„Daciadei". Dar...

Există la întreprinderea de 
confecții și un „dar". Să-l as
cultării pe președintele asocia
ției, Ghcorghe Enescu: „Ne-am 
spus, putem oare să ne facem 
cunoscut, dacă nu avem, aici, 
la noi, o activitate continuă ? 
Intîi în secții și apoi pe... ju
deț". Aceasta este „deviza" 
sub care au pornit la treabă
— continuind firul acțiunilor
— și în noua ediție a „Dacia
dei". Ca și in alte locuri, mo
mentul festiv a trecut, după 
el intrîndu-se în „activitatea 
sportivă cotidiană". Aceasta 
înseamnă gimnastică Ia lo
cul de muncă, în toate a- 
telierele ; înseamnă campio
nate, tot in fiecare ate
lier, la volei, handbal, șah, 
tenis de masă, popice ; în
seamnă că Atelierele 2, 4 și 
mecanic vor să arate și pe 
mai departe că sînt cele mai 
bune la volei, handbal și fot
bal, înseamnă că Lica Ncagu, 
Cornelia Bisoi, Constanța Ne
gru. Ioana Ciorîccanu, Mariana 
Mardare vor trebui să-și apere 
în continuare locurile fruntașe 
ocupate în campionatul intern. 
Nu de altceva, dar în noua edi
ție a „Daciadei", și-au pus 
candidatura la primele locuri 
și alte tinere. Vor urma, fi
resc, apoi, întrecerile pe ju
deț...

Emanuel FÂNTÂNcANU
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Campioana europeană de Uimnasllcă-Junioarc sc impune $1 In Japonia

ECATERINA SZABO, PE PRIMUL LOC 
LA BÎRNĂ ÎN TURNEUL DE LA NAGOYA

Dumitrița Turner, de 2 ori pe podium în finalele 
pe aparate

Anual, orașul Nagoya 
din Japonia găzduiește o 
competiția internaționa
lă de gimnastică, care se 
bucură da fiecare dată 
de un mare interes din 
partea federațiilor na
ționale de specialitate. Ne 
amintim că în anii pre
cedent! aici au repurtat 
frumoase și răsunătoare 
succese Nadia Comăneci 
și Teodora Ungureanu. 
La ediția din acest an a 
tradiționalei competiții in
ternaționale, cinstea de a 
reprezenta România a 
revenit tinerelor gimnaste 
Dumitrița Turner, com
ponentă a echipei noas
tre olimpice, și Ecaterinei 
Szabo, campioană euro
peană de junioare pe 1980.

Confirmînd înalta clasă 
a gimnasticii feminine 
românești, reprezentan
tele noastre au fost la 
înălțime și în acest an 
la concursul de la Na
goya, repurtînd frumoase 
succese atît la individual

compus, cit și In finalele 
pe aparate. După ce Du
mitrița Turner a ocupat 
sîmbătă locul 2 la indi
vidual compus, dumini
că ambele noastre gim
naste au fost prezente In 
finalele pe aparate. Cu 
un remarcabil succes a 
evoluat tinăra gimnastă 
Ecaterina Szabo, care lu
crează în prezent la Deva 
cu antrenorii Marta șl 
Bela Karoly, clasată pe 
locul I la bîrnă, Ia ega
litate cu alte două gim
naste, Li Cui Ting (R.P. 
Chineză) si Radka Zema- 
nova (Cehoslovacia), toa
te trei cu 18,85 p. în ce 

o privește pe Dumitrița 
.Turner, ea s-a remarcat 
cu deosebire la sol, probă 
în care's-a situat pe lo
cul al doilea (după L! 
Xiao Tang, R. P. Chine
ză), cu 19,00 p și a urcat, 
de asemenea, pe podium 
la sărituri, probă în ca
re a ocupat locul 3 cu 
18,475 p. Ecaterina Szabo evolulnd la bîrnă

ÎNCEP JOCURILE

DE HOCHEI
La București, un meci de mare

patinoarul artifi
cial Floreasca din Capi
tală vin zilnic sute de 
tineri. Vin după orele de 
intensă concentrare la 
„tezele" care au început 
in țcoli, vin după o rod
nică zi de muncă în în
treprindere, vin pentru a 
petrece o oră plăcută de 
mișcare pe gheață.

Obfinind cele mai multe puncte și la turneul pe categorii

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ LA JUDO

atracție: România - Polonia

în Sala sporturilor din Bra
șov a avut loc, sîmbătă și du
minică, turneul pe categorii al 
Diviziei „A" de judo — etapă 
finală a competiției pe echipe. 
A fost — am putea spune — 
un „turneu al adevărului”, la 
capătul căruia cele mai multe 
puncte le-au adus formațiilor 
lor cei mai buni sportivi. 
Pentru că aproape toate echi
pele i-au prezentat in concurs 
pe titularii categoriilor. Dina- 
moviștii bucureșteni au obținui 
cele mal multe puncte și la a- 
cest turneu, astfel că formația 
lor a cucerit titlul de campioa
nă a țării Ia ediția 1980. Iată 
cîteva amănunte.

La prima categorie de greu
tate, superușoară, cunoscutul 
judoka A. Szabo (Dinamo Buc.) 
a cîștigat cu ușurință atit gru
pa eliminatorie cit și una din 
cele două serii finale. A. Vc- 
licu (Constructorul Alba Iulia) 
a ajuns și el in finală, dispu- 
nînd categoric de toți adversa
rii întilnițl. Firește, confrunta
rea decisivă dintre cei doi în
vingători a fost așteptată

deosebit interes. A. Szabo avea 
prima șansă, dar și A. Ve- 
iicu putea să obțină un rezultat 
favorabil în cazul reușitei fina
lizării unuia dintre atacurile 
sale extrem de rapide. Szabo a 
luptat însă cu prudență maxi
mă, a luat un avantaj minim, 
pe care avea să-1 păstreze pînă 
la gong. Pe locul 3 s-au situat 
N. Gbimpău (A.S.A. Tg. Mu
reș) și J. Szakăcs (Constructo
rul Miercurea Ciuc).

Cum era de așteptat, la cat. 
semiușoară s-a detașat C. Ni- 
culae (Dinamo Buc.), învingă
tor fără dificultate în toate în- 
tîlnirile. Pentru celelalte locuri 
fruntașe însă lupta la această 
categorie a fost deosebit de a- 
prigă. 
sportivi 
miiteau 
în cele 
(Constructorul Alba Iulia)

Nu mai puțin de șase 
de valoare apropiată e- 
pretenții îndreptățite, 
din urmă, V. Roșu

clasat pe locul 2, A. Dauiel 
(Universitatea Cluj-Napoca) și 
B. Onodi (Constructorul M. 
Ciuc) au ocupat locul 3. Dina- 
movistul brașovean S. Topli- 
ceanu s-a situat pe primul loc 
la cat. ușoară, după frumoaso 
evoluții, aplaudate adesea la 
scenă deschisă. Nu este însă 
mai puțin adevărat că el n-a 
avut adversari redutabili, ex- 
ceptîndu-1 pe M. Pascal (Poli
tehnica Iași), pe câre l-a între
cut în ultimul meci. în schimb 
ieșeanul, pentru a ajunge in 
finală, a fost nevoit să treacă, 
printre alții, de M. Nuțu (Di
namo Buc.) și de AI. Filip 
(Constructorul Alba Iulia), 
concurenți cu multă experien-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)

După patru runde, disputate în 
formule diferite și avînd, spre 
deosebire de alți ani, o desfășu
rare mult mai interesantă, mai 
echilibrată, prima competiție ho- 
cheistieă a calendarului 
are o acum o pauză de 
de o lună, în care cei i 
jucători, constituițl .în 
turi reprezentative, vor 
unui bogat șl atractiv 
competitions! internațional.
butul va fi făcut la București șl 
Galați, unde in zilele de 10 și 11 
decembrie se vor desfășura două 
duble confruntări. în prima din
tre ele, cea care va avea loc In 
Capitală, se vor afla față-n față 
primele reprezentative ale Româ
niei și Poloniei, ambele partici
pante la grupa B a C.M. de 
anul viitor de la Val Gardena 
din Italia. în cea de a doua 
confruntare se vor întîlni echi
pele olimpice, de perspectivă, ale 
celor două țări, jocurile urmînd 
să aibă loc la Galați.

în continuarea activității 
internaționale, selecționata 
mâniei va evolua la Welsswasser 
șî Halle întîlnind în două foarte 
dificile jocuri reprezentativa 
R. D. Germane. Cele două con
fruntări sînt prevăzute a ave3 
loc în zilele de 20 *și  21 decem
brie.

în sfîrșit să mai amintim că 
în calendarul competition al al 
lunii decembrie figurează șl o 
competiție de tradiție, organizată 
între 20 șl 23 decembrie Ia Mier
curea 
brie**,  
nâlă 
Banska Bistrica etc.).

intern 
mal bine 
mai buni 
două lo- 
face față 
program 

De-

sale 
Ro-

Ciuc, . „Cupa 30 Decern
au participare internatio- 
(SKA Sverdlovsk, T..T.

Foto : Dragoș NEAGU

A ÎNCEPUT
din

CONSTANȚA. 1 (prin tele
fon). în Sala sporturilor 
localitate a început competiția 
pugillstlcă „Turneul -elor 4“ 
care reunește, timp de o săp- 
tămînă, pe majoritatea celor 
mai bunt boxeri ai țării. în 
reuniunea inaugurală au fost 
programate primele partide la 
categoriile muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică și semigrea. Com
petiția a debutat cu o surpriză, 
produsă chiar în meciul inau
gural : campionul categoriei,
slătineanul Cristian Gheorghi- 
șor, a fost declarat învins prin 
k o. în fața brăileanului 
Șchiopu, în urma unei 
dubioase, la abdomen.

în cealaltă dispută a 
riei, clujeanul Pavel Morea l-a 
învins prin abandon în prima 
repriză pe Aurel Sîrcă ~
Zalău) !

Tifci Cercel (Dinamo), 
nul categoriei pană, a 
cu o victorie clară la puncte

Nicolae 
lovituri
catego-

(C. S.

campio- 
debutat

în fața lui Nicolae David (C.S.M. 
Sibiu). în celălalt meci al ca
tegoriei, Ion Sandu (Prahova 
Ploiești) l-a învins la puncte pe 
severineanul D. Stănciulescu.

O nouă surpriză s-a produs 
șl la categoria ușoară. Fostul 
component al echipei naționale, 
tenacele Carol Hajnal (URBIS 
Buc.), a fost învins la puncte 
de Paul Căprlceanu (Steaua). 
Campionul categoriei, Dragomir 
Ilie, l-a depășit la puncte pe 
constănțeanul Ion Corneanu. La 
„mijlocie mică", orădeanul Ale
xandru Cormoș (cel care l-a în
vins și pe V. Gîrgavu) l-a în
trecut la puncte pe Mircea Mi- 
clăuș (Voința Cj-Napoca), iar 
Gheorghe Piăeșu l-a învins pe 
Dumitru Vilcu (B. C. Brăila). 
La „semigrea", Nicu Răclan 
(B. C. Brăila) b.p. Șt. Bîr'canu 
(Constr. Hunedoara), P Bor- 
ncscu (Dinamo) b.p. O Gonta- 
riu (Farul).

G TAMAȘ, coresp.

Lotul divizionar al echipei Dinamo București (in picioare, de la 
stingă) : Gh. Nache (antrenor), C. Roman, V. Pușcașu, M. Toma, 
N. Vlad, M. Ciochir, S. Epurescu, I. Năstăilă, Tr. Codrea, M. 
Nuțu, L. Cimpeanu, I. Codrea (antrenor) ; rindul de jos : C. Hă- 
lău, C. Niculae, A. Szabo și Gh. Dani

NOI RECORDURI NAȚIONALE LA TIR REDUS
în cadrul campionatului Ca

pitalei la tir redus, au fost în
registrate trei noi reeprduri 
naționale individuale. La se
niori, Romulus Nicoîescu (Stea
ua) s-a impus cu 530 p, la puș
că 10 m (60 d). iar Ana Cieba-

nu (Dinamo) a cîștigat pistolul 
cu aer comprimat (40 d), totali- 
zînd 391 p. La juniori, Octavian 
Vișan (Dinamo) a ridicat re
cordul categoriei în proba de 
pistol 40 d, la 381 p.



