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.In C. C. E. la handbal feminin

Ieri, In optimile ! STICLA ARIEȘUl TURDA A REALIZAT 
d:upfci la fotbal.._i CEA MAI SPECTACULOASĂ CALIFICARE

ȘTIINȚA BACĂU -RUCH CHORZOW 17-15
• Băcăuancele puteau obține un avantaj mai mare •

• Șase divizionare „A“ ți cite o divizionară „B“ și „C“

calificate in sferturile de finală • Prelungiri in meciul

de la București, prelungiri ți penaltyuri in cel de la Sf.

Gheorghe

Etapa optimilor de finală 
ale Cupei României la 
fotbal — disputată ieri — a 
constituit ultima intrare în 
arenă, în acest an, a di
vizionarelor „A”, calificate 
pînă în această fază a popu
larei competiții desfășurată sub 
egida „Daciadei". Alături de 
acestea, merituoase divizio
nare „B“ și „C“, precum și re

Punct linul m activitatea interna a gimnasticii:

LA CLUJ-NAPOCA, CAMPIONATUL
PE ECHIPE Șl „CUPA ROMÂNIEI1'
Gimnastica se află în pragul 

încheierii activității competițio- 
nale interne pe anul 1980. Ul
tima întrecere a sezonului este 
programată, de vineri pînă du
minică. la Cluj-Napoca și, prin 
nivelul ei, prin valoarea parti- 

4 cipanților, nu e cu nimic exa
gerat să fie socotită un verita
bil festival al gimnasticii noas
tre.

De fapt, la Cluj-Napoca au 
loc două competiții de cea mal 
mare însemnătate în calendarul 
intern al gimnasticii, așteptate 
cu firesc interes. Este vorba, 
mai întîi, de campionatul națio
nal pe echipe al maeștrilor, 
care reunește, practic, cele mai 
bune și cei mai buni gimnaști 
ai tării. La feminin, și-au a- 
nunțat participarea echipele 
Dinamo București, C.S.Ș. O- 
nești, S.C. Bacău, C.S.Ș. Arad, 
Farul Constanța, Petrolul Plo
iești, C.S.Ș. Sibiu și C.S.Ș. Tri
umf București, în timp ce la 
masculin, din nou, un număr 
redus de formații care aspiră 
la titlul de campioană: Dina
mo. Steaua și Liceul nr. 2 din

„DACIADA“, In plină desfășurare

INVITAȚIEI PE STADION NU îl REZISTĂ 
NICI CEI CU TlMPLELE ARGINTII...

în orice zi te-al opri la sta
dionul din cartierul timișorean 
..Pădurea verde", imaginea va 
fi aceeași : un ,du-te vino" de 
tineri care intră și ies. Trenin
gurile .in care sînt echipați și 
sacoșele pe care le poartă pe 
umeri le fac cunoscute intenți
ile : o oră-două pe zi pentru miș
care în aer* liber, pentru sport 
și sănătate.

Inginerul Walter Weissen- 
burger. din conducerea U.M.T. 
și președintele secției de fot
bal (cu care am realizat son
dajul nostru), surîde mulțumit- 
Ar vrea parcă să spună: „Ve
deți ? Se confirmă afirmația 
făcută mai inainte, in biroul 
directorului întreprinderii noas
tre..."

Intr-adevăr, ne atrăsese aten
ta că „Daciada" aduce pe sta
dion in „Pădurea verde" o 
masă impresioriantă de tineri, 
elevi de la cele două licee in
dustriale din cartier, nr. 2 și 
S. unul aparținînd U.M.T., pre
cum și oameni ai muncii din 
întreprindere, din toate atelie

marcabila reprezentantă a 
concurentelor „mici", Unirea 
Oradea, echipă din campionatul 
județean, au contribuit la suc
cesul etapei „optimilor". In po
fida timpului nefavorabil, a 
suprafețelor de joc acoperita 
cu zăpadă, echipele s-au an
gajat în partide spectaculoase, 
echilibrate, interesante. Dar 
lată rezultatele înregistrate :

București, C.S.Ș. Sibiu. Con
form regulamentului finalei, 
campioana feminină va fi de
semnată după disputarea atît 
a exercițiilor impuse, cit și a 
celor liber alese, iar cea mas
culină — numai după prezen
tarea exercițiilor liber alese.

în aceleași zile, va avea loc 
tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa României", întrecere in
dividuală organizată atît la 
gimnastică sportivă cît șl la 
ritmică-modernă, la care au 
fost invitați cei mai buni spor
tivi ai țării la toate categoriile 
de clasificare.

Și parcă pentru a întregi ca
racterul complex al activităților 
de gimnastică programate în 
acest final de săptămînă la 
Cluj-Napoca, să menționăm că 
simbătă va avea loc ședința 
Comitetului federal, iar timp 
de 7 zile se vor desfășura 
cursurile de perfecționare a an
trenorilor de gimnastică, ac
țiune menită să-i pună la 
curent pe toti specialiștii noș
tri cu noutățile Si orientările 
din gimnastica mondială.

rele. Vin, se dezbracă la ves
tiar, intră pe teren, întotdea
una sub îndrumarea unui pro
fesor sau maistru, se antrenea
ză sau participă la competi
țiile organizate aici non-stop, 
în sezonul cald sau acum, în 
cadrul celei de a Il-a ediții a 
„Daciadei", revin la vestiar, se 
reechipează de stradă și lasă 
locul altor și altor colegi de 
școală sau tovarăși de muncă. 
„Totul, după un program care 
se respectă — ne asigură se
cretarul asociației sportive, Ti- 
beriu Laurențiu. Altfel vă 
imaginați ce ar fi aici !...“.

Nimeni. însă, nu se abate de 
la disciplină, de la ordine și 
tocmai de aceea nimeni nu 
poate spune că a venit degea
ba că și-a pierdut vremea la 
stadion însăși conducerea în
treprinderii, prin ing. D. Io- 
niță Ilagiu, urmărește ca totul 
să meargă „șnur". Deseori la 
plecarea spre casă acesta se 
abate pe la stadion (se află 
în drum spre centrul urban al 
Timișoarei), uimărește întrece

Sf. Gheorghe
STICLA ARIEȘUL TURDA 6
SPORTUL STUDENȚESC 3

Sibiu
UNIVERSITATEA CRAIOVA 2
GLORIA BISTRIȚA 1

București
STEAUA 4
„U‘ CLUJ-NAPOCA 1

Rm. Vilceo
F.G ARGEȘ 3
F.G OLT 1

Ploiești
S.C. BACAU 3
C.F.R. CRAIOVA 2

Drobeta Turnu Severin
POUTEHNICA TIMIȘOARA 2
CORV1NUL 1

Brașov
F.G CONSTANȚA 3
UNIREA ORADEA 2

Cîmpulung Muscel
CHIMIA RM. VILCEA 1
F.C.M. BRAȘOV 0

Echipele scrise cu litere mai 
groase s-au calificat mai de
parte.

în aceste opt partide, dispu
tate pe terenuri neutre, au ob
ținut calificarea în sferturile 
de finală șase divizionare „A", 
o divizionară „B* șl una din 
„C". Sticla Arieșul Turda,

(Continuare in pag. 2-3)

In Ueiala „A“ de rugby Q [ȚApA A SURPRIZELOR!
Etapa a XH-a a Diviziei „A" 

de rugby consemnează nu mai 
puțin de patru rezultate-sur- 
priză, unul in Capitală (egalul 
dintre R.C. Grivița Roșie și 
C-S.M. Sibiu), iar celelalte la 
Oonstanța, Timișoara și Birlad.

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
— STEAUA 7—11 (3—0). în 
cel mal atractiv meci al eta
pei, XV-le universitar bucu- 
reștean a dat multe emoții și 
a oferit speranțe susținătorilor 
săi, deoarece o repriză întrea
gă s-a impus în fața formației 
noastre campioane ! încurajați 

rile tinerilor, amintindu-și, cum 
ne-a dat de ințeles, „de anii 
primei tinereți", se angajează 
în discuții cu amatorii de 
sport. Ie ascultă sugestiile, 
multe dintre acestea se și 
transpun în realitate, cum a 
fost, de pildă, organizarea unor 
crosuri, pe zăpadă, pe ani de 
studii și pe ateliere ; să se 
vadă care iubește mișcarea în 
aer liber, chiar și acum, cînd 
vremea te îndeamnă să stai 
pe lingă sobă...

S-a instalat, astfel, un climat 
de muncă temeinică și în 
sport, prin întrecerile „Dacia
dei". este prețuit fiecare minut 
(cei de la „seral" — foarte 
mulți, dealtfel — după orele 
de producție și de stadion se 
îndreaptă spre școlile în care 
își completează studiile) de 
unde rezultă și o mare efi
ciență a activității sportive.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

In partida-retur trebuie jucat fără greșeală I

BACĂU, 3 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate 
s-a dovedit neîncăpătoare 
miercuri seară pentru marele 
număr de iubitori ai handba
lului care au dorit să asiste la 
meciul dintre Știința Bacău și 
Ruch Chorzow (Polonia), oca
zionat de prima manșă a opti
milor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la handbal 
feminin. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 17—15 (7—6) în 
favoarea campioanelor Româ
niei, dar trebuie spus că hand
balistele noastre au avut șan
sa de a cuceri o victorie mult 
mai netă, precum și faptul că 
acesit avantaj este fragil pen
tru partida retur, programată 
la 14 decembrie, la Kaittowice.

A fost un meci greu. de 
mare tensiune nervoasă, în 
care echipa oaspete a benefi
ciat de un mare avantaj : o 
vastă superioritate în experien
ța competițională. superiorita
te în pregătire și în concepția 
tactică. Din păcate, handbalis
tele poloneze au abuzat de 
durități și joc obstructionist în 
apărare, avînd îngăduința arbi
trilor. Știința Bacău n-a avut 
multă vreme resurse să treacă 
peste acest handicap.

Dar, să recunoaștem, poten
țialul gazdelor a fost diminuat 
de slăbiciuni proprii : nervozi
tate, lipsă de luciditate, pri
peală, un randament necores
punzător al portarilor. Abia în 

de replica palidă a rugbyștilor 
militari, studenții au atacat mai 
mult, sufocîndu-și adesea ad
versarii, care au ieșit cu difi
cultate din propriul „22". Și, 
cu mai multă luciditate. R.C. 
Sportul studențesc ar fi putut 
beneficia, în min. 40, de un 
avantaj mai net decît acel 3—0 
realizat de Cojocaru (l p., min. 
21).