După campionatele Individuale de lupte greeo romane CLASAMENTELE In campionatul masculin al primei divizii de volei I
TIHUBIIL .Ml «EVINIT SPORTIVILOR CONSACRAJI, DIVIZIEI „A“

DE BASCHET
BRAȘOVENII - FĂRĂ REPLICA I

Sala sporturilor din Pitești 
a fost gazda ospitalieră a ce
lor mai valoroși luptători de 
la stilul greco-romane din țara 
noastră, reuniți pentru desem
narea celor zece noi campioni 
ai tării.

Așa cum apreciam în croni
ca întrecerilor publicată în nu
mărul de ieri, partidele dis
putate timp de trei zile au fost 
dinamice, spectaculoase, spor
tivii apărîndu-și cu multă dîr- 
zenie șansele. Uneori, dorința 
arzătoare de a obține victoria 
a determinat momente de mare 
Încordare, în cîteva situații ner
vii concurentilor cedînd.

Cele zece titluri de campioni 
au revenit, datorită unei pre
gătiri corespunzătoare, dar și 
mulțumită unor arbitraje co
recte, celor mai buni luptători 
ai momentului : Constantin
Alexandru, Nicu Gingă, Mihai 
Boțiiă, Ion Păun, Ștefan Rush, 
Gheorghe Ciobotaru, Ion Draiea, 
Petre 
Victor

Deși 
clarat 
categoria 48 kg datorită difi
cultăților de slăbire, el rămine 
cel mai bun sportiv la această 
greutate. Credem că selecțione
rilor nu le-au scăpat din ve
dere nici Nicolae Iordache (Ra
pid), Nicolae Fasolă (Steaua) 
și juniorul (17 ani) Mihai Ciș- 
maș (Ceahlăul P. Neamț), 
marcați

. tești.
Dacă 

la cat. 
tularizarea 
la această 
Intre el i. ______ ____ r__ ,
Nicu Gingă. în rest, numai 
Florin Diaconescu (Dacia Pi
tești) și Avram Doroftei (Chi
mistul Rm. Vîicea) au dovedit 
calități care să le permită creș
teri corespunzătoare.

Categoria 57 kg este domina
tă, In continuare, de piteștenii 
Mihai Boțiiă și Ion Dulică, Cel 
de al treilea clasat, Nicolae 
Zamfir (Dinamo), provine tot 
de la Pitești... Un singur juni
or de perspectivă — Bănuț 
Staudt (Rapid).

Ion Păun (62 kg) și Ștefan 
Rusu (68 kg) rămîn, deocamda
tă, fără contracandidat! la ca
tegoriile lor, diferența valorică 
existentă între ei și următorii 
clasați fiind evidentă in fa
voarea lor.

La cat. 74 kg — lipsită de 
valori certe — lupta este gtrîn- 
să între dinamoviștii Gheorghe 
Ciobotaru (campionul actual), 
Gheorghe Minea, Dinu Obro- 
cea (Aluminiu Slatina) și tînă- 
rul din Botoșani, Mihai Zobu. 
Un junior care promite, Sorin 
Hertea (Farul Constanța). Pă
cat, însă, că el n-a reușit să-și 
stăpînească nervii și a avut o 
ieșire nesportivă (lovirea in
tenționată a adversarului) încă 
Ia vîrsta de 16 ani (? !).

Dicu, Vasile Andrei și 
Dolipschi.
C. Alexandru . ne-a de- 
intenția sa de a părăsi

în
C.
52

8 a

re-
întrecerile de Ia Pi-
Alexandru va urca 

kg, lupta pentru ti- 
i în echipa națională 
i categorie se va da 
și actualul campion,

Rivalitatea dintre Ion Draiea 
(Farul Constanța) și Ion Lhache 
(Dinama) de la cat. 82 kg s-a 

încheiat în favoarea constăn- 
teanului. sportiv care și-a 
dovedit valoarea și posibilită
țile de a se impune și pe plan 
international. Firește, cu con
diția ca el să se pregătească cu 
aceeași conștiinciozitate ca în 
primii ani ai afirmării sale in
ternaționale. O surpriză plăcu
tă — evoluția tlnărului Glîțor- 
ghe Glonț (Dinamo).

La categoria 90 kg a deve
nit, din nou, campion dinamo
vistul Petre Dicu, dar misiu
nea sa a fost mult ușurată de 
faptul că doi dintre principa
lii săi adversari, Ilie Matei 
(C. S. M. Suceava) și Zaharia 
Felea (Rapid) au fost eliminați 
din concurs (în partida din se
rii) pentru faptul că 
șit să 
tehnic.

Deși 
maxim 
sile Andrei 
(mai greu 
disputa cu 
Savin (100 
sa fiind 
concursuri 
nici un meci de la turneul o- 
Iimpic de la Moscova).

Victor Dolipschi, mult schim
bat în bine fată de evoluțiile 
din ultimii ani, a devenit din 
nou campion național la 
goria grea, dovedind că 
poate obține succese și pe 
international. Cu o bună 
gătire fizică, el a devenit 
mai întreprinzător In luptă și 
mai eficace in acțiunile ofen
sive. întîlnlrea sa cu Roman 
Codreanu n-a rfiai avut loc, de 
data aceasta, arădeanul fiind 
descalificat și eliminat din con
curs pentru un gest nespor
tiv (lovirea intenționată a ad
versarului) comis intr-o parti
dă anterioară.

întrecerile de 
scos în evidentă 
re și valoarea 
componenților echipei Dinamo, 
învingători la 5 din cele zece 
categorii, secția respectivă cla- 
s!ndu-se pe primul loc în cla
sament, cu un apreciabil avans 
de puncte : 1. Dinamo 51 p (an
trenori I. Cernea și D. Cuc). 
2. Steaua 29 p (Gh. Șuteu. Gh. 
Berceanu. M. Cristea), 3—4. L.C. 
Dacia Pitești (E. Bălănescu și 
C. Petrescu) și Progresul Bucu
rești (S. Olteanu) ctte 15 p. 
5. Farul Constanta (Constantin 
Ofițerescul 13 p, 6. C.F.R. Ti
mișoara (D. Dana) 10 p.

Nu putem Încheia fără a a- 
minti competenta și corectitu
dinea arbitrilor L. Șoîcu (Ti
mișoara), M. Strulovici (Galati), 
M. Bolocan (Pitești), I. Oprea 
(Oradea), C. Popescu, S. Popes
cu, V. Toth, St. Stanciu și Al. 
Szapat (București). .

FEMININ
• Clasamentul 

baschet feminin 
tufului :

1. voința Buc. 
■ „U“ Cj.-Nap. 

„Poli"-------
2 Buc.

, 4. Crișul Oradea
5. Voința Bv.
6. Comerțul Llc. 

Tg. Mureș
7. Preg. Buc.
8. Univ. Tim.
9. Rapid Buc.

10. Mobila S. M.
11. Olimpia Buc.
12. ICEMENERG 

C.Ș.B. Buc.

2.
3. C.S.Ș.

realizeze nici
n-au reu- 
un punct

Diviziei 
la

,A“ de 
Încheierea

ii 
ii

11
S

0 850-711
3 827-731

3
4

22
19

n-a 
al

la nivelulevoluat 
posibilităților, Va- 

i a reușit să cîștige 
decît ne așteptam) 
dinamovistul Ivan 
kg), in comportarea 
vizibilă lipsa de 
(n-a mai susținut

cate- 
mai 

plan 
pre- 
mult

la Pitești au 
buna pregăti- 

superioară a

Mihai TRANCÂ

EXCURSIA, UN MIJLOC IDEAL DE CUNOAȘTERE,
MIȘCARE, INSTRUIRE, RELAXARE

Cum o organizăm, ce trasee alegem, cu ce mijloace de trans
port călătorim 7 Răspunsul II afiațl de la Oficiile județene de 
turism șl I.T.H.R. București care au pregătit programe variate, 
pentru toate preferințele.

Pot constitui tentații argumentate excursii pentru :
• documentare la diferite obiective soclal-eulturale, istorice 

sau economice ;
© schimburi de experiență ;
• participarea la diferite manifestări cultural-sportive, «r- 

gurl sau expoziții ;
• tururi de orașe sau județe ;
• sejururi scurte tn stațiunile balneoclimaterice ;
• drumeții la cabanele din munți ;
• vizitarea celor mai pitorești zone turistice.
O complexă bază materială — hoteluri, vile, hanuri sau po

pasuri, restaurante șl pensiuni, mijloace de distracții și agre
ment vă stau la dispoziție pe întreg parcursul călătoriei dv., 
tar prietenia și ospitalitatea gazdelor vă vor da un plus de sa
tisfacții.

8
7
6 5

947-758
832-769
807-828

11
11
11
,, Bolyai'

11 5 6 76
11 5 6 75
11 5 6 66
11 3 8 71
11 3 8 78
11 3 8 68

11

19
18
17

16
16
16

2 9 771-957 13

grupe valorice 
național feml- 

loe astfel : grupa 
7—11 Ianuarie la Tg. Mu-

• Turneele pe 
ale campionatului 
nln vor avea 

1—6 _ 
reș, 8—12 februarie la București, 
21—25 februarie (sau 14—18 mar
tie, tn funcție de rezultatele e- 
cblpei „Poli'' 7 ‘ ‘ “"
la Cluj-Napoca, 4—8 martie 
Brașov ; grupa 7—12 : 10—14 
cembrie la București, “ " 

nuarle la Satu Mare, 
nuarle la București și 
bruarje la Timișoara.

C.S.Ș. 2 în C.C.E.) 
la

de- 
ia- 

la- 
fe-

7—11
21—25
18—22

reluate de• întrecerile vor fi 
la următoarele situații (clasamente
le stnt Întocmite țlntndu-se 
numai de rezultatele " 
tre participantele 
grupă) :

seama 
directe dul
ia flecare

Grupa 1—6
1. Voința Buc.
2. „U“ Cj.-Napoca
3. „Poli- CSȘ 2
4. Crișul
5. Comerțul Lie. 

„Bolyai"
6. Voința Brașov

550 368-332 10
S 4 1 374-348 9
523 410-397 7
523 349-340 7

514 348-383 6
514 365-414 8

Grupa 7—12
7. Progresul 5 4 1 350-327 1
8. Univ. Tim. 133 351-299 8
9. Rapid 932 349-374 8

10. Mobila 923 365-369 7
11. Olimpia 923 344-350 7
12. TCEMENERG

C.Ș.B. 914 325-365 8

dumlnlcâ 
_ ____ ,___ _ _ _ Floreasca, 
turul al treilea al campionatului 
național masculin.

• De miercuri 
et dispută, In

ptnă 
sala

In rubrica de azi prezentăm 
amănunte de la desfășurarea 
partidelor masculine disputate 
duminică In campionatul primei 
divizii.

DINAMO — TRACTORUL BRA
ȘOV (3—0). Un prim set ciștigatla 
zero de campioni, în sextetul 
lor de bază : Oros, Dumănoiu, 
Vrincuț, Enescu, Tutovan, Glr- 
leanu, spune totul despre replica 
surprinzător de palidă dată de 
brașoveni care s-au complăcut 
in roii de victime... mai mult decit 
sigure. Nlc, cînd antrenorul W. 
Schreiber a schimbat pe Oros și 
Vrincuț cu Căta-Chițiga șl Pău- 
șescu oaspeții n-au dat semne 
de... dorință de a se bate, cu 
toate că dinamoviștii, nestimu
lați, au jucat mai relaxați. Fără 
probleme deosebite arbitrajul lui 
D. Delcea din Galați șl D. Ră- 
dulescu din București. (A. B.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(0—3). Rezultat corect Intr-un 
mecj echilibrat In care bucureș- 
tenil au condus In flecare În
ceput de set, cedînd Insă pe 
parcurs Inițiativa studenților. 
Succesul acestora a fost urmarea 
firească a unul joc superior, In 
linia a doua, cu Zlotea protago
nist, secondat de Grlgoraș, pre
cum și a unei ofensive dusă In 
stil variat pe toată lungimea fi- 
leulul, unde au ieșit In relief 
Braun, Dumitru șl Păun. Mai 
șters ca de obicei, Calculatorul 
ad cărui jucători erau preocupați 
mai mult de... reproșuri reci
proce. O mențiune pentru arbi
trajul foarte bun prestat de Em. 
Ududec din Suceava șl N. le
neșei; din București. (M. VESA).

DELTA TULCEA — RAPID 
BUCUREȘTI (3—1). Un public 
numeros a urmărit s partidă a- 
tracttvă. Remarcați : Radu, Ale
xandrov, Ispas de la învingători, 
respectiv Ionescu șl Adam. Arbi
tri : I. Stoica din Bacău și N. 
Georgescu din PloieșL (P. COM- 
ȘA — coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA (3—6). Deși victoria a 
revenit, conform așteptărilor, e- 
chlpei Steaua, elevii lui Aurel 
Drăgan n-au fost scutiți de e- 
moțll, ei trebuind să se mobi
lizeze serios pentru a cîștlga la 
Urnită In primele două seturi și 
pentru a prelua inițiativa în eel 
de-al treilea, in care studenții 
au condus eu 6—3. S-au remar
cat : Pop, Mar.avel, Chifu, Mina 
(Steaua), Grădinaru, vtnătu și

Bugarschi („Poli"). Arbitraj 
corect : R. Farmuș și I. Petro- 
vid, ambii din București. (GH. 
DEDIU).

VIITORUL BACĂU — EXPLO
RĂRI BAIA MARE (1—3), Efor
turile vizibile depuse de bă
căuani n-au avut ea efect decit 
clștigarea unul set. Valoarea su
perioară a oaspeților și-a spus 
cuvîntul. Remarcați : Stalcu, Ig- 
nișca, Arbuzov (Explorări) și 
Boerescu (Viitorul). Arbitri : G. 
Opaiț din București și C. Mani- 
țlu din Brașov (S. NENIȚĂ — 
coresp.),

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
— C.S.U. GALATI (3—9). Joc de 
factură modestă, dar disputat, 
mal ales In setul 3 care a du
rat peste 40 de minute. Localni
cii au cîștigat pe merit, fiind 
mal buni in atac șl la blocaj. 
Evldențiațl : Bărolu, Mășcășan,
Tutelea, Chiș (Silvania), Slrbu, 
Teodorof șl Bădulescu (C.S.U.). 
Arbitri : C. Păduraru din Timi
șoara și N. Marian din Oradea. 
(M. ȘTEFAN — coresp.).

MASCULIN
I

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

1. 
2. 
a.
4.
a. 
a.

I
I

I
I
I
I
I
I
I

CAM

Seria 1 
DINAMO
Delta Tulcea
Univ. Craiova 
Tractorul Bv. 
Calculatorul Buc. 
Rapid

a
4
3
4
4
4

Serja a n-a
STEAUA 4 4 8
EXPLORĂRI B. M. 4 4 6 
Politehnica Tim.
C.S.U. Galați 
Silvania 
Viitorul

1.
2.
3.
4.
5.
8.

Șimleu S. 
Bacău
FEMININ

Seria I

5
3
2 
2
1 
O

6 
1
3
2
3
4

2
6
•
8
9

1:13

1S: 
ia:
10:
6:
4:

10
7
7
6
5
4

I
I

4 2 2
1
1
O

4
4
4

3
3
4

12: 1
12: 4
7: a
6:11
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1:12

8
8
6
5
5
4

I
I
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ciuri). ] 
cest To 
configui
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Dinu 7 
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15—17. 
și Sper 
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ciuc 7,Or

Obtini 
tă bun; 
Țegean 
poziția 
mantă < 
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gtndim 
locașul 
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Deci, 
turului, 
care au 
puțin ' 
de jucă 
tapa a 
creștere 
la 21 la 
Top : 
Iaci și I 
Klein, 
internat 
la 8 : 6 
2 din 1

Cei 
la unr 
Univers 
cu 5 ju 
Dinamo 
Progres 
2, „U” 
F. C. M. 
Galați, 
■tudenț. 
cite 1. 
te, situ, 
Topulu; 
# port; 
mijloca 
Se rem 
stanțial 
care al 
mentul 
din 23. 
contribi 
rămași 
capitol, 
fiind e 
extremi 
Lncesci 
cine i> 
chipă 
pionatu 
cei 23 
Topulu

I4
3
2
2
1
O

4
4
4
4
4
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DMAMO 
Flacăra r. 
Maratex Bala M.
Știința Bacău 
Chlmpex C-ța 
Unlv. București 

Seria a
_______ C-ȚA.c.s:u. GALATI 
Penicilina Iași 
Rapid Buc. 
Univ. Craiova 
„U“ Cluj-Napoca 
• Astăzi, de la ora

Floreasca se desfășoară __
seriei a H-a a campionatului 
masculin : Steaua — Explorări 
Bala Mare. Iar miine, la Timi
șoara jocul dintre Politehnica șl 
C.S.U. Galați.

L FARUL 
L 
a.
4.
a.
i.

Buc.

II- a

12: > 
11: 3
7: i 
7:10 
a: a 
1:12

8
7
O 
e
8
4

I
4
4 O
2
1
1
O

4
4
4
4
4
4
17,

e 12: 2
13: 4
7: 8 
IM
8: 8
2:12

I 
I
6
5
8
4

I
2
3
3
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In sala 
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I
I
I

DINAMO-SPRE TITLUL DE LIDER AL TOAMNEI RUGBYSTICE
Miine, penultima etapă a turului înaintea etapei de miine, cla

samentul de prezintă astfel :

I
I

Pe seama derbyului rugbystio 
de duminică se vor mai face 
Încă, cu siguranță, multe co
mentarii. Șl este firesc, de vreme 
ce Dinamo și Steaua reprezintă, 
la ora de față, cele mal puter
nice echipe din rugbyul româ
nesc, ele oferind, de fapt, „sche
letul" reprezentativei. Prima for
mație are atuul unul redutabil 
trio de prinzători (Borș, Dără- 
ban, Caragea), putlndu-șl asigu
ra astfel mal multe baloane tn 
margini în condițiile 
de duminică — vintul, 
rafale, nu a contenit 
această superioritate 
n-a prea existat, M. 
Bădulescu reușind să 
că*  destule mingi. 1 
moment fix _ ' 
llbrul a fost evident. Steaua pre- 
zentînd e linie I alcătuită din 
trei plllerl, sporindu-șl deci forța 
de împingere. Nu-1 mal puțin a- 
devărat că absența talonerului 
titular Munteanu a contat In de
senul tactic al campioanei, el 
fiind recunoscut prin incisivitate. 
Dar și de partea cealaltă a lip
sit excelentul Stoica (înlocuitorul 
său, Roman, s-a dăruit, nu-1 
vorbă, Insă el nu e... Stoica).

Dinamo a jucat economic, la 
rezultat, apărîndu-se cu strășni
cie Intr-un final fierbinte. In 
care ișl asigurase diferența (15—9) 
care s-a dovedit, ptnă la urmă, 
decisivă. Ea a avut handicapul 
unul Paraschlv Incomplet resta
bilit, ceea ce constituie, poate, 
• explicație a jocului său fără 
prea mare cursivitate. Steaua a 
încheiat spectaculos partida, a- 
tactod continuu, cu un admira
bil efort. Șt ea a fost aproape 
de un rezultat de egalitate sau

meciului 
suflînd în 

o clipă — 
teoretică 

Ionescu șl 
„vămuias- 

în celălalt 
grămada — echl-

cel puțin mal strlns, care — pen
tru final — nu ar fi surprins pe 
nimeni.

Dincolo de toate aceste consi
derații, păstrăm de la meciul de 
duminică neplăcuta amintire a 
nesportivitățli (patru eliminați!), 
a loviturilor reciproce, care au 
umbrit in bună măsură derbyul. 
Să sperăm că asemenea răbuf
niri vor fi, pe viitor, eliminate 
de pe terenurile de rugby. în 
primul rtnd, de sportivi înșiși..

Geo RAETCHI

1. DINAMO 11 10 0 1 298— 71 31
2. Steaua 11 10 0 1 582— 70 31
3. Șt. B. Mare 11 9 0 2 125— 70 29
4. Farul 11 8 0 3 315—133 27
9. Gr. Roșie 11 6 2 3 162—129 25
6. P.T.T. Arad 11 5 1 9 96—227 22
7. Sp. stud. 11 5 0 6 114—123 21
8. Șt. Petroș. 11 4 1 « 82—221 20
0. Rulmentul 11 4 0 7 92—202 19

10. Rapid 11 3 2 6 91—241 19
H. C.S.M. Sibiu 11 3 1 7 65—129 18
12. „U“ Timiș. 11 3 0 8 80—144 17
13. Polit. Iași 11 2 0 9 50—167 15
14.Constr. C-ța. îl 1 1 9 63—287 14

I
I
I
I

I

TIMP NEFAVORABIL, ALERGĂRI TOTUȘI SPECTACULOASE

Acum cînd derulăm filmul reu
niunii desfășurate duminică di
mineața, putem spune că alergă
rile — cu excepția cele) cîștlga- 
te de Heraldina șl asupra căreia 
vom reveni mai jos, — au reușit 
să satisfacă pe cei care, in ciuda 
unul timp nu tocmai plăcut, s-au 
Încumetat să treacă porțile hipo
dromului din Ploiești Cînd fa
cem această afirmație avem in 
vede sosirile din premiile Șen- 
dreni, Săhăteni, Salba II și siriu, 
tn care clștigătorii au fost obli
gați la eforturi maxime pentru 
a putea termina pe primul loc. 
Bucuria a dispus de puțin, dar 
sigur, de Ostia șl Rodiți», Perjor, 
lansat puternic din plecare de 
V. Gheorghe, a întrecut-o tn ve
cinătatea sosirii pe Siblla, Epilog,

deși condus de aprantlul V. Ml- 
rică, a făcut o cursă de excep
ție, Invingtnd intr-un finiș im
presionant pe Hlnsar șl Rafon, 
sosiți la scurte intervale, iar 
Selenar, readus la o valoare de 
vtrf șl condus eu multă convin
gere, de astă dată, de V. Gheor
ghe, și-a adjudecat, spectaculos, 
proba respectivă. O alergare cu 
un rezultat viciat șl care a stlr- 
nlt protestele publicului a fost 
cea clștigată de Heraldina, vic
toria acesteia fiind facilitată de 
felul inadmisibil in care driverul 
L Bănică a înțeles să o susțină 
pe Vesela tn lupta finală. Re
zultate tehnice : Cursa I : 1. 
Rubașca (S. Onache) rec. 1:38,6, 
2. Cochet. Simplu 19, ordinea 11. 
Cursa a n-a : 1. Bucuria (G. Tă- 
nase) rec. 1:35,6, 2. Ostia, 3. Ro
dită. Simplu 3, ordinea 7, event 
17, ordinea triplă 457. Cursa a 
ni-a : 1. Surduc (I.G. Nicolae) 
rec. 1:30,6, 2. Oslca. simplu 15, 
ordinea 14, event 42, triplu cîș-

tlgător 303. Cursa a IV-a : 1. He
raldina (Tr. Marinescu) rec. 
1:30,1, 1. Vesela. Simplu 1,60, or
dinea 5, event 20. Cursa a V-a : 
1. Manșon (I. Oană) rec. 131,7, 
2*  Gong, 3. Rodion. Simplu 4, 
ordinea 4, ev&nt 6, ordinea tri
plă 95. Cursa a Vl-a : 1. Perjar 
(V. Gheorghe) rec. 1:27,8, 1. Bi
blia. Simplu 5, ordinea 10, event 
16, triplu cîștigător 98. Cursa a 
vn-a : 1. Epilog (V. Mirică) rec. 
1:27,4, 2. Hlnsar, 3. Rafon. Sim
plu 19, ordinea 31, event 136, or
dinea triplă 1890 Cursa a VIII-a : 
1. Selenar (V. Gheorghe) rec. 
1:27,4, 2. Hogar, 3. Recurs. Sim
plu 1,60, ordinea 5. event 16, or
dinea triplă 75, triplu cîștigător 
290. Cursa a IX-a: 1. Huhurez (V. 
Mirică) rec. 1:31,9. * “
Polux. Simplu 2.50, __ _ ..._
chlsă, event 4, ordinea triplă 492. 
Cursa a X-a : 1. Rabiț CM. Ște- 
fănescu) rec ' 
Simplu 3. ordinea 8.