Era, totuși, limpede că Stea

Internaționalul Codoi a creat 
Sportul studențesc — Steaua.
ua, cu experiența sa, va putea 
anula acest avantaj fragil. Cum 
ș-a și întîmplat. Formația mi
litară a preluat inițiativa, ime
diat după pauză, a atacat mai 
mult, mai grupat șl mai peri
culos. în min. 52 Teleașă, ace
lași care în prima repriză a fost 
pe cale de a aduce echipei 
sale primele puncte, a realizat 
un eseu, după o bîlbîială, în 
spațiul de țintă, a fundașului 
Cojocaru. Campioana păstrează 
inițiativa. Codoi se intercalea
ză deseori în propria-i linie 
de treisferturi, o... provoacă la 
acțiuni ofensive. La o asemenea 
acțiune (min. 69), Steaua este 
pe cale de a-și mări avantajul, 
dar arbitrul a văzut inițial un 
„Înainte". în minutul următor, 
Murariu va profita do o altă 

repriza a doua, cu sprijinul 
caldului public băcăuan, care 
le-a încurajat frenetic, hand
balistele pregătite de Eugen 
Bartha și-au revenit și au ac
ționat mai organizat în defen
sivă. într-un ritm mai alert 
în atac. A fost perioada în care 
Ruch Chorzow a început să se 
clatine, iar scorul evolua în 
favoarea Științei : 13—10, 14—11 
Perioada aceasta bună n-a fost 
însă speculată cu calm. Gre
șelile portarilor, coroborate cu 
cîteva bîlbîiell în ofensivă au 
diminuat eficiența și echilibrul, 
nefavorabil gazdelor, s-a insta
lat din nou, supărător, în dis
puta dintre cele două campioa
ne.

Firește, Știința Bacău mal 
poate spera in calificarea pen
tru sferturile de finală ale 
C.C.E. Ca să Se petreacă acest 
lucru este însă nevoie ca in 
partida retur Știința să joace 
excelent, fără greșeală, cu 
abnegație.

Au marcat: Torok 9, Răducu 
5, Marian 2 și Gaal 1 — pen
tru Știința Bacău, Nawa 5, 
Kusz 4, Kostowska 2, Jttra- 
wska 1, Kolek 1, Skupin 1 și 
Chroszcz 1 — pentru Ruch 
Chorzow.

Arbitri : W. Prilzkov și H. 
Gontz (R.D. Germană).

Colin ANTONESCU

acțiune a grămezii militare a- 
fiată foarte aproape de butu
rile studențești și va înscrie cel 
de-al doilea eseu al campioa
nei. Alexandru va încerca să 
transforme, dar șutul său va 
nimeri bara transversală !

în replică, studenții inițiază 
și ei un atac foarte frumos ț 
mingea ajunsă la Mihalache 
este transmisă lui Cojocaru, 
care găsește o breșă în dispo

multe asemenea faze in meciul
Foto : Ion MIHĂICA

zitivul de apărare advers și 
înscrie — spectaculos — un 
eseu. Tot el trimite în bara 
verticală stingă mingea care ar 
fi... întors rezultatul în făvoa- 
rea echipei sale I în finalul 
partidei Steaua se desprinde de 
adversara sa, înscrie o l.p. prin - 
Alexandru, care stabilește sco
rul final. Arbitrul C. Cristă- 
chescu a condus foarte bine.

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC : Cojocaru — Die, C- Ha- 
riton, Leșan, Vintilă — Paras- 
chivescu (Nedea), Barba — Bo- 
senmayer, Gurămare, Mihala- 
•he — Păunescu, V. Dumitres-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a i-a)



„M UL ȚUMIM, GHEORGHIȚĂ !"

După campionatele de tenis de masă

FINALELE ÎNGĂDUIE OPTIMISMUL,
CC CONDIȚIA SA FIE PONDERAT

; oi
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Umblînd prin școli, licee, 
întreprinderi, antrenorul gă
sește ceea ce caută : un co
pil bine dezvoltat, sănătos, 
apt de a face sport. Urmează 
discuții cu părinții, cu pro
fesorii, apoi, zeci, sute de 
ore de antrenament șl unii 
tineri ajung performeri. An
trenorul, cel care l-a crescut 
ani de-a rîndul, se bucură, 
firește... pînă Intr-o zi, cînd 
sportivul este legitimat la un 
club mai mare din provincie 
sau chiar din Capitală. „Ne 
doare inima cînd trebuie să 
ne despărțim de un astfel de 
talent, crescut cu greu — ne 
spunea antrenorul de volei 
M. Gheorghiță de la Clubul 
sportiv școlar Suceava, unde 
ființează o echipă in Divizia 
„B* Acceptăm ideea însă spre 
binele tînărului performer, al 
sportului românesc tn ultimă 
instanță. Ceva parcă nu-1 în 
regulă, Insă. Uitațl-vă, eu am 
lucrat peste 5 ani cu Speran
ța Găman și nu de mult ea 
a plecat la Dinamo București. 
Aș fi fost foarte mulțumit 
dacă aș fi primit din partea 
clubului bucureștean o sim
plă telegramă pe care să

scrie î „Mulțumim, Gheorghi
ță !“. Nu mai spun ce feri
ciți am fi fost dacă echipa 
Dinamo ar fi ’ ‘ ~ ‘ “ *■-
orașul nostru 
meci de volei 
în echipă pe

De bună seamă, antrenorul 
M. Gheorghiță are dreptate, 
dovadă că la Vaslui am auzit 
ceva asemănător : „ 
pe fotbalistul cioacă, 
de noi, la Politehnica 
fără nici o pretenție 
spunea Al. Grigorescu, 
ședințele secției de fotbal 
torul Vaslui din Divizia 
„De vreo mulțumire din 
tea clubului, nici vorbă, 
mult, cînd le-am solicitat ie
șenilor să vină în orașul nos
tru pentru a susține o tntil- 
nire amicală, de antrenament, 
au condiționat acțiunea de... 
pretenții materiale

E limpede că ce! care pri
mesc sportivi „de-a gata* au 
obligația, morală, omenească, 
de a-i mulțumi aceluia care 
a trudit ani de zile pentru a 
forma — pentru ei — un tî
năr performer.

Modesto FERRARINI

venit odată in 
să susțină un 
cu noi avind-o 
Speranța".

,L-am dat 
crescut 

Iași, 
ne 

pre- 
Vll- 
„B“. 
par- 
Mai

• EXEMPLU BAU. Crede 
oare instructorul Florentin 
Roșca-Răcilă, de la secția de 
canotaj a clubului U.T. Arad, 
că, pllmbîndu-se pe malul 
Mureșului, in perimetrul han
garelor și al debarcaderului 
clubului, deci în plin exer
cițiu al funcțiunilor sale, dă 
e bună pildă educativă tine
rilor canotori al secției exhl- 
blnd tricoul unei echipe nați
onale străine ? Nu cu aseme
nea manifestări cosmopolite 
se face educația patriotică a 
sportivilor tineri 1
• ÎNTRECERILE TINERI

LOR HALTEROFILI. în Cupa 
„Tinărul rapldist", la cat. 82,5 
kg, Petricâ Tufă (Rapid) a 
corectat de 7 ori recordul 
național de copii, ducîndu-1, 
In final, la 107,5 kg la „smuls", 
137 kg la aruncat (245 la to
tal). Clasament : 1. Rapid, 2. 
Olimpia, 3. C.S.Ș. Energia. 
Cu o săptămînă înainte, în 
cadrul „Cupei Energia", Nl- 
colae Osiac (C.S.Ș. Energia) 
a corectat, de asemenea, de 
7 ori recordul de copil Ia 
cat. 36 kg, realizînd tn final 45 
kg la „smuls", 55 kg la arun
cat (100 kg la total).

Campionatul republican de 
seniori, disputat zilele trecute, 
a reunit la Arad tot ce se con
sideră că are mai bun tenisul 
de masă românesc, adică jucă
toarele și jucătorii din prima 
divizie, plus cei calificați în 
primul concurs al competiției 
individuale. Compoziția, ca 
vîrstă. este cea cunoscută de 
mult și impusă de realitate, a- 
dică alături de seniori (unii 
înaintați binișor în vîrstă, dar 
folosiți din lipsă de ceva mai 
valoros) și mulți juniori (unii 
de vîrste mici, din lipsă de... 
seniori). Structura e profitabilă 
dintr-un singur punct de vede
re (luat în calcul și la loturi), 
că cei mici pot învăța de la 
cei mai mari.

Nivelul valoric general, dat 
de masa participanților, a fost 
— așa cum apreciau specialiștii 
și arbitrii prezenți în primitoa-

Kadar, în oarecare progres, în
cheie lista Jucătoarelor încunu
nate de la Arad. Clubul spor
tiv școlar Slatina urcă pe po
diumul senioarelor, prin Nela 
Stoinea (locul 2 la simplu și 
3 la dublu) și Maria Ălboiu 
(locul 3 la dublu), anunțînd că 
antrenorul Laurențiu Gheorghiu 
vrea să contribuie la formarea 
echipei pentru campionatele 
mondiale din aprilie. Să con
semnăm prezența C.S. Gloria 
Buzău pe podium (două locuri 
3). împărtășind antrenorului E- 
mil Băcioiu temerea majorită
ții colegilor, că Beatrice 
și Lorena Mihai 
mai lent decît era de

La băieți, chiar cu 
actuală a formației. 
Cluj-Napoca continuă 
de spus ceva. Simion 
campion 
mixt și

la simplu 
finalist la

Pop 
progresează 

i așteptat, 
structura 

C.S.M. 
să aibă 
Crișan — 
și dublu 

dublu —

Arad) campioană

I ȘAHIȘTII PUHIȘHNI VOR SA ȘI IACA... MAT TOfl ADVERSARII!
minții- la secția

I

I

Cine intră să învețe ,,sportul  . ._____ __
de șah a clubului ploieștean Petrolul are toate 
șansele să devină un foarte bun Jucător. Să 
ne amintim că de aici a pornit în elita mon
dială Florin Gheorghiu — cotat acum printre 
primii 10 șahiști ai lumii pe baza coeficien
tului E.L.O. — ca șl Corvin Radovici, Mar
gareta Perevoznic, Marina Pogorevici, Viorica 
Ule-Ionescu, pentru a nu mal cita șl alte 
nume care au cîștigat numeroase competiții 
de prestigiu național șl Internațional.