Gh. ALEXANDRESCU

2. Solitar, 3. 
ordinea ln-

1:39,7, 2. Sucă.

DINAMO BUCUREȘTI9
(Urmare din pag. 1)

CAMPIOANA LA JUDO I
ță competițională. Pe locul 3 : 
V. Ilioaie (A.S.A.) și M. Nuțu.

Fără Îndoială, întrecerile 
cele mai echilibrate au fost la 
cat. semimijlocie. „Olimpicul" 
C. Roman (Dinamo Buc.) a fost 
Învins în grupă de P. Moțiu 
(I.E.F.S.), alt „olimpic", M. 
Frățică (Nitramonia Făgăraș) a 
cunoscut înfrîngerea tot in 
cadrul meciurilor din grupă, in 
fața lui N. Man (Constructorul 
Alba Iulia), iar în serii, la rin- 
du-le, Moțiu și Man au pierdut. 
Primii clașațij l._M. Frățică, 2.

(DinamoN. Man, 3. V. Dușa 
Brașov) și C. Roman.

Mihalaehe Toma
Buc.) s-a detașat și 
turneu de ceilalți 
concur! nd in fiece moment 
partidelor susținute sigur pe 
procedeele sale de atac șl a- 
proape neclintit In apărare. Pe 
celelalte locuri : 2. I. Pali
(Constructorul M. Ciuc), 3. C. 
Gotcă (Dinamo Brașov) și E. 
Lăcătușu (A.S.A.). în absența 
dinamovistului brașovean D. 
Radu (accidentat), principal 
favorit la cat. semigrea, a- 
salturile pentru locurile frun
tașe au prilejuit intîlnirl de

(Dinamo 
la acest 

„mijlocii", 
*1

mare luptă. Cel mai merituos 
a fost V. Anton (Nitramonia), 
clasat pe primul loc, urmat de 
G. Sapta (I.E.F.S.) — locul 2, 
L Santo (Constructorul M. 
Ciuc) și B. Udvari (Universi
tatea) — locul 3. în fine, la 
categoria grea, M. Cioc (Dina
mo Brașov), deși i-a tatîlnit pe 
toți „rivalii" de la finalele In
dividuale, a ieșit învingător. Pe 
locul 2 : D. Udvari (Construc
torul M. Ciuc), 3. I. Arsenoiu 
(Nitramonia) și C. Năftică 
(Politehnica). Clasamentul tur
neului : 1. Dinamo Bnc. 12 p, 
2. Dinamo Bv. 11. 3. Construc
torul Miercurea Ciuc 10, 4. Ni
tramonia 9, 5. Constructorul
Alba Iulia 8, 6. Politehnica 7, 
7. A.S.A. 6, 8. Universitatea 5, 9.
I. E.F.S. 4. 10. Carpați Mîrșa 3,
II. Rapid Arad 2, 12. Rapid O- 
radea 1.

CLASAMENTUL
1. DINAMO Buc.
3. Dinamo Bv. 

Constr. M. 
Nitramonia 
Constr. A. 
„Poli" Iași 
A.S.A. Tg.

3.
4.
5.
a.
7.
a.
8.

10. 
11. 
12.

c.
I.

„ M.
Carpați Mîrța 
I.E.F.S.
„U“ Cj.-Nap. 
Rapid Oradea 
Rapid Arad

11 
11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

FINAL 
0 
1 
3
3
4
6
7
4
7

10
9

11

11
10

8
8
7
5
4
7
4
1
2
O

95-10 
79-20 
73-21 
70-22 
63-24 
53-39 
46-40 
40-34 
37-43 
32-54 
19-51 
19-59

23 
21
18
17
15
12
10
10

8
6
3
3
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I
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I
I
I
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I
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zițiiie lui < 
verse. Acui 
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2 august e 
din parte „ 
Exprimă < 
sare cifri 
ea Joc a el< 
culescu ? 1
mare măsu 
„grupa de 
a centrului 
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rioadă o ! 
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pe teren p: 
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0—0 cu Di 
victorie în 
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« ASTĂZI MAI PUTEȚI JU
CA... Agențiile Loto-Pronosport 
mai stau doar astăzi la dispoziția 
partlcipanților pentru a le eli
bera bilete cu numerele prefe
rate la tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de miercuri 3 decem
brie 1980.

• ADUCEM la cunoștința partlci
panților că omologarea ciștiguri- 
lor la tragerea obișnuită Prono- 
expres din 26 noiembrie 1930 va 
avea loc miercuri 3 decembrie 
a.c. șl va fi publicată In ziarul 
de joi 4 decembrie 1980.

0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE PRONOEXPRES DIN

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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In R.S. Ce 
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957 lei ; ca 
cat. T : 7.5B 
642,75 a 10C 
a 4Q- lei. 
1300" de la 
pe bilete ji 
parUcipanțiL 
NEA NU din 
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DE (E STRlMBĂ EUGEN BANCIU ADEVĂRUL ?

CRIiĂ DE ELECTIV Șl... CREȘTEREA PROPRHEOR JUCĂTORI 
(UITAfl VĂ ȘI IN „GRĂDINA LUI ERĂTILĂ")

Cît de mult au regretat iubi
torii fotbalului din Craiova, și, 
bineînțeles, jucătorii celor două 

schimbare a 
„O zi, o singură zi 

ținut vremea fru- 
toamnă tîrzie, și a- 

i mult ca sigur — 
ei — derby-ul Uni- 

— Dinamo ar fi ră-

echipe, brusca 
timpului , 
să mai fi 
moașă, de 
tunci mai 
considerau 
versitatca 
mas... derby".

Și în aceste condiții vitrege 
pentru fotbal, se poate spune 
că formația campioană (în con
tinuare, cu Beldcanu pe tușă) 
și-a făcut datoria, tatrecta- 
du-și principalul rival la su
premație mai ușor decît grată 
scorul final, acest 2—0. pecet
luit după numai 32 de minute 
de joc. Nu încape vorbă, dumi
nică sarcina jucătorilor lui O- 
blemenco și Oțet a fast sim
țitor ușurată de multele indis
ponibilități ivite, după jocul de 
cupă, de la Sibiu, în rîndurile 
dinamoviștilor bucureșteni. Es
te un adevăr. Ca și acela, de
altfel. rostit după joc, la ca
bine, de antrenorii formației- 
lider, care apreciau că randa
mentul fotbaliștilor lor ar fi 
fost și mai bun dacă adver
sarul s-ar fi prezentat la par
tida derby cu efectivul com
plet. Argumentul lor princi
pal ? Dinamo ar fi ieșit la joc 
cu mai mult curaj și, în aceste 
condiții, le-ar fi lăsat craio- 
venilor spații mai largi de ma
nevră. Pe ejnd așa, 
rîndurile bine strînse 
reșteni lui Cămătarii, 
Irimescu et comp, le-a 
mai greu (dat fiind 
i âtemic, și terenul 
ce făceau dificil controlul ba
lonului) să se strecoare spre...

‘ “ la
în

printre 
de bucu-

Crișan, 
fost ceva 
și vtotul 
alunecos

gol. Explicații venite de 
tehnicieni, demne de luat 
seamă, sprijinite, în bună mă
sură, șl pe ultimele prestații 
•le dinamoviștilor. între care 
și aceea cu S.C. Bacău, cind 
deși Dinamo a evoluat cu e-

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI
La încheierea turului, „cla

samentul adevărului" se pre
zintă astfel (in paranteze am 
trecut diferența de golaveraj) : 

' ” " ’ “ (+18) 
(+15) 
(+10) 
(+ 4) 
(-10) 
(+ “ 
(+ 
(- 
(- 
(- 
(+ 
(+ 
(- 
(- 
(— 
(- 
(- 
(—17)

1. Univ, Craiova +9
2. Dinamo +4
3. F. C. Argeș +3
4. F.C.M. Brașov +3
5. Chimia
6. Corvinul
7.
8.
9.

10.
■ ^3 U.

12.
13.
14.
15.

16—17.
18.

„U“ Cj.-Napoca 
S. C. Bacău
F. C. Olt 
Progr. Vulcan 
Polf. Iași 
Steaua
Jiul
A.S.A. Tg. M. 
Poli. Tim.
F. C. B. Mare 
Sportul stud. 
F.C.M. Galati

+2 
+1

0 
0 
0 
0 

—1 
—1 
—1 
—2 
—2

—7

6)
1)
1)
5)
6)
5)
4)
1)
3)
4)
8)
8)
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Argeș. Cu excepția eșecului de 
la Baia Mare, S. C. Bacău a 
punctat — deci — cu regulari
tate, ta fața unor adversari 
prestigioși (printre care și pri
mele două clasate ale Diviziei

Există vreo explicație faptică 
a fructuosului traseu realizat, 
ta ultimele săptămîni, de una 
dintre cele mai tinere formații 
ale campionatului ? Cei din 
preajma echipei subliniază că 
angajarea în antrenamente și 
în jocuri a crescut simțitor, că 
disciplina s-a întărit și ea vi
zibil. O dovadă a celui de al 
doilea aspect îl prezintă „cazul 
C. Solomon". Apreciatul că
pitan al reprezentativei de ti
neret a manifestat, ta ultima 
perioadă de timp, o atitudine 
de suficiență, de blazare, fapt 
pentru care a fost scos din e- 
chipă în jocul cu Dinamo Bucu
rești ; și n-a apărut ta forma
ție nici duminică. O 
fermă, chiar dacă era 
unul dintre cei mai 
jucători !

în privința partidei 
Argeș, în care — 
remarcau cu obiectivitate și 
conducătorii clubului din Ba
cău. proporțiile scorului s-au 
fixat la o diferență cam mare 
față de întregul aspect al 
partidei, față de replica oaspe
ților — să subliniem că victo
ria S.C.-ului este, în primul 
rînd, urmarea orientării 
poartă, pe verticală, a 
joritătii atacurilor. Tocmai 
opoziție cu piteștenii care 
construit mult la mijlocul tere
nului. dar s-au „stins" în 
preajma careului advers, dato
rită și jocului lateral practicat.

Eftimie IONESCU

atitudine 
vorba de 

valoroși

cu F. C. 
așa cum

pe 
ma

in 
au

MIINE, „OPTIMILE-
CUPEI ROMÂNIEI

fectivul cvasi-complet, n-a scos 
decît un 0—0, acasă.

Se știe, că Dinamo, urrnări- 
toarea liderului, multă vreme 
ea fruntașă a clasamentului, 
trece printr-o criză de efectiv 
pe ambele planuri : cantitativ, 
dar, mai ales.*  CALITATIV. 
Prima va fi, firesc, trecătoare, 
cea de a doua... rămîne. Pen
tru simplul motiv că importul 
masiv de jucători-made in 
Divizia „B“ nu-i in toate ca
zurile competitiv, la nivelul 
clubului de mare performanță 
din Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Este o apreciere doar aparent 
in contrast cu locul (2) ocupat 
la finele turului de Dinamo 
(prin meritele de necontestat 
ale noului antrenor, V. Stănes- 
cu, și ale jucătorilor talentați 
sau cu experiență competițio- 
nală, Dinu. Augustin, Speriatu, 
Țălnar), dar pe deplin sus
ținută de REZULTATELE-RE- 
FERINȚA, acelea înregistrate 
in meciurile cu F.C. Baia Mane 
(0—1, cind echipa lui Mateianu 
era tacă sus) cu Steaua 
F.C. Argeș (1—2), F.C.M. 
șov (1—3), Universitatea 
iova (0—2).