Intr-un clasament întocmit recent, după în
cheierea campionatelor naționale de Juniori 
și Junioare (mari și mici) șl a celor de copii 
(băieți șl fete pînă la 13 ani), clubul Petrolul 
ocupă primul loc cu 24 de puncte dovadă... 
matematică a faptului că aid se activează cu 
dorința fermă de a-i face... mat pe toți par
tenerii de întrecere. Dar, pentru a se ajunge 
în această situație, antrenorul Cornel Butnaru, 
maestru al sportului (economist principal la 
rafinăria Ploiești) nu Întrerupe niciodată mun-

ca de selecție. „Numai in acest an — ne spu
nea Ion Teodorescu, președintele clubului — 
au fost testați peste 100 de copii care au venit 
la noi cu părinții, fără vreun apel al nostru, 
pentru a fi elevii lui Cornel Butnaru. Avem 
o sală special amenajată, cu tot materialul 
didactic necesar, iar antrenorul a redactat pînă 
acum 4 volume cu deschideri pentru copiii 
care învață șah*. Mare iubitor al șahului și 
puternic jucător chiar înainte de a fi jucat 
fotbal, Mircea Dridea, membru al biroului sec
ției de șah si președinte la F.C. Petrolul, ne 
atrăgea atenția : „După generația lui Adrian 
Negulescu (n.n. locul III la C.M. de juniori) 
și a lui Lucian Vasilescu, creștem alți ju
cători, cei mai tineri și mai talentațl fiind 
A. Gociman, Andreea Negulescu, Roxana A- 
doamnei, deținători de pe acum al unor tit
luri naționale, pe urmele lor venind frații 
Cristian șl Sorin Olimid, Coralla Tănăsescu, 
Constantin Alexandru ș.a.M.

Ion GAVRILESCU
i

LUPTA PENTRU LOCURILE PE PODIUM, ATRACȚIA EDIȚIEI
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DIN ACEST AN A DIVIZIEI „A“ DE JUDO
A Xl-a ediție 

>.A“ - - - a Diviziei 
de judo, ale cărei Între

ceri s-au incheiat duminică, la 
Brașov, a fost dominată de Di
namo București, singura echipă 
dintre cele 12 divizionare care 
n-a cunoscut înfrîngerea- Dealt
fel, formația clubului bucu
reștean a realizat o veritabilă 
performantă cucerind pentru 
a 7-a oară titlul de campioană 
a țării ! Nu este însă mai pu
țin adevărat că această echipă 
dispune și de cel mai valoros 
lot, avînd în Arpad Szabo (cat 
superușoară), Constantin Nicu- 
lae (semiușoară) și Mihalache 
Toma (mijlocie) „puncte” sigu
re în confruntările cu orice 
formație din competiția 
zionară. 
moașa 
ceasta 
licitări 
formației 
Capitală si celor 
Iacob Codrea 
Nache.

Cu deosebită 
fost, în schimb, 
lalte două locuri_ „„ ,
podiumului de onoare. încă de 
la prima etapă Dinamo Brașov, 
Nitramonia Făgăraș, Construc
torul Miercurea Ciuc, la care 
s-a adăugat, după etapa a doua, 
și Constructorul Alba Iuiia, 
s-au pregătit intens la antrena
mente. Pe drept cuvînt se 
poate spune că disputa k>r 
sportivă, rămasă deschisă pînă 
la ultimele partide, a consti
tuit atracția întregii ediții.

Clasamentul final avea să 
fie stabilit abia după tur
neul pe categorii, desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute- 
Practic, acest turneu — orga-

divi- 
pentru fru- 

și la 
se cuvin fe- 

componenților 
din 

doi antrenori : 
și Gheorghe

Așadar, 
comportare 
ediție, 
tuturor 

dinamoviste

a-

dîrzenie au 
disputate cele- 
de pe treptele

nizat pentru prima dată — o- 
ferea prilejul oricăreia dintre 
formațiile amintite să urce pe 
podium, deși erau departaja
te, Înaintea turneului respectiv, 
de puncte însemnate- Dinamo 
Brașov (antrenor Alexandru 
Vasile) a reușit să obțină un 
avantaj minim de puncte, dar 
suficient pentru a se clasa 
pe locul 2. Cel mai însemnat 
aport l-au adus echipei brașo
vene, de-a lungul competiției 
divizionare. 8. Topliceanu (cat. 
ușoară), M. Cioc (grea) și C. 
Gotcă (mijlocie).

Fără Îndoială, lupta pentru 
locul 3 a fost și mai aprinsă. 
Antrenorii celor trei echipe a- 
flate „In cursă", Gheorghe 
Gujbă (Nitramonia), Jozsef 
Gali (Constructorul Miercurea 
Ciuc) și Constantin Bușe (Con
structorul Alba Iuiia) au avut 
mari emoții pînă la ultimele 
meciuri. în cele din urmă, riv- 
nltul loc 3 a fost cucerit de 
Constructorul Miercurea Cine- 
Din această echipă s-au evi
dențiat in ediția 1980 : J. Pali 
(cat. mijlocie), D. Udvari 
(grea) șl B. Onodi (semiușoa
ră) ; de la Nitramonia (clasată

pe locul 4) : M. Frăției (semi- 
mijlocie), V. Anton (semigrea) 
și Gh. Cențiu (semiușoară) ; iar 
de la Constructorul Alba Iuiia 
(locul 5) : A- Velieu (super- 
ușoară), V- Roșu (semiușoară) 
și N. Man (semimijlocie). Com
portarea formației din Alba 
Iuiia, aflată pentru prima oară 
in Divizia „A", a fost merito
rie. Evoluții bune au mai avut 
Politehnica Iași (locul 6), A.S.A 
Tg. Mureș (locul 7) șl Carpați 
Mirșa (locul 8). Cu numai cîte 
unul sau doi sportivi mai 
buni, I-E.F.S. (locul 9) și Uni
versitatea Cluj-Napoca (locul 
10) n-au reușit să țină pasul, 
iar Rapid Oradea (locul 11) și 
Rapid Arad (locul 12) au fost 
departe de cerințele competi
ției divizionare.

Consemnăm, in 
cestor însemnări, 
bitrii au apreciat 
exactitate 
n-au lipsit unele erori, 
mai buni : M. Platon, P. 
earn, I. Papa și C. Isae (Bucu
rești), CI. Gomboșin (Cluj-Na
poca) șl L Dragoș (Făgăraș).

Încheierea a- 
faptul 
cu mal 

întrecerile.
că ar- 
multă 

deși 
Cei 

Cojo-

Costin CH1RIAC

DUMINICA 7 DECEMBRIE

tragere specială

se atribuie ctțîltrurl înt •
BANI, AUTOTURISME $1EXCURSB 

peste hotare

Simplu feminin : 1. Eva Ferenczi (C.S. _____ ___ ,_____
republicană ; 2. Nela Stoinea (C.S.Ș. Slatina) ; 3—4. Magdalena 
Leszay și Liana Urzică (C.S. Arad). Simplu masculin : 1. Si
mion Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca) — campion republican ; 2. 
Ștefan Moraru (Progresul Buc.) ; 3—4. Teodor Gheorghe (Tri- 
codava Buc) și Cristinel Romanescu (Gloria Buzău). Dublu 
feminin : 1. Liana Urzică, Eva Ferenczi (C.S. Arad) — cam
pioane republicane ; 2. Gabriela Kadar, Judith Borbeiy (C.S. 
Arad) ; 3—4. Beatrice Pop, Lorena Mihai (Gloria Buzău) și 
Maria Alboiu, Nela Stoinea (C.S.S. Slatina). Dublu masculin : 
1. ștefan Moraru, Sorin Cauri (Progresul Buc.) — campioni 
republicani ; 2. Simjon Crișan. Iosif B5hm (C.S.M. Cluj-Na
poca) ; 3—4. Eugen Florescu (Univ. Craiova), Andras Fej6r
(C.S Ș. Odorheiu Secuiesc) și Teodor Gheorghe <Tricodova 
Buc.), Cristinel Romaneicu (Gloria Buzău). Dublu mixt : 
Eva Ferenczi (C.S. Arad), '
— campioni republicani ; 2.
Cauri (Progresul Buc.) ; 3—4. 
gen Florescu (Univ. Craiova) 
nescu (Gloria Buzău).

1.
Simion Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca)

Liana Urzică (C.S. Arad), Sorin 
Judith Borbeiy (C.S. Arad). Eu- 
și Beatrice Pop, Cristinel Roma-

| STEAUA -
Iln ciuda s 

a obținut 
de multe err 
tremurat 108

I fructificat 
ocaziile de ț 
în cele 90 d 
tare de joc,

Iar fi obținu 
șl ar fi avi 
„sferturilor < 
că, Bolba, R

I chiar Sameș
Zahiu au rs 
goluri și as 
baștrilor* a 

Idupă egalari 
să aștepte ai 
nînd golul • 
tenacele său 

Idoua repriză 
mentar !

Formației 1 
sit ieri port 

Icuit de Poi 
Fină) și Ad 
pendat pent! 
galbene. Lip 

I resimțit ; a
diminuat, po 
lizare. Dar î 
cu mai mare

rea Sală a sporturilor din A- 
rad — scăzut, mai scăzut ca 
in ultimii ani. Cauza 1 Ieșirea 
din activitate — sau scăderea 
potențialului — unor jucători 
și jucătoare, ceea ce a cres
cut ponderea numgrică a ju
niorilor mari și, mai ales, mici. 
Trebuie implicate însă și selec
ția și pregătirea necorespunză
toare.