Urmărind, duminică, pe 
traiul araiovean „speranțele' 
lui Constantin Frățilă îmi spu
neam că acesta ar fi drumul, 
mai drept și mai just — ta 
materie de creștere și selecție 
a elementelor tinere — pe care 
trebuie să-l urmeze, cu perse
verență, Dinamo. Mai ales că. 
pină nu de mult, grija clubului 
de a forma fotbaliști ta grădi
nă proprie constituia o fru
moasă și fructuoasă tradiție.

Gheorghe NICOLAESCU

(0-2), 
Bra- 
Cra-
Cen-

>«

Sportul studențesc — în
vinsă la București de către 
Chimia Rm. Vilcea I lată 
surpriza etapei de dumini
că. După cum se desfășu
rau lucrurile pe teren. în 
prima repriză, nici unul din 
cei mai puțin de 200 de 
spectatori (dintre care vreo 
cîțiva erau din Rm. Vilcea) 
nu vedea cum pot pierde 
studenții partida. Aceștia se 
aflau la cirma jocului și se 
aștepta doar momentul cind 
vor deschide scorul. Dar 
n-au făcut-o. N-au reușit a- 
cest lucru pentru că unele 
șuturi au fost imprecise, 
pentru că Chihaia rața 
situații foarte 
credibilul l-a 
Sandu, atunci 
4 m, portarul . 
pămînt, a șutat în 
După care a urmat 
frumosul gol al lui Preda, 
din lovitură liberă (execu
ție gen Iordănescu sau Du
mitru). Văzindu-se conduși, 
nervii bucure ștenilor s-au 
întins la maximum, eu ur
mări nu numai asupra jo
cului, dar și a fair-play-u- 
lui, cu nesfîrșite proteste, 
cu jigniri la terminarea me
ciului. La golul marcat de 
Bozeșan, 
pentru că a fluierat 
tîrziu, dar a fost ofsaid ! In 
min. 87, M. Sandu a fost 
deposedat de balon (care, 
lovit de apărătorul advers, 
a ieșit in corner), dar s-a

In 
in
to.
la

bune. Dar 
realizat 
cind, de 

fiind căzut la 
bară I 
golul,

arbitrul a greșii 
mai

cerut 11 m. Dar de ce 
ne mai mirăm de jucători, 
cind însuși vicepreședintele 
clubului, Eugen Banciu, 
striga în gura mare că e- 
chipa a fost nedreptățită. 
In loc să se gindească la 
marile ratări, la carențele 
de la finalizare, E. Banciu 
a venit și ne-a întrebat, pe 
noi și pe observatorul fede
ral, pe un ton mai mult 
decît nepoliticos : „Să 
dem ce scrieți 7 Am 
controlez ce se scrie în 
portul observatorului 
deral". Ce să scriem, 
varășe Banciu ? Ce am 
zut, CE A FOST PE
REN I Așa cum am scris și 
la Baia Mare, cu o săptă- 
mînă înainte. Atunci, 
tru că cele afirmate 
in favoarea dv., nu 
mai întrebat ce 
Dacă stăm și 
dim 
ma 
fost 
are 
DE 
ce 7
ce
TIFICAT !) slabe ale 
echipe pină mai ieri frun
tașă în fotbalul nostru. A- 
propo, și cu Progresul-Vul- 
can, și cu F.C. Argeș, și eu 
Corvinul (meciuri jucate 
tot acasă la București) a 
fost echipa furată de ar
bitri, tovarășe Banciu ?

ve- 
să 

ra- 
fe- 
to- 
vă- 
TE-

Iată_ că. după numai o săp- 
este programată 

în a doua com- 
Cupa României,' 
finală. Cele 8 
programate pe 

neutre, după cum 
urmează : Sticla Arieșul Tur
da — Sportul studențesc, la 
Sf. Gbeorghe ; Gloria Bistrița 
— Universitatea Craiova la 
Sibiu ; S. C. -Bacău — C. F. R. 
Craiova, Ia Ploiești ; Steaua — 
„U“ Cluj-Napoca, la București 
(pe Stadionul Republicii) J 
F. C. Olt — F. C. Argeș, la 
Rm. Vilcea ; Corvinul — Poli
tehnica Timișoara, la Drobeta 
Tr. Severin ; F. C. Constanța — 
Unirea Oradea, la Brașov și 
F. C. M. Brașov — Chimia Rm.’ 
Vîlcea, la Cîmpulung Muscel; 
Amintim că toate partidele voi 
începe Ia ora 13.

tămină, mîine, 
o nouă etapă 
petiție a țării, 
„optimile" de 
partide sînt 
terenuri

5

pen- 
erau 

ne-ați 
scriem ! 

stăm și ne gin- 
binef nu e pentru pri- 
oară cînd E. Banciu, 
jucător de Divizia A, 
o optică greșită și VE- 
MECIUL INVERS. De 
Probabil ca să justifi- 
rezultatele (DE NEJUS- 

unei

CONVOCAREA LOTULUI
DE JUNIOR!

Constantin ALEXE

i
In continuarea selecției de-' 

numită „Operațiunea Austra
lia" (citește formarea reprezen
tativei de juniori a României 
pentru campionatul mondial al 
juniorilor), ieți au fost convo- 
cați în Capitală următorii jucă
tori : Aîexa (Corvinul), Jagăr 
(CIL Sighet), Moldovan (F. C. 
Baia Mare) — portari ; Vis- 
creanu (S. C. Bacău), Farcaș 
(Autobuzul

Baia Mare), Pîrvu (Pro- 
Vulcan), Colesniuc (Cor- 
Cartianu (Poiana Cim- 
Marincscu (F. C. Con- 
~ ' (F. C. Bihor),

fun-

Buc.), Tătăran

SIMIONAȘ, DUMIIRIU IV ($1 alții) PUN „OSUL LA BĂTAIE'*,  VĂETUȘ SE SUPĂRĂ PE... ECHIPĂ
încă o dată sublinieri pentru 

frumosul angajament al jucă
torilor în partida de la Iași și 
lăudabilele realizări tehnice și 
spectaculare 
Politehnica, 
vertebrală 
Simionaș — 
cu doi harnici și neobosiți ata
canți (Cioacă și „veteranul" 
Dănilă), și-a impus punctul de 
vedere in fața unei echipe care 
are meritul etalării fotbalului 
estetic. A frapat, înaă, în acest 
meci al ambițiilor ardoarea cu

ale echipelor, 
cu coloana ei 

refăcută (citește: 
Komilă — Coraș),

care s-a jucat, disponibilitățile 
fizice ale majorității jucătorilor, 
veniți — cum se știe — după 
o etapă obositoare de cupă. 
„Bătrînii" au fost aceia care au 
dat tonul, printre ei figurînd 
Simionaș (rețineți, nerefăcut 
după accidentarea de la Ga
lați), Romilă, Clocirlan, Dumi- 
triu IV, Lucescu și I. Gabriel. 
La polul opus — doi jucători 
talentați și lăudați pină acum : 
Gabor (neinspirat, nehotărît în 
acțiunile lui individuale, egoist 
chiar în unele faze) și Văetuș.

Ultimul, a pus capac la toate : 
s-a angajat in discuții cu „tri
bunele", cu arbitrii, cu banca 
sa de rezerve ; la un moment 
dat, el n-a mai participat la 
joc (a și fost înlocuit, în min. 
60, cu Rednic) supărîn- 
du -se foc pe echipă ca „văcarul 
pe sat". Aceasta este una din 
explicațiile scăderii capacității 
ofensivei hunedorene, toate 
eforturile celorlalți coechipieri 
risipindu-se în zadar.

Stelion TRANDAFIRESCU

(F. C. 
greșul 
vinul), 
pina), 
stanța), Cabai
Matei (Univ. Craiova) 
dași ; Eftimic (C. S. Tîrgoviș- 
te), Iagăru (Rulmentul Alexan
dria), Niță (Metalul Buc.), Ba
laur (Dinamo Buc.), Iliescu 
(Autobuzul), I. Costel (A.S.A. 
Tg. Mureș), Minca (Steaua) 
— mijlocași ; Boeru (Nitramo- 
nia Făgăraș), Păuna (Univ. 
Craiova), Csordaș (U.T.A.), 
Fișic (S. C. Bacău), JBolba 
(Steaua), Mosoman (Nitramonia 
Făgăraș), Elisci (Unirea Foc
șani) ■— atacanți. Din acest lot 
se vor alcătui două formații, 
una va juca, astăzi, cu Auto
buzul, iar cealaltă, mîine, cu 
Metalul, ambele divizionare 
„B“.

DIVIZIA
SERIA I

Constructorul Iași — zimbrul 
Suceava 4—1 (3—1), Cetatea Tg, 
Neamț — Unirea Șiret 2—0 (2—0), 
Metalul Rădăuți — Nicolina lași
— nedisputat. Metalul Botoșani
— Avlntul T.C.M.M. Frasin 3—1
(2—0), Laminorul Reman — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
3—0 (1—0), Foresta Fălticeni —
Cristalul Dorohoi 3—0 (1—0),
TEPRO Iași — Dorna Vatra Dor- 
nei 1—1 (0—0), C.F.R. Pașcani — 
Șiretul Bucecea 3—0- (2—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după 12 jocuri : 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 19 p (33—11), 2. 
Laminorul Roman 18 p (26—10), 
3. Foresta Fălticeni 17 p (16—5)„. 
pe ultimele : 15. Șiretul Bucecea 
7 p (12—31), 16. unirea Șiret ' 
(8—23).

SERIA A n-a
Relonul Săvineștl-Roznov 

Gloria Focșani 3—0 (1—0), Tex
tila Buhuși — Hușana Huși 2—1 
(1—1), Energia Gh. Gheorghlu- 
Dej — Cimentul Bicaz 1—0 (1—0), 
Victoria Bacău — FEPA 74 Blr
lad 3—0 (1—0), Minerul Comă-
nești — Celuloza Piatra Neamț 
3—0 (3—0), Rulmentul Blrlad —
Partizanul Bacău 0—0, Petrolul 
Motaeștl — Luceafărul Adjud 
2—0 (1—0), DEMAR Mărășeștl — 
Letea Bacău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri s L 
KUL COMANEȘTI 15 p 
1. Gloria Focșani 15 p
3, Petrolul Moinești 14 p .
4. Relonul Săvlnești-Roznov 14 p 
-- -- pe ultimele : 15. FEPA

9 p (14—19), 16. Hușana 
(9-24).
SERIA A III-a
Rm, Sărat — Caraima- 

(0—1), Chimia 
" 0—1

as—io)...
74 Blrlad
Huși 6 p

« p

MINE- 
(10-10),

(M-8),

Olimpia 
nul Bușteni 1—1 ,
Brazi — FEROM Urzlceni 
(3—1), Dacia Unirea Brăila 
Oțelul Galați 0—2 (0—J), Petro
lul Berea — Carpațl Sinaia 9—1 
(1—0), A vin tul Matca — Victoria 
Tecuci 0—3 (0—2), Ancora Galați
— Foresta Gugești 1—0 (0—0),
Carpațl Neholu — Ș.fJ. Brăila 
3—0 (1—0), Tractorul Vlzlru —
Petrolul Bălcol 0—3 (0—2).

Pe primele locuri : L ANCORA 
GALATI 18 p (27—9), 2. Oțelul 
Galați 18 p (24—9), 2. Chimia 
Brazi 17 p (26—10)... pe ultimele: 
ÎS. Dacia Unirea Brăila 2 p 
(8—25) — echipă sancționată eu
— 4 puncte, 16. Tractorul Vlzjru 
2 p (7—36).

SERIA A rv-a
Mangalia — Dunărea 

0—2 (0—1), Victoria
— Electrica Constanța

Metalul 
Călărași 
Tăndărei 
5—0 (4—0), Progresul Kaccea —
Șoimii Cernavodă 3—0 (1—0),

C“ REZULTATELE
Pertul Constanța — Amonil Slo
bozia 1—0 (0—0), Constructorul
Călărași — Voința Constanța 
3—0 (2—0), Chimpex Constanța 
— Marina Mangalia 3—2 (2—0),
Unirea Eforie — Viitorul Mah- 
mudia 2—3 (0—2) — prima vic
torie a echipei Viitorul, 
Tulcea — Rapid Fetești 
(0—1).

Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALARAȘI 21 p (43—8), 2. 
Portul Constanța 20 p (33—7), 3. 
Constructorul Călărași 18 p 
(22—8)... pe ultimele : 11. Amonil 
Slobozia 7 p (14—15) ‘ “
sancționată cu
Electrica Constanța 7 _ ,

18. Viitorul Mahmudia 3 
(11—89).

SERIA A V-a
LC.S.I.M. București — Automa

tica București 0—2 (0—0), Tehne- 
metal București — Flacăra ro
șie București 0—0, Abatorul 
București — T.M. Bucu
rești 2—0 (0—0), Danubiana
București — Petrolul Bolintin 
1—1 (0—1), Chimia Tr. Măgurele 
— Viitorul Chimogl 2—1 “ “
F.C.M. Giurgiu — Voința 
rești 3—1 (3—1), Electronica 
rești — Ș.N. Oltenița 2—0 
Petrolul Videle n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 22 p 
(33—9), 2. Viitorul Chimogl 15 p 
(14—14), ‘ ------- - ------ -------
rești 14 p (16—11), 
București 14 
ttmeie : 15.
I p (10—17), 
6 p (7—23).

• SERIA A Vl-a
Prahova Ploiești — 

Cîmpulung 1—0 (0—0),
Balș — Unirea Răcari 6—1 
Progresul Corabia 
tești 2—0 (1—0), Recolta Stolcă-
neștl — I.C.I.M. Ploiești 1—2 
(0—2), Energia Slatina — Progre
sul Pucioasa 4—0 (3—0), Electro
nistul Curtea de Argeș — Meta
lul Mija 3—0 (1—0), Sportul mun
citoresc Caracal — I.P.C. Slatina 
8—0 (5—0). Cimentul Flenl —
Petrolul Tîrgoviște 4—1 (3—1).

Pe primele locuri j 1. PRA
HOVA PLOIEȘTI 19 p (24—13), 
X Energia Slatina 18 p (31—7), 
3. Electronistul Curtea de Argeș 
16 p (19—15)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Tîrgoviște 6 p (8—28), 
16. I.P.C. Slatina 6 o (8—30).

SERIA A VII-a
DIerna Orșova — 

va 3—1 (1—0), “
Tr. Severin — 
Vilcea 
Craiova 
I—0 (1—0),
Jiul Rovlnari 3—0 (3—0),

S.N.
0—2

echipă
4 puncte, ÎS.
- p (7—20),

P

(0-0), 
Bucu- 
Bucu- 
(0-0).

3. Danubiana Bucu-
4. Abatorul 

p (17—13)... pe ul- 
I.C.S.I.M. “
16. Ș.N.

București 
Oltenița

Muscelul 
I.O.B. 

■1 (3—0). 
Dacia Pl-

C.F.R. Craio- 
C.S.M. Drobeta 

Hidroenergia Rm. 
6—0 (4—0), Electroputere

— Viitorul Drăgășani 
Dunărea Calafat — 

Coti-

ETAPEI A XV-a
structorul Craiova — Unirea Dro
beta Tr. Severin 5—2 (4—1), Me
talurgistul Sadu — Progresul 
Băii ești 3—1 (2—1), Mecanizato
rul Simian — Minerul Motru 
0—2 (0—1), Lotru Brezoi — Vic
toria Craiova 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 18 p
(13—5), - ~ “
(25-8), 
Sev. 15 
țlonată
Craiova „ , . . . -
mele : 15. Victoria Craiova 
(8—22) ,16. Progresul Băilești 
(9—32).

SERIA A vni-a
Strungul Arad — Metalul Bocșa 

5—0 (4—0), Șoimii Strungul Li-
pova — C.F.R. Caransebeș 3—1 
(1—1), Unirea Tomnatic — Vic
toria Ineu 3—0 (2—0), Vulturii
textila Lugoj — Metalul Oțelu 
Roșu 4—0 (1—0), C.P.L. Caranse
beș — Electromotor Timișoara 
2—1 (1—0), Minerul Oravița —
Unirea Sînnicolau 3—1 (1—0),
Minerul Certej — C.F.R. Arad 
4—0 (2—0), Gloria Reșița — Ex- 
plormln Deva 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 19 p (38—14), 2. U- 
nlrea Tomnatjc 15 p (15—14), 3. 
Explormin Deva 14 p (30—14), 4. 
Minerul Oravița 14 p (14—14)... 
pe ultimele : 14. Metalul Oțelu
Roșu 9 p (21—28), 15. C.F.R. Ca
ransebeș 9 p (18—29), 16. Uni
rea Sînnicolau 9 p (12—26).

SERIA
Someșul Satu 

tura Zalău 4—0 
til Electrometal 
Voința Oradea 2—0 
Iul Or. dr. Petru Groza 
torta Cărei 1—2 (1—0),
Jibou — U_..\ - ■ •
Metalul Caret 
ta 2—1 (1—0), Victoria
Zalău - • - - -
G—0), 

7.11 - 
(0—0), 
Valea

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 20 D (24—4). 
2. Unirea Dej 15 p 08—19). 3. 
Tnd. sîrmel C. Turzil lf p (21—8), 
4. Oașul Negrești 14 n (19—13)... 
pe ultimele : 14. Rapid Jibou 
7 p (13—21), 15. Tricolorul Betas 
7 p (8—23). 18 Unirea Valea 1u1 
Mîhai 7 p (8—29).

SERIA A X-a
Simared Baia Mare — Minerul 

Rodna 1—0 (0—0), Textila Nă
săud — CUPROM Bala Mare 
1—0 (1—0), Minerul Baia Sprîe
— Oțelul Reghin '4—0 (3—0), Mi
nerul Bătaț — Mureșul Luduș

locuri : 
CRAIOVA

2. Dunărea» Calafat 16 p
3. C.S.M. Drobeta Tr. 

p (33—8) — echipă sanc- 
cu — 5 puncte, 4. C.F.R.

15 p (15—7)... pe “■ulti-
5
9

P 
P

A IX-a
Mare — Armă- 
(0—0), Construc- 
Cluj-Napoca — 

- ‘ (2—0), Oțe-
■ Vlc- 

_ _ _ Rapid
Unirea Dej 4—0 (1—0), 

Recolta Salon- 
Klcond 

— Tricolorul Beiuș 6—0 
Industria sîrmel C. Tur- 
Bihoreana Marghita 1—0
Oașul Negrești — Unirea 

lui Mihal 2—2 (1—1).. . . . --------

2—1 (0—0), Minerul Baia Borșa
— Electrozahăr Tg. Mureș 3—0
(3—0), Avlntul Reghin — Mine
rul Ilba-Seini 1—1 (0—1), F®-
reeta Bistrița — Minerul Băița 
2—0 (1—0), Silvicultorul Maieru
— Lăpușul Tg. Lăpuș 4—3 
a-i).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 18 p (24—6), X 
Minerul Borșa 15 p (28—12). X 
Minerul Baia Sp-rie 15 p (20—11), 
4. Textila Năsăud 15 p (19—16) — 
pe ultimele : 15. Electrozahflr
Tg. Mureș 7 p (3—15), 16. Mi
nerul Băița 7 p (8—21).

SERIA A XI-a
Carpațl Mîrșa — Minerul Ghe- 

lar 5—0 (1—0), Vitrometan Me
diaș — Minerul-Știința Vulcan 
0—0, Minerul Paroșenj — I.P.A. 
Sibiu 3—0 (1—0), Unirea Alba
Iulia — Victoria Călan 0—0,
C.P.L. Sebeș — Automecanlca 
Mediaș 4—1 (2—1), Metalul Copșa 
Mică — C.F.R. Simeria 1—0
(1—0), Construcții Sibiu — C.I.L.
Blaj 3—1 (2—0), I.M.I.X. Agnita
— Sticla-Arjeșul Turda 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 16 p (28—11), 2. 
Paroșeni 16 p (17—3). 
ml Ghelar 15 p (17—15)... 
tfanele : 
(11—21). 
(8—25), 
(6—11).

c.F.rt.

14.
15.

16.

îs.

3.

C.P.L. Sebeș
T.P.A. Sibiu 

C.F.R. Simeria

Minerul
Mine- 

pe ul-
P
P
P

10 
io 

9‘

SERIA A Xll-a
Brașov — Metalul Tg.

1—0 (1—0), Constructs- <
Măgura-Mo- 
■;. Chimia 

Mureșul Topljța

I.C.I.M.
Secuiesc
rul Sf. Gheorghe 
bila Codlea 2—1 (2—0), 
Or. Victoria ...
2—0 a—0), Metalul Sighișoara — 
C.S.U. Brașov 2—0 (0—0), Tor
pedo Zămcștl — Minerul Bara- 
olt 2—1 (2—1), Carpațl Brașov
— Minerul Bălan 4—0 (0—0),
Precizia Săcele — Progresul O- 
derhei 2—1 (0—1). Tractorul
Miercurea Ciuc — Mcțrom Bra
șov 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 20 P (20—8), 2. Tracto
rul M. Ciuc 17 p (21—6), 3. Me
talul Sighișoara 15 p (18—6)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Sf.
Gheorghe 6 p (4—33), 16.' C.S.U. 
Brașov 4 p (5—23).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

Joi, 4 decembrie, oia 14 se 
va disputa restanța din 
octombrie 
duminică 
11, se va 
noiembrie

26
— etapa a X-a, iar 
7 decembrie, ora 
juca restanța din 9
— etapa a Xll-a.



„Cupa Carpați", la popice

O COMPETIȚIE A
Inițiată în 1967, competiția 

de popice dotată cu „Cupa 
Carpați" a angrenat an de an 
la întreceri jucătoare și jucă
tori de certă valoare, înscriin- 
du-se în circuitul marilor con
fruntări internaționale tradițio
nale. Și a 14-a ediție s-a bucu
rat de o participare de elită, la 
startul concursului desfășurat 
simbătă și duminică, pe a- 
rena Voința din Capitală, ali- 
niindu-se sportivi din Aus
tria, Bulgaria, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
România, în rîndul cărora s-au 
aflat mulți laureați ai campio
natelor mondiale și euro
pene.

De-a lungul celor 14 ani, 
„Cupa Carpați" a constituit și 
o rampă de lansare a tinerilor 
sportivi, alături de jucătoare 
sau jucători reputați fiecare 
țară participantă avînd în lot 
talente pe care le-au pro
movat apoi în echipele ^repre
zentative. Margareta Cătinea- 
nu, ungurul Bela Csany — ac
tualii deținători ai titlurilor 
supreme, Elena Andreescu, 
Iosif Tismănar, iugoslavul Ni
kola Dragaș, cehoslovaca Vlasta 
Sindlerova, Gertrude Engel
mann. Eberhard Luther 
(R.D.G.), Ana Petrescu, Gheor- 
ghe Silvestru, Cornelia Pe- 
irușcă, Elena Trandafir, "ca să 
ne referim numai la o serie 
de nume cu rezonanță în are
na internațională, au semnat în 
„Cartea de aur“ a „Cupei Car
pați" în perioada lor de debut 
in marile competiții. Ca și la 
edițiile trecute, specialiștii fe
derației noastre au invitat la 
Întreceri și cîțiva juniori, sus
ceptibili de a fi selecționați in 
loturile republicane de seniori.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
OLIMPIADA DE ȘAH. La Valletta, 

în cadrul rundei a 10-a echipa femini
na a României a învins cu 2,5-0,5 p 
Polonia, dupâ ce cu o rund 5 înain
te obținuse egalitate : 1,5-1,5 p în
meciul cu R. F. Germania. Alte re* * 
z uitate : U.R.S.S. — Anglia 3—0 ; 
Ungaria — Olanda 3-0 ; Spania -

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 16) : Dynamo 

Zagreb — Zelezniciar 1—1 ; Voj- 
vodina — Vardar 3—1 ; Olimpia
— Borac 1—-0 ; Buducnost — Slo
boda 2—0 ; Napredak — Radnlckl 
Niș 2—2 ; Hajduk — Rijeka 2—0 ; 
Steaua Roșie — Velez 3—0 ; Sa
rajevo — Zagreb 3—0. Clasament:
1. Steaua Roșie 23 p ; 2. Radni- 
cld 20 p ; 3. Olimpia 20 p.