Acest campionat ne-a dat. 
mai mult ca oricînd, o imagi
ne reală a stării de fapt, a 
arătat clar cine muncește cu 
adevărat, cu preocupare pen
tru calitate și cine nu. In pro
bele feminine se află in frunte, 
detașat, CJS. Arad. Elevele an
trenorului Emil Prokopecz au 
dominat întrecerile, grație unui 
joc care tinde să fie complet, 
viguros, preponderent ofensiv. 
Eva Ferenczl a jucat aproape 
fără greș, a fost constantă pe 
parcursul celor trei zile de 
concurs, a ținut la prestigiul 
valorii ei și, indiferent de ad
versare, a luptat. Ea a cîștigat 
3 titluri (simplu, dublu femi
nin — cu Liana Urzică șl dublu 
mixt — cu Simion Crișan). rea- 
llzînd cea mai strălucitoare re
coltă de performanțe. Liana 
Urzică ne-a dovedit, îndeosebi 
la dublu mixt, că — in pofida 
chiar a propriei sale păreri — 
rămine o jucătoare de bază a 
lotului, o valoare. Revelația 
concursului feminin a fost insă 
Judith Borbeiy care, la 15 ani, 
obține un loc 2 (la dublu fe
minin) și un loc 3 (dublu mixt), 
printr-un joc variat, in forță, 
apreciat unanim de antrenorii 
prezenți la Arad. Magdalena 
Leszay — aceeași jucătoare u- 

țilă, muncitoare — și Gabriela

ne-a părut constant, mai com
bativ și mai lucid, reușind, in
tre altele, splendida victorie in 
finala cu Teodor Gheorghe. pe 
care toți credeam că o va pier
de. In regres Iosif Bohm și in 
creștere Horațiu Pintea. Ceea 
ce impune la jucătorii lui 
Paneth Farkaș sînt serviciile, 
pe care ei le folosesc după ne
voie și după adversar, semn 
că le stăpînesc bine, transfor- 
mîndu-le în puncte prețioase. 
Un cuvînt bun pentru sportivii 
lui Ilie Stan, de Ia Progresul 
București, Ștefan Moraru 
Sorin Cauri probînd că 
muncit mult tn ultima vreme. 
Titlu] la dublu șl celelalte locuri 
pe podium îi onorează și ii 
obligă.

In pofida tinereții, băieții de 
la Universitatea Craiova (an
trenor Virgil Bălan) se 
In continuare. despre 
Haldan auzind în sală 
comentarii favorabile.
Gloria Buzău, Cristinel 
nescu a urcat de două 
podium, fragilitatea sa in con
cursuri mari continuînd să 
mină greu de explicat.

Slab, chiar foarte slab 
primele tururi și pasionant 
tre finale, campionatul indivi
dual 1980 îngăduie, totuși, — 
dacă ținem seama de disputele 
din semifinale șl finale — op
timismul, cu condiția să fie 
unul ponderat.

Mirceo COSTEA

Si 
au

impun 
Paul 

multe 
De la 
Roma- 
ori pe

ră-
In 
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INVITAȚIEI Pf STADION
(Urmare din pag. I)

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
INTILNIRI INTERNATIONALE DE HOCHEI

• Luni a început la Sofia un 
turneu internațional de hochei 
dotat eu .Cupa Frontului Unită
ții*. Cele 8 echipe participante au 
fost împărțite tn două grupe, 
după cum urmează : Volan Bu
dapesta, Slavia Sofia. LevsM 
Sofia, Metalurg Pernlk (seria I) 
si Șahilor Prokoplevsk, Sport

Club Miercurea Ciuc, Akademik 
Sofia, T.SK.A. Sofia (seria a 
II-a). In primul meci, Spoit Club 
Miercurea Ciuc a întrecut pe 
Ț.S.K.A. Sofia cu 9—L Alte re
zultate : Șahtlor — Akademik 
10—0, Levskl — Metalurg 4—0, 
Volan — Slavîa 5—4.

ASTĂZI, CRIȘUL - DINAMO IN CAMPIONATUL 
DE POLO

• In cadrul turneului pe care 
l-a întreprins tn țara noastră, re
prezentativa de hochei pe gheață 
a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare a susținut întîlnirl cu 
echipe fruntașe. La Galați, cu 
Dunărea, formația chineză a elș- 
tigat cu 9—4, Iar la București, eu 
Steaua, a pierdut cu 1—5, lăslnd 
totuși o bună Impresie.

Jucațl din vreme numerele 
preferate I FIECARE BILET 
— O ȘANSA DE A CIȘTIGA : 
• Autoturisme .Dacia 1 300* 
șl .Skoda 120 f • 50.000,
25.000, 10.000 lei etc. • Ex
cursii în R.D. Germană sau 

Cehoslovacă. Se atribuie 
variantelor cu 3 
U sau 24 extra-

R.S. 
cîștlguri și 
numere din 
se !

FORMULA 
vantajoasA 
tn 2 faze, eu 
numere !

TEHNICA a- 
: 5 extrageri
un total de <2

DE PARTICT-ULTIMA ZI
PARE — sîmbătă C decembrie 
1980. Nu ocoliți prilejul de a 
v& număra printre marii cUf- 
tigători !

întrecerile Diviziei .A* (seria 
D de polo se reiau astăzi cu 
partidele primei etape a turului 
n. Cel mai important Joc este 
programat la Oradea unde Cri
șul va primi replica echipei cam
pioane, Dinamo București. în tu
rul precedent, orădenil produse
seră marea surpriză întrecîndu-i 
pe dinamoviști (7—5) chiar la 
București și nu ar fi exclus să 
repete această performanță. Pe 
de altă parte și dinamoviști! sînt 
dornici de revanșă, mai ales că 
• nouă înfrîngere i-ar distanța

la 6 puncte de actualul lider, 
Rapid București.

Celelalte două meciuri sînt pro
gramate la Cluj-Napoca (Voința 
— Progresul București) și în ba
zinul Floreasca din Capitală (Ra
pid —- C.N. ASE), de la ora 17. 
Clasamentul înaintea acestor par
tide arată astfel :
1. Rapid
2. Crișul
3. Dinamo
4. Voința
5. C.N. ASE
6. Progresul

0 
1 
0
1 
0 
o

40-20
40-30
42-20
39-32
24-52
23-48

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

IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

C.S.U. GALAȚI 3—0 (13, 5, 4).
Aseară, în sala Olimpia din Timi
șoara s-a desfășurat partida mas
culină de volei contând pentru ul
tima etapă a turului Diviziei „A* 
dintre echtpa locală Politehnica și 
C.S.U. Galați. Timișorenii au 

practicat un Joc combinativ tn

viteză, cu un blocaj șl o apărare 
mal activă, obținînd o victorie re
lativ ușoară, tn numai 60 de mi
nute. S-au remarcat : Grădinaru 
șl Mocuța (Politehnica), Rădulescu 
șl Pustiu (C.S.U.). Au condus 
foarte bine C. Șovăială (Ploiești) 
șl c. Pltaru (Sibiu). (C. CREȚU — 
coresp.).

Fotbalul reunește circa 75 la 
sută dintre actualii sau viitorii 
muncitori sau tehnicieni, res
tul se dedică atletismului (ei 
nu uită că aici s-au pregătit 
cîndva, cînd stadionul era al 
„Electricii", și Soter, șl Iolan- 
da Balaș șl Edith Treybal), 
jocului de popice, luptelor, 
boxului, tenisului de masă sau 
șahului. Zecile de repetiții au 
prefigurat actualele Întreceri 
din ediția a II-a a „Daciadei", 
care sînt tn plină desfășurare.

O pepinieră a performanței, 
prin ..Daciadă", acesta vrea să 
fie rostul „atelierelor" de 
sport care lucrează pc stadio
nul „Pădurea verde" și la rea
lizarea unui astfel de obiectiv 
concurează, cum ne-am dat 
scama. TOȚI FACTORII CU 
MUNCI DE RĂSPUNDERE 
DIN ÎNTREPRINDERE, de la 
maiștri Ia șefi de secție sau 
sectoare : fiecare răspunde de 
cite un cerc sportiv se intere
sează de felul cum este înde
plinit calendarul competițional. 
Și nu rareori, cum 
monstrat chiar ing. W. Weis- 
senburger, om din.. 
tea generației lui 1 
Cotormani, încaltă ghetele 
intră pe teren. Cum să rămîi 
în afara sportului, tu, tînăr 
sub 20 de ani, cînd oameni cu 
tîmplele argintii nu pregetă să 
îmbrace treningul ?
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j-NAPOCA 4-1 (0-1, 1-1)
teaua blul echipei) a fost lista indis-
soțită ponibilităților clujene : Liviu Mi-
are a hai, Dobrău, Ciocan, Florin Pop,
ar fi Suciu, Cîmpeanu II. Cu toate a-
; din ceste grele condiții în care s-a
avut prezentat — și să nu uităm că

men- ,U“ a fost ieri singura formație
teană care a Jucat în orașul adversa-

scor rei ! — echipa din Cluj-Napoca
faza a lăsat celor peste 10 000 de spec-
Jur- tatori de pe stadionul Republicii

iescu, o excelentă impresie, prin pute-
»s — rea sa de luptă dusă pînă la

de abnegație, prin jocul său bine
;u-al- organizat în apărare, prin „as-
.lerge cuțimea" unor contraatacuri care
. 72, au clătinat o apărare stelistă a-
obțl- deseori surprinsă pe picior greșit,

o de Așa cum s-a întîmplat In min.
în a M (ctnd POPA a deschis scorul
;upli- la • acțiune pe stînga, purtată

de Batacliu), în minutul 50 (cînd 
lip- putea fi 2—0, dar Batacliu a șu- 

(înlo- tat în bară, pentru ca apoi Te- 
anică gean să reia peste poarta goală), 

sus- în mihutul 80 (cînd același Ba-
anașe tacliu a reluat cu capul pe lîngă
t s-a bară) șl mai ales în minutul 90 
ea a cînd (după ce ZAHIU egalase, în 
fina- min. 72) clujenii au marcat un 
ă (șl gol valabil, prin Țegean, gol
jsam- care le-ar fi adus calificarea dacă

— In mod inexplicabil, pentru că 
faza a fost absolut clară — ar
bitrii nu l-ar fi anulat I La 
acest gol, arbitrul de linie C. 
Ghilă a semnalat nefondat of
said și centralul Gh. Ispas a 
acceptat semnalizarea. Dealtfel, 
la acest meci. întreaga brigadă 
de arbitri (Gh. Ispas și tușieril 
C. Ghilă și E. Blaclottl) a comis 
nenumărate greșeli, mal ales în 
privința ofsaidurilor.