R.D. GERMANA (et 13) : Jena
— Dynamo Berlin 2—2 ; Magde
burg — Aue 4—1 ; Riesa — Dy
namo Dresda 0—2 ; Zwickau — 
Rostock 2—0: Lokomotive Leipzig
— F.C. Karl Marx Stadt 3—1 ; 
Vfirwarts Frankfurt pe Oder — 
Erfurt 4—1 ; Halle — Bdhlen 2—0, 
Clasament : 1. Dynamo Berlin 
21 p ; 2. Magdeburg 21 p ; 3. Dy
namo Dresda 21 p.

• UNGARIA (et. 17) : Ferencva- 
ros — Kaposvar 6—2 ; UjpesU 
Dozsa — Honved 2—1 ; Gy6r — 
Diosgydr 2—0: M.T.K. — Dunau- 
jvaros 1—2 ; Bekescsaba — Volan 
2—1 ; Nyiregyhaza — Vasas 1—0 ; 
Zalaegerszeg — Pecs 1—0 ; De
brecen — Csepel 1—1. Clasament: 
1. Ferencvaros 25 p ; 2. Videoton 
24 p (un joc mai puțin disputat); 
3. Vasas — 23 p.

SPANIA (et. 13) : Salamanca — 
Zaragoza 3—1 ; C.F. Barcelona — 
Real Madrid 2—1 ; Hercules Ali
cante — Valladolid 1—1 ; Betis 
Sevilla — Almeria 2—0 ; Real 
Socledad — Bilbao 4—1 ; Las Pal
mas — Sevilla 1—2 ; Valencia — 
Espanol 3—1 ; Atletico Madrid — 
Gy on 0—0. Clasament : 1. Atle-

de depunere a candidaturilor, 
trei orașe se oferă să găzduias
că Olimpiada — 1988 : Melbour
ne, Nagoyâ și Atena. Orașul 
australian Melbourne a mai 
organizat întrecerile J.O. de 
vară în 1956. Nagoya nu a fost 
încă oraș olimpic, dar Japonia 
a găzduit Olimpiada de vară 
în anul 1964, Ia Tokio.

pentru locul trei, John McEnroe 
a dispus cu 6—4, 6—3 de Yannick 
Noah. Anterior, Gene Mayer l-a 
învins în preliminarii cu 6—4, 
6—3 pe McEnroe.

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Scandi
navici au luat sfîrșit la Karls- 
krona cu finalele probelor In
dividuale : simplu bărbați : Ulf 
Carlsson (Suedia) — Guo Yaehua 
(R.P. Chineză) 3—2 ; simplu fe
mei : Cao Yanhuau (R.P. Chi
neză) — Zhang Deying (R.P. Chi
neză) 3—1 ; dublu bărbați : Ja
ques Secretin, Patrick Birocheau 
(Franța) — Andrzej Gruba, Les- 
zek Kuciarski (Polonia) 2—1 ; 
dublu femei : An Hae Sook, 
Hwang Nam Sook (Coreea de 
Sud) — Lee Soo Ja, Kim Kyung 
Ja (Coreea de Sud) 2—0 ; dublu 
mixt: Guo Yaehua, Zhang Deying 
(R.P. Chineză) — Hideo Gotoh, 
Rie Wada (Japonia) 2—1.

R, P. "Chineza 1.5-1,5 ; Israel -
S. U.A. 2,5—0,5 ; Argentina — Sue
dia 2,5-0,5 ; Australia — Columbia 
3M). In clasament conduc formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei, cu cîte 23 p, 
urmate de România — 19 p, R. F. 
Germania — 18,5 p (1), Israel - 
17,5 p etc. In turneul masculin, în 
runda a 10-a, echipa României a 
terminai Ia egalitate : 2—2 cu Bul
garia. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Islanda 2,5—0,5 (1) ; Argentina -
S.U.A. 2—2 ; Danemarca — Polonia 
2—2 ; Filipine — R. P. Mongola 4—0; 
Italia — India 4—0 ; Suedia — Aus
tralia 2—2 ; Ungaria — Olanda 2—1 
(1) ; Albania — Norvegia 2—2. Pa 
primul loc în clasament se afla 
echipa Ungariei cu 28 p (1), ur
mata de U.R.S.S. — 26 o (1), Iugo
slavia — 26 p, Analia, Cehoslovacia, 
Bulgaria — cite 24,5 p, România, 
S.U.A., Israel — 24 p fiecare.

PE RINGUL „MĂNUȘII DE AUR’. 
La Belgrad au luat sfîrșit întrecerile 
tradiționalului turneu internationa4 
de box, „Mânușa de aur" (pesta 
TOO de boxeri din 7 țâri : U.R.S.S., 
România, Ungaria, Polonia, Franța, 
Tunisia și Iugoslavia). O frumoasă 
victorie a repurtat în gala finala, 
pugi listai român Vanghele Bacs, care 
l-«a învins la puncte, în cadrul cat. 
semimuscâ, pe iugoslavul Selver. 
Trofeul „Mânușa de aur" a fost 
acordat boxerului iugoslav de cat. 
ușoară Puzovici învingător la puncta 
in fața lui Tiberiu Cucu (România), 
în finala cot. semîmijlocîe, iugosla
vul Trnokrak l-a învins la puncte pe 
Mihai Niculescti.

VICTORII LA JUDO. Competi
ția internațională de judo des
fășurată în orașul polonez Bytom 
s-a încheiat cu victoria echipei Car- 
păți Mîrșa, care a întrecut în finală 
cu 6-0 formația locală Ci a mi. Spor
tivii români au terminat concursul 
neînvinși, cîștigînd și celelalte două 
meciuri disputate : 4—1 cu Olimpia
Poznan și 5—2 cu Ban-ik Ostrava.

TINERI LUPTĂTORI LA ALMA ATA. 
!ln cadru! concursului internațional 
de lupte greco-romane pentru ju
niori de la Alma Ata (148 concu- 
renți), sportivii români Gheorghe 
Șerban (52 kg), Vasile Tudor (62

BOX • La San Diego, campio
nul mondial la cat. semigrea, 
americanul de culoare Matthew 
Saad Muhammad, și-a apărat cu 
succes titlul, învingîndu-1, prin 
k.o. în repriza a 4-a, pe șalan- 
gerul său, Lotte Mwale (Zambia).

PATINAJ VITEZA © Cu prile
jul unui concurs desfășurat la 
Larvik (Norvegia), sportiva nor
vegiană Eva Jensen a fost cro
nometrată în proba de 5 000 m. 
cu timpul de 8,05. Rezultatul E- 
vei Jensen este mai bun declt 
actualul record mondial (deținut 
de americana Beth Helden. cu 
8:06,93), dar nu este omologabil 
deoarece concursul nu a avut un 
caracter oficial.

POLO ® „Cupa cupelor" a fost 
cucerită la actuala ediție de for
mația Ț.S.K. V.M.F. Moscova, 
care a terminat neînvinsă turneul 
final al competiției desfășurat in

DEBUTURILOR MARILOR CAMPIONI...
Pline de promisiuni au fost e- 
voluțiile Ioanei Dogaru (Rapid 
București) și ale lui Stelian Boa- 
riu (Aurul Baia Mare) care — 
posedînd un stil curat — au ac
ționat • cu siguranță la „ulița" 
preferată din lăcașul popicelor, 
realizînd 421 p.d. și, respectiv, 
855 p.d. Și alți tineri au dat sa
tisfacție deplină, Cornelia Igua- 
tencu (Voința București) fiind 
autoarea unui total de excep
ție : 436 p.d. După o eclipsă de 
formă, datorată nerespectării 
programului de instruire, Iidiko 
Szâsz (Voința Tg. Mureș), Gri- 
gore Marin (Olimpia București) 
și Victor Miclea (Jiul Petrila) 
au fost rechemați la trialul de 
simbătă și duminică, primii doi 
dovedind, prin cifrele obținute, 
că sint ferm hotărîți să... prin
dă echipa națională. Confirmînd 
bunele aprecieri, Alexandru 
Naszodi (Aurul Baia Mare) șl 
Silvia Berinde (Voința Oradea) 
au doborît 885 și, respectiv, 413 
popice, evident dornici să 
se mențină în atenția se
lecționerilor. în schimb. Ilie 
Hosn (Electromureș Tg. Mureș), 
mezinul echipei noastre re
prezentative, care a reușit la 
C.M. de la Mangalia-Nord să-șl 
mențină titlul suprem, se pare 
că s-a culcat pe laurii succe
sului, avînd o comportare 
ștearsă, soldată în final cu 
o surprinzătoare cădere : de 
la 857 la 815 p.d. De aseme
nea, după evoluții incerte, ne 
așteptam ca Maria Iosif-Nichi- 
tor (Voința București), pe are
na proprie, să convingă mai 
mult că este capabilă de rezul
tate superioare. Dar, dincolo de 
aceste exemple mai puțin 
îmbucurătoare, la cea de a 14-a 
ediție a „Cupei Carpați" au 
evoluat, din nou, mulți tineri

kg), Gheorghe Vasile (68 kg) și Cos
te! Boală (74 kg) s-au clasat pe 
tocul trei la categoriile respectiva,

ÎNTRECERILE GIMNASTELOR. Con
cursul internațional de gimnastică 
ritmică modernă de la Moscova a 
fost cîștiga t de sportiva sovietică 
Elena Tomas - 38,60 p, urmată de 
coechipierele sale Dalia Kutkaite — 
37,80 p și Irina Gavașvili — 37,35 p. 
Gimnasta româncă Dorina Cordoș a 
ocupat locul patru, cu 37,30 p. La 
exercițiu! cu cercul, Dorina Cordoj 
s-a clasat pe locu! 2, cu 16,85 p, 
iar la exercițiile cu panglica șî cu 
coarda s-a situat pe locul 3.

TURNEE DE TENIS. O La tur
neul internațional de tenis d« ia 
Litvinov, proba de simplu masculin 
a revenit jucătorului cehoslovac Jiri 
Granat (în finali, 6—4, 6—0 cu com
patriotul său Lacek). Tenis mânui 
român Dumitru Hărădău l-a învins 
în „sferturi*  cu 6-0, 6—2 pe Nova- 
cek (Cehoslovacia) și a pierdut în 
semifinale cu 6—7, 6—7 partida dis
putată cu Lacek. Adrian Marcu a 
fost eliminat în sferturile de finală 
cu 7—6, 7-6 de Lacek. In finala pro
bei feminine, Kuczinska (Polonia) a 
in trecut-o cu 6—4, 5—7, 6—I pa 
Plchova (Cehoslovacia). O !n cel 
de-a! treilea turneu, de la Helsinki, 
al Circuitului scandinav de tenis, 
jucătorii români au obținut urmă
toarele rezultate : Florin Segârceanu 
învinge pe Jorgen Wind ah I (Suedia) 
cu 6—4, 6—7, 6-2 și pierde la E.
Wil borts (Olanda) cu 3—4—6 ; 
Andrei Dirzu — Tom Henriksen (Sue
dia) 2-6, 3-6 ; Ic du&u, Segăr-
ceanu — Dirzu înving pe Palin — 
Timonen (Finlanda) cu 6-3, 6-4 și 
pierd la Tolleson — Delappe (S.U.A.) 
cu 7-6, 5-7, 3-6.