în a doua repriză a prelungi
rilor, Steaua a marcat prin MI- 
NEA (cu capul, min. 108), ZAHIU 
(min. 114) și IORDANESCU 
(min. 118). fia ultimul gol, tu- 
șierul a semnalat ofsaid dar, de 
data aceasta, Gh. Ispaa n-a mat 
ținut seama de semnalizare. 
Steaua s-a calificat astfel cu 
4-1 (0-1, 1—1).

Au evoluat formațiile : STEA
UA : Popa — Rotar, FI. Marin, 
SAMEȘ, Nițu (min. 95 Anghe- 
llni) — MINEA, Zahlu, Iardă- 
nescu — Jurcă, Bolba (min. 69 
Stoica), Răducanu. _U« CLUJ- 
NAPOCA : MOLDOVAN (min. 116 
Paniță) — Dobrotă, MOȘ, PO- 
RATCHI, L Mureșan (min. 115 
Leordean) — Hagiu, TEGEAN, 
POPA, Boca — Tiglarlu, Bata
cliu.

Radu URZICEANU

ORIA RISTRIfA 2-1 (0-0)
Teo- este faultat de Ștefănescu în
circa careu și arbitrul, pe fază, arată
;ă se fără ezitare punctul de la 11
cate- m. Penaltyul pe care HURLOI
epri- li transformă aduce egalitatea-
; su- Paradoxal, dar tocmai în acest
îloria moment, divizionara „B“ nu
pre- mai are forță să „împingă" jo-

nescu cui și studenții vin în valuri,
ie — purtate de Donose (excelent as-
ma- tăzi) și Cămătaru. Ratează Că-
am mătaru, în min. 66. de la 8 m,

vlzio- dar înscrie CÎRȚU în min. 72,
prl- gpeeulînd greșeala Iul Moldovan,

Glo- bun pînă atunci. Peste un mi-
pe nut, altă ratare craioveană

divi- (Cîrțu) și un final în care Că
mări mătaru alunecă în... fața golu-

[min- Iul trei Campionii se califică
mai cu destule emoții și după o

•plica singură repriză de joc. Gloria
:mlcă părăsește competiția, dar din
gol : nou cu fruntea sus. ca și anul

lyea- trecut la Sibiu, In fața actua-
șl în lei deținătoare a Cupei, 
lalaci
te pe Arbitrul clujean V. Topan a 

condus foarte bine următoarele 
^om- formații : GLORIA : Nalaci —

cam- Nicolae, Cervenschi, Moldovan,
vărat Ferencz — Baîint, Hurlol, Bu-
chide tuza — Georgescu. Dănilă, Ber-
RȚU, oeanu. UNIVERSITATEA : Lung
5 din — Negrllă, Ciupitu, Ștefănescu,
care Ungureanu — Țicleanu, Donose,

gem- Bălăci — Crișan. Cămătaru,
edea- Cîrțu.
talint Mircea M. IONESCU

CHIMIA Hm. VÎLCEA - f.C.M. BRAȘOV 1-8 (1-0)
CÎMPULUNG MUSCEL, 3 

(prin telefon). Pe stadionul 
„23 August" din localitate, in 
prezența a circa 5 000 de spec
tatori, pe un teren acoperit cu 
un strat de zăpadă, s-au întîl- 
nlt în optimile Cupei două din
tre echipele care au terminat 
In forță turul campionatului : 
una (F.C.M-), cu plus 3, cealal
tă (Chimia) cu plus 2 In „cla
samentul adevărului" primei 
noastre divizii. Sigur că ambe
le formații au fost handicapate 
de condițiile grele in care s-a 
jucat și, din această cauză — 
obiectivă — partida nu a avut 
virtuți tehnice, balonul fiind di
ficil de «tăpinlt, iar fazele spec
taculoase greu de realizat. In 
min. 8 brașovenii au avut o 
primă mare ocazie : Paraschl- 
vescu a reluat cu capul spre 
poarta lui Constantin, dar balo
nul a fost deviat de acesta in 
corner, așa cum avea să o facă 
șl după zece minute, la șutul 
lui Bucur. O bună ocazie a a- 
vut și GIngu (min- 15), porta
rul brașovean reușind să re
țină mingea la șutul său ex
trem de periculos. In min- 29. 
la o „contră" la balon, Teleș- 
pan s-a accidentat și in locul 
lui a intrat singura rezervă a 
vilcenilor (exceptîndu-I pe por
tarul Roșea), Cilean. El a fost... 
omul cu golul, deoarece, eu 
două minute Înainte de finalul 
reprizei, I* o Învălmășeală in 
eareul brașovenilor, mingea

STICLA ARIIȘUL TURBA - SPORTUL STUBENJESC 6-3 (0 0; 1-1; 2-2)!
SF. GIIEORGHE, 3 (prin tele

fon). O echipă mică, dar animată 
de e mare ambiție, a reușit • 
spectaculoasă calificare care a- 
mintește, într-un fel, de marea 
performanță realizată în 1961, 
cînd echipa din Turda a cîștîgat 
•Cupa României4*. Pentru această 
calificare, toți jucătorii formației 
Sticla Arieșul merită felicitări. 
Dar nu numai pentru calificare 
d, mai ales, pentru evoluția lor 
de ansamblu, ei situîndu-se, în 
majoritatea timpului, la nivelul 
mai experlmentaților lor adver
sari, Iar în unele perioade chiar 
mai buni.

Prima jumătate de oră a par
tidei ne-a arătat o echipă inci
sivă, ofensivă, care s-a acomodat 
mult mai repede cu rigorile te
renului acoperit cu zăpadă, care 
• însemnat un handicap asupra 
realizărilor tehnice ale celor două 
combatante. Chiar în min. 2 Mo- 
raru are • intervenție oportună 
la • lovitură de la 20 m, exe
cutată de Slpoș. în min. 25, Tlm- 
buș Irosește o bună ocazie, șu

a ieșit din „grămadă", a ajuns 
ia CILEĂN, care a expediat-o 
jos, lingă bară : 1—0.

în repriza secundă, antreno
rul Proca a trimis în teren doi 
jucători cu forțe proaspete, e- 
chipa sa s-a avîntât spre poar
ta vilcenilor, dar Chimia s-a 
apărat bine. Mai mult, impulsio
nată de Gîngu și Preda, forma
ția antrenată de Marcel Pigu- 
lea a contraatacat periculos de 
citeva ori, în minutele 72 și 77 
ratînd două excelente situații, 
prin Stanca (blocat In extre
mis de Naghi) și mai ales prin 
Alexandru care, de la 13—14 
m, a șutat pe lingă poartă. Cu 
toate eforturile depuse, și ele 
au fost mari și lăudabile, bra
șovenii nu au reușit egalarea, 
Catargiu dirijind cu matu
ritatea și experiența pe care 
le are defensiva echipei sale. 
Un frumos sfîrșit de sezon 
al echipei vilcene.

Arbitrul C. Jurja (București) 
a condus foarte bine următoa
rele formații : F. C. M. : Popa 
— Papuc, Panache, NAGHI, 
MANCIU — Șulea. Furnică 
(min. « Luca). BUCUR — Dfi- 
răban (min. 65 Sandu). Paras- 
chivescu, Chioreanu. CHIMIA : 
Constantin — Bazno, Iordan, 
CATARGIU, Cincă — STANCA. 
Alexandru, GEORGESCU — 
Teleșpan (min. 31 CILEAN), 
Preda, GIngu.

Laurențiu DUMITRESCU 

tind pe lîngă poartă, de la 4 m. 
Studenții au avut o evoluție de 
așteptare, ei construind prima 
acțiune mai periculoasă abia în 
min. 29, cînd M. Sandu a tri
mis, cu capul, mingea în bra
țele portarului. Două minute mal 
tîrziu, ratează Șerbănică, șutind 
slab de la 8 m. Din acest mo
ment, Sportul studențesc trece 
la cîrma jocului și, în min. 60, 
deschide scorul : bine angajat, 
în careu, de Iorgulescu, M. SAN
DU trece de adversarul direct, 
driblează $1 portarul, Înscriind in 
poarta goală. După un minut, 
Pașca șutează puternic, din apro
piere, dar Moraru respinge cu 
piciorul. A fost momentul de
clanșării cursei de urmărire pen
tru egalare a echipei din Turda, 
care Izbutește după mari eforturi 
acest lucru In min. 86, prin BA- 
COȘ, cu capul, Ia o centrare a 
lui Podani, urmează prelungirile 
care debutează cu o imensă oca
zie a lui Podaru care, după ce 
l-a driblat pe Moraru, a șutat 
slab și Munteanu II a scos de 
pe linia porții. în min. 97, Vlad 
are o Intervenție salvatoare la 
pătrunderea lui M. Sandu. In 
min. 100, Pașcu pătrunde decis

„POLI" TIMIȘOARA-»» 2-1 (1-0)
DROBETA TR.-SEVERIN, 3 

(prin telefon). Așadar, Politeh
nica, deținătoarea trofeului, s-a 
calificat în „sferturi". Numai că 
această calificare a Politehnicii 
a fost foarte dificilă, din cauza 
replicii excelente dată de Cor- 
vinul. Mai mult, aici la Drobe
ta Tr. Severin am fi putut a- 
sista chiar și la prelungiri dacă, 
in min. 89, la un fault in ca
reul timișorean, comis de Ma
nea asupra lui Petcu, arbitrul 
Sever Drăgulici ar fi acordat 
penalty-ul care se impunea.