ATENA-CANDIDATĂ PENTRU 1.0. DE VARĂ '88
ATENA, 1 (zlgcrpres). — Co

mitetul național olimpic al 
Greciei a hotărît să depună 
candidatura orașului Atena 
pentru organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară din anul 1988. 
Atena a fost gazda primei edi
ții a Jocurilor Olimpice moder
ne, desfășurată în anul 1896.

La încheierea termenului

« TELEX •
orașul iugoslav Rijeka. Poloiștii 
sovietici au totalizat 8 p, fiind 
urmaȚi în clasament de echipele 
Honved Budapesta — 4 p, Pri- 
morje (Iugoslavia) - 2 p șl Al- 
fen (Olanda) — Op. Rezultate 
din ultima zi a turneului final: 
Ț.S.K, V.M.F. Moscova — Pri
or or je 7—5 (1—2, 2—0, 3—1, 1—2) ; 
Honved Budapesta — Alfen 8—6 
(2—3, 1—1, 3—1, 2—1).

RUGBY $ La Split, în meci 
pentru grupa B a „Cupei FIRA“. 
selecționata R.F. Germania a în
trecut cu 16—0 (7—0) formația 
Iugoslaviei.

TENIS ® Gene Mayer a termi
nat învingător în turneul inter
național de la Milano, în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—4. 6—3 
pe Vitas Gerulaitis. în partida

Componentă de bază a echipei 
campioană a lumii ji fostă vlce- 
campioană mondială, bucurej- 
teanca Elena Andreescu a deve
nit duminică laureată absolută a 
celei de a ll-a edifli a „Cupei 
Carpați", cucerind trofeul la in
dividual fi ctțtigtnd, alături de 
Iosif Tismănar. proba de perechi 
mixte. Foto : N. DRAGOȘ

popicari talentați, români șl de 
peste hotare, de care se va mai 
vorbi cu siguranță.

Troian IOANIJESCU

5-7 decembrie, la Praga

FINALĂ EUROPEANĂ ÎN „CUPA DAVIS“: 
CEHOSLOVACIA - ITALIA

După București (1972), pentru a 
doua oară în octogenara istorie 
a celei mal mari competiții mon
diale de tenis, finala „Cupei Da
vis" va fi găzduită anul acesta, 
de capitala unei țări socialiste. 
In z-ilele de 5, 8 șl 7 decembrie, 
la Praga, !șl vor disputa „sala- 
tiera de argint" echipele Ceho
slovaciei șl Italiei.

Meciul va avea loc în Palatul 
sporturilor din parcul praghez 
Facile, care poate adăposti 14.000 
de spectatori. Suprafața terenului 
de joc va fi un material plastic 
numit „Supremecourt". Pentru 
antrenamente este pregătită sala 
Sparta. După cum se observă, 
partidele indoor tind să ocupe 
un loc tot mal Important în cupa 
Davia. Să amintim doar că edi- 
dlțla de anul viitor va Începe 
in luna martie, firește cu meciuri 
sub cupolă (întUnirea România
— Brazilia, de exemplu, este pre
văzută a avea ioc la Palatul 
sporturilor din București).

Se vor afla deci față în față 
două echipe din bătrlnul conti
nent, Dacă exceptăm finalele eu
ropene îndepărtate (1904 : Anglia
— Belgia. 1931 : Franța — Anglia 
șl 1933 : Anglia — Franța), acum 
sîntem tn prezența celei de a 
doua confruntări continentala 
postbelice (după finala Suedia — 
Cehoslovacia din 1975). Reușita 
aceasta europeană se datorește 
pe de o parte scăderii potenția
lului tenisului masculin austra
lian și incapacității conjunctu- 
rale americana de a forma o a- 
devărată echipă a S.U.A., Iar pe 
de altă parte persistenței (Pana- 
tta) sau apariției (Lendl) unor 
lideri redutabili tn formațiile da 
pe bătrlnul continent.

Dacă ar fi să analizăm, chiar

tice Madrid 20 p ; 2. Valencia
19 p ; 3. Sevilla 17 p.

R.F, GERMANIA (et. 15) : 
Duisburg — Arminia 0—1 ; Niim- 
berg — Schalke 2—0 ; MGnchen 
1860 — Stuttgart 0—0 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Bayern 
Mdnchen 0—0 ; Kdln — Dortmund 
2—1 ; Kaiserslautern — DOssel- 
dorf 3—0 ; Hamburg — Karlsru
he 3—1 ; Bochum — Leverkusen 
1—1. Clasament: 1. Hamburg 24 p;
2. Bayern Mfinchen 24 p; 3. F.C. 
Kaiserslautern 21 p.

IN PRELIMINARIILE C.M., 
IN ACEASTA SAPTÂMINÂ

In această săptămtnă slnt pre- 
gramate mal multe meciuri In

SOCCtRUL AMERICAS Pt DdlJMiJI AFIRHĂIHi
Ziarele au publicat zilele 

trecute o știre care a făcut sen
zație in lumea fotbalului : in 
cazul în care F.I.F.A. nu-și va 
da avizul ca Federația de fot
bal din Columbia să organizeze 
faza finală a campionatului 
mondial din 1986, aceasta ar 
putea fi organizată în S.U.A. I 
Desigur, o știre puțin aștepta
tă, cunoscută fiind inapetența 
publicului american pentru 
fotbalul de tip european (denu
mit în S.U.A. — soccer), sufra
giile indreptîndu-se în noul 
continent spre fotbalul ameri
can, acel amestec între fotbalul 
cu mingea rotundă și rhgby.

Totuși, știrea are o bază. Și, 
anume, să nu uităm că în ulti
mii ani soccerul a cucerit mult 
teren în S.U.A., că jucători cu 
mare faimă au evoluat pe sta
dioanele nord-americane, ceea 
ee a dus la modificarea datelor 
inițiale. „Astăzi, sportul cel 
mal popular in licee este soc
cerul : a depășit fotbalul a- 
merican, baschetul și a între
cut cu mult base-ball-ul, care 
trăiește o adevărată agonie", 
scrie publicația franceză „Mun
dial", care mai arată că. in 
S.U.A., slnt acum peste 5 mili
oane de fotbaliști legitimați. 
Dealtfel, victoria repurtată de 
selecționata S.U.A. în fața ce
lei a Mexicului (2—1) în pre
liminariile C.M. 1982 este grăi
toare.

Posibilitatea ca S.U.A. să 
organizeze faza finală a C.M. 
1986 a făcut înconjurul lumii și 
tacă de pe acum presa a înce
put să publice păreri despra 
soccerul jucat în S.U.A., des
pre modul în care s-ar putea 
organiza acolo această competi
ție.

Iată, mai întîi. părerea lul 
Pele : „Cînd în 1975 am debar
cat Ia New York și am dispu
tat primele meciuri cu Cosmos, 
numărul spectatorilor abia dacă 
atingea 10 600 ; acum, media 

sumar, valoarea finalistelor, tre
buie să începem prin a constata 
că echipa Italiei se găsește, din 
I960 încoace, pentru a 6-a oară 
într-o finală de Cupa Davis (din 
1978 n-a ratat declt finala din 
1978 !). Este însă adevărat că din 
toate aceste tentative „squadra 
azzirrra" n-a ieșit biruitoare dec» 
o singură dată, tn 1976 (Italia — 
Chile 4—1), plerzind cînd la 
Australia, cînd la S.U.A. (anul 
trecut 0—3, fără a cîștiga măcar 
un set 1).

Cehoslovacia încă n-a reușit 
să-șl Înscrie numele ca Învingă
toare pe piedestalul bolului de 
argint al familiei Davis, dar a 
fost finalistă în 1975, plerzind 
greu la Stockholm cu 2—3. Acum. 
Insă, are toate șansele să lzbîn- 
dească, într-o tentativă de mal 
multe ori avantajată. In primul 
rlnd, joacă acasă. In al doilea 
rtad, are un jucător nr. 1 d« 
mare clasă în Ivan Lendl, capa
bil să asigure victoria în cele 
două simpluri șl să aibă o con
tribuție hotăritoare tn partida 
de dublu. Nu în ultimul rînd, 
vom lua in considerare forța d« 
joc redusă a Italienilor, cîșttcă- 
torl abia la limită (3—2) tn se
mifinala de la Roma împotriva 
Australiei.

Formațiile anunțate sînt urmă
toarele : CEHOSLOVACIA — Ivan 
Lendl. Tomas Smid. Pavel Starfi 
id Jan Kodes ; ITALIA — Corrade 
Barazzuttl, Paolo Bertolucci. 
Gianni Ocleppo (preferat lul An
tonio Zugarelli) șl Adriano Pa- 
natta. La 39 de ani, acesta din 
urmă este capabil, mal ales tn 
jocurile de Cupa Davls, să se 
autodepășească, dar ni se pare 
că forța de ansamblu a «Ivim* 
cehoslovace va fl precumpănit 
toare.

preliminariile C.M. Miercuri. 1 
decembrie: Bulgaria — B.F. Ger
mania (gr. 1) ; Cehoslovacia — 
Turcia (gr. 3). Simbătă, 6 de
cembrie : Albania — Austria (gr. 

, 1) ; Grecia — Italia (gr. 5). Du
minică, 1 decembrie : Malta — 
Polonia (gr. 7).

0 La Sao Paulo, echipa U.R.S.S. 
a susținut un meci cu o selec
ționată locală, cu care a termi
nat la egalitate : 2—2 (1—1).

'9 ta preliminariile C.M. (zona 
America centrale) : Honduras <— 
El Salvador 2—0 (1—0).

In prima manșă a „Cupei 
campionilor Africii" : Canon Ya
ounde (Camerun) — Bilima (Za
ir) 1—1 (0—1).

de meci este 40 000. Sînt im
presionat de dezvoltarea cunos
cută in ultima vreme de acest 
sport ; nivelul de joc este muit 
mai ridicat acum dccît in anii 
cînd eu îmbrăcam tricoul echi
pei din New York".

Cruyff este de părere că 
„publicul american este prin
tre cele mai bune din lume. 
Privește jocul cu alți ochi de- 
cit cel european, nu este bla
zat ci, dimpotrivă, foarte entu
ziast, ceea ce arc o mare im
portanță în reușita meciurilor 
și competițiilor".

Gerd Miilier are însă obiec
ții : „Principalul reproș pe ca- 
re-1 fao socceruiui este nivelul 
scăzut al arbitrajelor. Nu există 
uniformitate în interpretarea 
regulamentului, motiv pentru 
care jucătorii și spectatorii sînt 
adesea dezorientați".

Și Beckenbauer afirmă că a- 
cest sport a făcut mari pro
grese de la sosirea sa in 
S.U.A., in 1977 : „în clipa do 
față sînt multe echipe bune 
care, în Europa, s-ar clasa 
printre cele de nivel mediu. 
Cînd jucam la Bayern credeam 
că soccerul nord-american este 
un fel de circ. Acum, părerea 
mea e alta : soccerul este ceva 
de durată și nu poate decît să 
progreseze".

Olandezul Rensenbrink are și 
el unele obiecții privind modul 
în care se joacă fotbalul cunos
cut de europeni in Statele 
Unite, intervențiile — nerecu
noscute de F.I.F.A. și de In
ternational Board — in re
gulament : „Nu-mi place astro- 
iurful (n.r. gazon artificial) pe 
care se joacă și nici linia da 
ofsaid fixată la 35 m de poartă. 
Dar am fost surprins de calita
tea bună a socceruiui care se 
joacă în S.U.A. Sînt atîția ti
neri talentați, incit nu mai este 
decit o chestiune de timp pen
tru ca S.U.A. să producă im-ă- 
tori de clasă".
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