Ce s-a petrecut pînă în acel 
minut 89 7 Am asistat la o pri
mă repriză in care Politehnica 
a atacat mai mult, a combinat 
mai ingenios pe terenul foarte 
dificil, acoperit cu zăpadă și 
gheață, al stadionului „1 Mai", 
s-a aflat mai mult in atac 
și a condus pe merit, cu 1—0, 
prin golul Înscris de NEDELCU 
(min. 21) : Nadu a centrat de 
pe dreapta, Gălan a alunecat, 
L Gabriel a atins mingea, dar 
na a putut respinge și Nedelcu, 
aflat pe fază, a marcat- în con
tinuare, timișorenii au avut 
inițiativa și Dembrovschi (min. 
27), Vișan (min. 44) și același 
Nedelcu (min- 45), au trecut pe 
lingă majorarea scorului. 

in careu și este faultat de Mo
raru, penaltyul fiind transformai 
de LUDUȘAN. Nu trec decît 4 
minute și formația bucureșteană 
egalează prin O. IONFSCU. ve
nit In atac, care profită de o in
decizie a fundașilor centrali. Ni
mic notabil pînă în min. 120, 
cînd intervine clauza regulamen
tului : loviturile de la 11 m. Sui- 
prlnzător, cei care dau do/adă 
de mai multă stăpînire sînt ju
cătorii divizionarei „C“. înscrie 
GOȘTILIAN, transformă CHIHA- 
IA, marchează TAȘNADI, ratează 
O. Ionescu (șut în bară), înscrie 
PAȘCA, ratează Bozeșan (Vlad 
apără) șl BILA transformă, sta
bilind scorul la 6—3. A arbitrat 
bine O. Ștreng (Oradea) forma
țiile : STICLA ARIEȘUL: VLAD 
— Bîlă, LUDUȘAN, Șamfelean. 
Hexan — PAȘCA, Sipoș (min. 67 
GoștUian), TAȘNADI — PODA
RU, Timbuș (min. 46 Naghi), 
BACOS. SPORTUL STUDEN
ȚESC : Moraru — MUNTEANU 
n, CAZAN, O. Ionescu, Cățoi — 
Munteanu I (min. 107 Bucu- 
rescu), Șerbănică (min. 50 M. 
Marian), Bozeșan — Chihaia, M. 
SANDU, IORGULESCU.

Adrion VASILESCU

După pauză a fost rîndul 
Corvinului — echipă mai tînă- 
ră, mai proaspătă, mai viguroa
să — să dețină superioritatea 
teritorială. în min. 48. hunedo- 
renii au egalat prin LUCESC U, 
care a transformat o lovitură 
de Ia 11 m (portarul Moise I-a 
ținut pe Gabor). Ei au atacat 
in continuare, dar, in min. 58, 
Ia un contraatac timișorean, 
DUMITRU a avut de executat 
o lovitură liberă, de la 17 m, 
pe care a transformat-o cu mă
iestrie : 2—1. Va urma faza 
din min. 89, relatată la început 
și... calificarea Politehnicii.

Arbitrul S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) a condus slab. 
POLITEHNICA : Moise —
NADU. Șerbănoiu. Manea. VI
ȘAN — Dembrovschi. DUMI
TRU, T. NICOLAE — Anghel 
(min- 88 Vlătănescu), Nedelcu, 

Palea (min. 63 Cotec).

CORVINUL : I. Gabriel — 
Rednic, Gălan, Dubinciuc, Bog
dan — KLEIN, PETCU. DUMI- 
TRIU IV — LUCESCU. Gabor 
(min. 74 Nicșa). Văetuș.

Mirceo TUDORAN

R.
efon). 
ața a 

din- 
țioși), 

ne 
erlfi- 
noas- 
r de 
tațiu- 
izăpa- 
:rustă 

fost 
velat" 

flin- 
□erio- 
!eren- 
e aici 
n. u- 
librul 
ținele
dștl- 
cum 

s cu 
e de 
MAN 
■viarii

pnn 
■at In 
ră de
1, bă-

CRAIOVA 3-2 (2-1)
căuanii au tăcut 3—1 prin golul 
Iul CHITARU (cea - mai fru
moasă fază a meciului), după 
care și-au permis să rateze o- 
cazii bune prin Fișic (min. 58), 
Șoșu (min- 70) și Șoiman (min. 
76). Superficialitatea, auto- 
mulțumirea au fost plătite în 
min. 80 : Lunca a trimis „aca
să", Ursache a scăpat balonul 
din miini și POMANĂ a în
scris în poarta goală. Oricum, 
felicitări acestei „mici echipe" 
(antrenor, fostul portar al U- 
nlversității Craiova — Florin 
Oprea) ajunsă în optimile de 
finală ale Cupei pe care o pă
răsește mai mult decît onorabil.

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
a condus bine. S- C. BACĂU : 
Ursache — I. Solomon, CĂR- 
PUCI, Lunca, Elisei — L. Mol
dovan (min. 46 C. Solomon), 
VAMANU. Soșu — ȘOIMAN 
Fîșic (min. 74 Botez), CHI
TARU.

C. F. R. CRAIOVA : Pur- 
earu — BAE. BICHEA, BOL- 
DICI, Craiu — Ilinca, Matei, 
RĂDULESCU — Rusu. Chiriță, 
Pomană.

Constantin ALEXE

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
oblș-
lună. numărați șl dv. printre marii 

5 de- cîștigători de AUTOTURISME ȘI 
2 con- BANI la acest avantajos sistem
terma- de Joc ? Participați cu cit mai 
rerenți multe variante la tragerea de

acest vineri 5 decembrie 1980 !
trageri

atr1- • NUMERELE EXTRASE LA 
TOTU- TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
ClȘTI- 3 DECEMBRIE 1980. Extragerea I:

15.000 42 4 27 35 33 21 ; Extragerea a
rjRI A Il-a : 39 14 19 23 32 40. Fond to-
i'GURA tal de cîșțiguri : 1.217.562 lei din 
din 21 care 336.270 lei report la cate-

acest goria 1.
L SG1?‘ • CÎSTIGURILE TRAGERII
51 Ciș- PRONOEXPRES DIN 26 NOIEM-
noiem- brie 1980. Cat. 1 : 1 variantă
blicate 100% Autoturism Dacia 1 300 și
să vă 1 variantă 25% a 17.500 lei ; cat.

f.C. CONSIANIA - UNIREA ORADtA 3-2 (3-0)
BBAȘOV, 3 (prin telefon). 

Decor șl condiții meteorologice 
de lamă veritabilă : teren aco
perit cu un strat subțire de ză
padă afinată, bună pentru joc, 
dar mai bună pentru... schi, ger 
tăios, soare cu dinți și specta
tori nici 500 ! Un meci care 
era să nu se mai joace. Dar 
nu din cauza timpului sau a 
terenului, d a... legitimațiilor 
echipei constănțene, prezenta
te după ora oficială de Începe
re a meciului, la limita „sfer
tului de oră academic" permis 
de regulament. Pe teren, joc 
disputat și multă vreme echili
brat in prima repriză. Unirea 
a acționat curajos din start, 
dar eei care au Înscris an fost 
jucătorii constănțeni. In min. 8, 
GACHE. dintr-o flagrantă po
ziție de ofsaid nesemnalizafă 
de tușicrul H. Nicolau, același 
care va mai închide ochii (de 
ce oare 7) in alte două situații 
similare, in min. 27 și 33 ctnd, 
din fericire, nu s-a marcat. Fi
nalul primei reprize aparține 
divizionarilor „B“ care, cu un 
plus de inspirație șl concentrare

2 : 1 variantă 100% a 45.508 lei 
șl 6 variante 25% a 11.377 lei ; 
cat. 3 : 20,75 a 3.881 lei ; cat. 4: 
88 a 915 lei ; cat. 5 : 210,50 a 383 
lei ; cat. 6 : 7.415,25 a 40 lei ; 
cat. 7 : 190,25 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.735,50 a 40 lei. Report la cat. 
1 : 386.270 lei. Cîștigul de cat. 
1, 100% a fost obținut de VA- 
LERIU ONOFREI din Brașov, iar 
cîștigul de cat. 2, în valoare de 
45.508 lei de MARTHA SCHIMPF 
din Sibiu.

• DUMINICA, JIUL PETRO
ȘANI — F.C. BAIA MARE. Fe
derația română de fotbal a sta
bilit ca partida Jiul Petroșani — 
F.C. Baia Mare, din ultima etapă 
a turului Diviziei „A“, să se dis
pute duminică 7 decembrie, de 

in fazele de poartă, reușesc să 
Înscrie două goluri In irei mi
nute, desprinzindu-se hotărî- 
tor : in min. 42, prin PENIU 
care a reluat frumos din vo- 
len centrarea lui L Moldovan 
șl In min. 44, prin GACHE.

După pauză, orădenii continuă 
să joace cu mult elan si ambi
ție, in timp ce F. C. Constanța 
acționează cu mai mult calm 
și ceva mai organizat. Ei creea
ză citeva bune ocazii de a în
scrie, dar Peniu, Mărculescu și 
Gache se joacă cu situațiile ce_- 
le mai clare de gol. în plină 
dominare constănțeană. Unirea 
inițiază o frumoasă acțiune de 
atac In min. 65, Ia capătul că
reia PATAKY șutează puter
nic, balonul lovește bara și in
tră în plasă în continuare, ju
cătorii orădeni se mențin In 
atac și insistența lor ofensivă 
se soldează cu încă un gol, in 
min. 87. înscris cu capul de 
GEROCS. Va urma egalarea 7 
Timpul rămas s-a dovedit in
suficient pentru așa ceva, iar 
constănțenii au făcut eforturi 
pentru a năstra victoria.

A arbitrat slab M. Ivănces- 
cn (Brașov), următoarele for
mații : F. C. CONSTANTĂ : 
Costaș — Borali (min. 56 An- 
cuța), ANTONESCU. NISTOR. 
Caramalău — Petcu (min. 46 
Mărculescu). GACHE. Drogeanu 
— Pureărea. PENIU, I. Moldo
van. UNIREA : Kondor — Le- 
mak IT. Abrudan (min 54 Mol
nar). TAMAS Pîrcea — GE
ROCS, A. Moldovan, VERES — 
Schior» (min. 62 Iova). Here- 
dea, PATAKY

Mihai IONESCU

la ora 14. F.R.F. a mai stabili» 
ca meciul restant, din Divizia 
„B“ — seria a Il-a, dintre Lu
ceafărul București și Nitramonia 
Făgăraș să se desfășoare sîm- 
bătă 13 decembrie, de la ora 14, 
pe Stadionul Republicii.

f.C. ARGEȘ - F. C. Oii 3-1 (2-0)
BM. VÎLCEA, 3 (prin tele

fon). într-un decor de lamă, 
pe un teren neobișnuit de greu 
(strat gros de zăpadă, înde
părtat doar in preajma careu
rilor, cu numai o oră Înainte 
de joc), F-C. Argeș a obținut 
o victorie pe deplin meritată, 
la capătul unui joc dinamic, 
care a plăcut celor aproximativ 
2 000 de spectatori. Piteștenii 
s-au remarcat in mod special 
printr-o inteligentă adaptare la 
condițiile de joc, valorificînd 
cele citeva „insulițe" de ver
deață șl chiar... inconvenientele 
reliefului Imprevizibil, care i-a 
obligat deseori pe jucători să 
pună mingea pe mușuroaie de 
zăpadă la loviturile libere. Su
perioritatea echipei lui Hala- 
gian s-a datorat participării in 
bloc a jucătorilor la efortul ge
neral și unei interesante divi
ziuni a muncii, în care jucă
torii cu gabarit (Moiceanu, 
Zamfir etc.) au primit spriji
nul „piticilor" (Kallo, Băluță). 
F.C. Olt nu a putut face față 
acestor acțiuni colective, deoa
rece in tabăra sa doar Șoare
ce, Nicolae și, pe alocuri, Ia- 
mandi, au reușit să contraca
reze presiunea piteșteană prin 
mișcări ceva mai ordonate.

Scorul a fost deschis în min. 
11, ctnd. Ia un demaraj a] lui 
Moiceanu (pe lîngă un Lică în 
formă foarte slabă), fosta „ar
mă secretă" șutează în bară, 
mingea revine în teren și RA
DU II reia precis în gol. „Ol
tenii", surprinși, se aruncă în

CEA MAI SPECTACULOASĂ CALIFICARE
(Urmare din pag. 1)

singura reprezentantă a eșa
lonului nr. 3, trebuie conside
rată. deci, performera actualei 
ediții a Cupei, reamintindu-ne 
de victoria ei în ediția 1961 a 
competiției. Să mai preci

atac, dar o fac cu mingi „de 
picior" rugbistice, neutralizate 
cu ușurință de stoperii Stan- 
cu și Cirstea, cu Chivescu me
reu in avangardă. In min. 23, 
scorul e majorat de MOICEA
NU, care sare frumos (și mai 
ales nejenat dc Lică), reluind 
cu capul în gol Ia o lovitură 
liberă a Iui Zamfir. în min. 30 
Moiceanu e la un pas de al 
treilea gol și repriza se înche
ie cu o bună ocazie a lui Pre
peliță (min- 43). blocat de Ari- 
ciu. După pauză, F.C. Olt re
duce din handicap (min. 52) în 
urma unui penalty transformat 
dc IOVĂNESCU (dictat pentru 
un fault clar al lui Chivescu 
asupra lui Iamandi), dar piteș
tenii refac diferența cu multă 
autoritate, mareînd prin IG
NAT, (min. 56), după o fru
moasă „învăluire" a iui Zam
fir, prelungită de Băiuță. Pînă 
la sfîrșit, avansul tehnico-tac- 
tic al piteștenilor se păstrează 
intact.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) a condus cu destule 
greșeli supărătoare formațiile :

F-C. ARGEȘ: Ariciu — ZAM
FIR (min 68 Eduard), Stancu, 
Cirstea, Pană — IGNAT (min. 
75 Badea), CHIVESCU, KALLO 
— BĂLUȚĂ, RADU II. MOI
CEANU.

F.C. OLT : Anghel — Lică 
(min. 46 Martinescu). NICO
LAE, Ciocioană, Mincu — 
Leac, ȘOARECE, Iovănescu — 
Prepeliță, IAMANDI, Pițurcă.

loan CHIRILÂ

zăm că într-un meci, cel de la 
București, a fost nevoie de pre
lungiri, iar in cel de la Sf- 
Gheorghe s-a apelat, după pre
lungiri. la executarea loviturilor 
de la 11 m. Sferturile de finală 
ale Cupei României vor avea 
loc în primăvara lui 1981.



Divizia „A“ de baschet (m)

CV UN BUN JOC COLECTIV
C. S. U. BRAȘOV

ÎNVINGE PE I. C. E. D.
Campionatul național de bas

chet masculin a fost reluat 
prin Întrecerile celui de al 
treilea tur, găzduite de sala 
Floreasca (grupa valorică 1—6) 
și de Sala sporturilor din Iași. 
Rezultate din grupa de elită :

CS.U. BRAȘOV — I.C.E.D. 
BUCUREȘTI 71—71 (38—34).
Brașovenii au realizat o meri
tată victorie datorită faptului 
că au acționat și în atac și in 
apărare mai legat, punîndu-și 
calitățile individuale în slujba 
jocului colectiv. Moraru, Ma
rinescu. Kriszbai, Hegyesi 
și Flaundra (un tinăr talentat 
și serios), bine conduși de an
trenorul Gh. Marcu, au prefe
rat jocul pozițional, în care 
aruncările de sub panou au al
ternat judicios cu cele de la 
semidiistanță și de la distanță, 
iar contraatacurile au adus și 
ele coșuri prețioase. I.C.E.D.-iii 
a avut un început favorabil 
(10—4 în min. 5), dar, în conti
nuare, componenții 
s-au bazat doar pe < 
atacuri și pe acțiuni 
duale, acestea din urmă 
deseori ratate. Ca 

egalat în

echipei 
contra- 
indivi- 

prea 
urmare, 

C.S.U. a egalat în min. 7 
(12—12) și apoi a luat condu
cerea, detașîndu-se pînă la 13 
puncte (35—22 în min. 16). în 
repriza secundă, jocul s-a echi
librat, dar în final studenții 
și-au asigurat punctele nece
sare succesului. Au înscris : 
Flaundra 18, Moraru 16, Mari
nescu 16, Kriszbai 14, Hegyesi 
10. respectiv Chircă 16, Gră- 
dișteanu 14, Voicu 12, Pogo- 
naru 11, Carpen 10, Rotaru 6, 
Berceanu 2. Au arbitrat foarte 
bine A. Atanascscu și I. Szabo. 
(D. STANCULESCU).

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 107—75 (54—42).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 109—66 
(57—40).

Programul me
ciurilor de azi : 
de la ora 15,30 : 
C.S.U. Brașov—Ra
pid (rezultate i 
terioare : 90—81 
70—72), 
Farul 
123—63),
1. C.E.D. 
115—83).

*
IAȘI, 3 (prin te

lefon).
valorică 
fost 
următoarele rezul
tate :

C.S.U. SIBIU — 
UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 85-84 
(45—42). Joc de 
slabă factură teh
nică, ambele echi
pe comițind multe 
greșeli.

în final, sibienii 
(care conduceau) s-au apărat 
mai slab și au permis adversa
rilor să se apropie pînă la un 
punct. Au înscris : Palhegy 20, 
Tonca 18, Takacs 18, Apostu 14, 
Mărculescu 13, Chirilă 2, res
pectiv Copăcianu 21, Murărescu
13, Mînzat 13, Szabo 12, Arde- 
leanu 11, Ilic 10, Florea 4.

URBIS BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 73—71 (38—37). 
S-a ratat foarte mult de că
tre ambele formații. Bucurește- 
nii au condus tot 
marcat: Chivulescu 
co 12, 
Posa 8, Gheorghe 
Constantinescu 1, 
Weber 20, Lăzăreanu 20,
14, Schuller 9, Antal 4,
2, Kosa 2.

„U“ CLUJ-NAPOCA 
„POLI" C.S.Ș. UNIREA 
81—74 (31—40).
Dumitru DIACONESCU-coresp.

Dinamo 
(96—95 
Steaua 
(98—63

an-
■ și

Șl
Și

în grupa
7—12 au 

înregistrate

Mitrică 11,

Rotaru, Hegyesi și Flaundra, urmăriți de 
Marinescu. îji dispută o minge „la inel“.

Foto : Ion MIHĂICA

A Ii-a ediție a Campionatului balcanic de handbal seniori

ROMÂNIA A ÎNTRECUT LA SCOR
BULGARIA: 29-19

Astăzi, tormația noastră intilncștc selecționata Turelei
LOVECI, 3 (prin telefon). 

Miercuri după amiază a înce
put in Sala sporturilor din lo
calitate cea de a Il-a ediție a 
Campionatului balcanic de 
handbal rezervat seniorilor. 
Primită cu multă căldură de 
localnici și avînd asigurate con
diții favorabile de desfășurare, 
competiția a reunit la start re
prezentativele Bulgariei, Iugo
slaviei, României șl Turciei.

în partida Inaugurală, selec
ționata României a intîlnit 
formația țării gazdă. Handbaliș- 
tii noștri au făcut o partidă 
bună și in pofida faptului că 
partenera a fost susținută fre
netic de spectatori au ciștigal 
la scor : ROMANIA — BUL
GARIA 29—19 (16—10). Echipa 
a desfășurat un joc organizat, 
atent în apărare șl rapid în a- 
tac, aflindu-se în permanență 
Ia cîrmă- La finele partidei, 
antrenorii Nicolae Nedef șt 
Lascăr Pană se declarau mulțu
miți de prestația tricolorilor, e- 
vidențiindu-1 pe Klaus Haber- 
pursch, care șl-a făcut o pro

mițătoare intrare în prima 
reprezentativă a țării. De ase
menea, cei doi portari — Alex. 
Buligan în repriza I și Claudia 
Ionescu în cea de a doua — 
s-au achitat bine.

Au marcat : Folkcr 8, Gra- 
bovschl 4, Fiangea 4, Cosma X 
Boroș 3, Haberpursch 2, Mări
cel Volnea 2, Vasilca 2 și Gh.' 
Dumitru 1 — pentru România, 
Nikolov 4, Apostolov 4. Mite» 
4, Tarkalanov 3, Petrov 2. Mi- 
cev 1, Nacev 1 — pentru Bul
garia.

în cea de a doua partidă 
s-au intîlnit reprezentativele 
Iugoslaviei și Turciei. Prezentă 
la Loveci cu prima sa garnitu
ră, Iugoslavia a dominat clar 
un adversar nu lipsit de 
calități, dar cu o redusă expe
riență competițională. Iugo
slavia — Turcia 34—8 (17—2).

Joi (n-r. astăzi) se dispută 
cea de a doua rundă a Balca
niadei. Sînt programate meciu
rile România — Turcia șl Bul
garia — Iugoslavia.

EVOLUȚIE BUNĂ A ECHIPELOR ROMÂNIEI LA OLIMPIADA DE ȘAH
LA VALLETTA, 3 (Agerpres). 

După o zi 
de șah a 
Maltei cu 
a 11-a. In 
selecționata

VIRGINIA RUZICI

timpul. Au 
22, Osacen- 
Dragnea 8, 

8, Neagu 3, 
respectiv 

Szep 
Banu

IAȘI

de repaus, Olimpiada 
continuat in capitala 
întîlnirile din runda 
competiția masculină, 
României a obținut 

o nouă victorie, de data aceasta 
In fața reprezentativei Israelului, 
pe care a învins-o cu 3—1. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — S.U.A.
2,5—1,5 ; Ungaria — Cehoslovacia 
2—2 ; Bulgaria — Anglia 2—2 ; 
Islanda — R.F. Germania 3—1 ; 
Scoția — Canada 2—2 ; Spania — 
Elveția 2,5—1,5 ; Iugoslavia — O- 
landa 1,5—1,5 (1) Argentina — 
Filipine 1,5—0,5 (2). In clasament 
pe locul Intîi se află echipa Un
gariei, cu 30 puncte, urmată 
de U.R.S.S. — 29,5 p ; Iugoslavia 
— 27,5 p (1) ; România — 27 p ;

Cehoslovacia, Bulgaria, Anglia — 
16,5 p ; Argentina, Olanda — 
26 p (1) ; Italia — 25,5 p ; S.U.A. 
— Mp etc.

In turneul feminin, selecționata 
României a Întrecut cu 2—1 e- 
chlpa Argentinei. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Australia 3—0 ; Un
garia — Israel 2—1 ; R-.P. Chi
neză — Bulgaria 3—0 : Franța — 
Spania 3,5 —0,5; Canada — S.U.A. 
1—1 (1); Anglia — Suedia 3,5—0,5. 
Polonia — R.F. Germania 3—0. 
Iugoslavia — Brazilia 2,5—0,5. 
In clasament conduce echipa 
U.R.S.S„ cu 20 puncte, urmată de 
Ungaria — 25 p. România — 21 p, 
R.P. Chineză - Mp, R.F. Ger
mania — 19,5 p. Franța —
19 p etc.

LA SYDNEY
SYDNEY, 3 (Agerpres). — în 

turul doi al turneului internațio
nal feminin de tenis de la Syd
ney, Virginia Ruzicl a Învins-» 
cu 8—3, 3—8, 6—2 pe Candy Rey
nolds (S.U.A.). In alte partide 1 
Mandllkova — Jollssaint 8—1,8—21 
Morrison — Gourlay 0—8, 7—6,
7— 0 ; Turnbull — Tomanova 6—3,
8— 3 ; Gregory — Sato 5—1, 6—2,
6— 4 ; Navratilova — Walsh 6—4,
7— 8 ; Stevens — Halqulst 6—0;
8— 3. Iată șl primele rezultate din 
turul trei : Mandllkova — Morri
son 8—4, 8—4 ; Turnbull — WbyV 
cross 8—1, 8—1.

„TURNEUL CELOR 4“ LA BOX
C. Haj’nal și I. Dragomir revelațiile ultimei reuniuni

Prima surpriză a preliminariilor C. M. 1982 s-a produs: ASEARĂ,
IN PRELIMINARIILE C.M.

CONSTANȚA, 3 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din localitate 
au continuat întrecerile pugiliiș- 
t ii or participanți la „Turneul
celor 4“. Dacă din punct de ve
dere tehnic te general gala de 
miercuri nu a strălucit, am pu
tut urmări în schimb două par
tide de-a dreptul excelente. Este 
vorba de meciurile „ușorilor** 
C. Hajnal (URBIS București) — 
I. Corneanu (Farul) și I. Dra
gomir (Dinamo) — P. Căpriceanu 
(Steaua), ' ' ~
puncte a revenit primilor. într-o 
evidentă ’ - -
Hajnal s-a 
te fața lui 
ambiției cu 
luptat de-a 
rund uri. I. „. _ _____
măi ușor decît ne așteptam de 
P. Căpriceanu, obțlnted o vic
torie clară. Am remarcat — du
pă cîți ani ! — buna pregătire 
fizică a dinam ovistului, pregă
tire care a dat strălucire și efi
ciență bogatelor sale cunoștințe 
tehnice.

Meciul „penelor** T. Cercel 
(Dinamo) — D. Stăn ciulescu

în care victoria la

revenire de formă, 
impus cu autoritate 
Comeanu, in ciuda 

. care constănțeanul a 
lungul celor trei 

Dragomir a trecut

(Drobeta Tr. Severin) părea e 
simplă formalitate, nimeni nu se 
îndoia de victoria dinam o vie tulul. 
Pe ring cam așa au și stat lu
crurile, Cercel conducted lupta 
și dominîndu-și adversarul timp 
de două reprize și jumătate. Din 
păcate însă, verdictul a fost vi
ciat de „vederile14 arbitrilor Lau
ren țiu Vlad (Cluj-Napoca) și Du
mitru Banciu (București), 
ciulescu primind decizia 
vlngător la puncte !

ALTE REZULTATE : 
C. Gheorghișor (Pistonul 
b.p. I. Ștefănescu (Muscelul), 
Morea (Voința Cj.-Napoca) ~ 
N. Schiopu (B.C. Brăila) ; pană î 
I. Sandu (Prahova) b.p. N. David 
(CSM Sibiu) ; mijlocie mică : 
Gh. Plăeșu (Viitorul Cj.-Napoca) 
b.p. Al. Cormoș (înfrățirea Ora
dea), D. Vîlcu (B.C. Brăila) b.p. 
M. Miclăuș (Voința Cj.-Napoca); 
semigrea : N. Rădan (B.C.
Brăila) b.p. D. Gontariu (Farul), 
P. Domes cu (Dinamo) b.p. 
Bîrleanu (Met. Hunedoara).

Stăn- 
de in-

Muscă :
Slatina) 
' ‘ . P.

b p.

St.

Mihai TRANCA

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

cu — St. Căinaru, Girjabu, D. 
Căinaru ; STEAUA : Codoi — 
Fuicu, Enache, Teleașă, Lungu 
— Alexandru, Suciu — Mu- 
rariu, C. Uie, Achim — M. Io
nescu, Gheorghiosu — Pojar, 
Corneliu,

Gheorghiosu 
. Cioarec

R- C.
C. S. M.
Iată o 
„abatere" 
în care 
favoriți indiscutabili. Iar expli
cațiile sînt limpezi. în primul 
rînd, o remarcabilă dăruire in 
joc a sibienilor, aflați la cea 
mai valoroasă evoluție a lor, 
din ultima vreme, pe terenurile 
din Capitală. Apoi, abordarea 
cu o anume ușurință a parti
dei de către grivițeni, aceștia - 
lăsind totul pe seama lovituri
lor de picior ale lui Simion. 
Fundașul naționalei nu s-a ară
tat insă prea inspirat ieri, reu
șind să transforme numai una 
din multele lovituri de pedeap
să (fapt petrecut în min. 13).

GRIVIȚA ROȘIE — 
SIBIU 3—3 (3—3) 1
veritabilă surpriză, a 
de la calculul hîrtiei, 
bucureștenii apăreau

ECHIPA MEXICULUI, ELIMINATA!
Așadar, prima mare surpriză 

a preliminariilor C.M. 1982 s-a 
produs : echipa Mexicului, pre
zență aproape permanentă la 
faza finală, va lipsi de la edi
ția iberică a cvadrienalei mari 
sărbători a fotbalului. într- 
adevăr, după disputarea ce
lor șase partide din subgrupa 
Americii de Nord (din cadrul 
grupei din care mai fac parte 
echipele din 
Centrale și 
lor), primul 
fost ocupat 
Canadei, o 
fotbalului ! 
ceastă țară fotbalul 
noscut încă din deceniul opt al 
secolului trecut, el nu a făcut 
pași spre afirmare decît in 
ultima vreme. Așadar, repre
zentativa Canadei va participa

zona Amerîcil 
Bazinului Caraibi-’ 

loc in clasament a 
de reprezentativa 

nou-venită în elita 
Cu toate că în a- 

este cu-

împreună cu câștigătoarele com
petițiilor din America Centrală 
șl din Caraibe in turneul final 
al grupei, șl doar cîștigătoarea 
acestui turneu va fi prezentă în 
Spania. Deci, echipa Canadei 
mai are un drum de străbătut 
pînă va ajunge (dacă va ajun- 
ge-.-) să ocupe unul din cele 22 
de locuri vacante pentru Spania 
(celelalte două fiind ocupate de 
pe acum de Argentina și Spa
nia), dar esențialul este că for
mația Mexicului, una din pu
terile fotbalului din zona latino- 
amerlcană a soccerulul, a pier
dut — surprinzător — califica
rea pentru viitoarea Cupă a 
lumii.

Dar iată rezultatele și clasa
mentul amintitei 
Canada cu S.U.A.
2—1 ; cu Mexic : 1—1 și 1—1 
S.U.A- cu Mexic : 1—5

subgrupe :
■ °—9 > 

și 2—1’.

„A" DE RUGBY
tot atît de adevărat că 
greu a dezavantajat e- 

cea
Dar e 
terenul 
chipa mai tehnică, adică 
gazdă, după cum nu trebuie o- 
misă o anume larghețe a arbi
trului Gh. Bănceanu la apre
cierea ofsaidului.

în atare condiții, rezultatul 
este echitabil, fazele clare 
de eseu fiind și ele împărțite : 
în mii^ 38 — Grivița, în minu
tul următor, C. S. M, Punctele 
oaspeților au fost realizate de 
Henteș (min- 15), din drop. 
(G. R).

DINAMO — P. T. T. ARAD 
48—0 (14—0). Meci la discreția 
liderei, care a înscris nu mai 
puțin de nouă încercări : Con
stantin 3. Aldea 2. Baciu, Ro- 
vența, Chirigiu, Zafiescu II. 
dintre care trei transformate 
de Petre, două de Constantin și 
unul de Chiricencu. A arbitrat 
constănteanul O. 
DIACONESCU).

Ionescu. (D.

BÎRLADRULMENTUL
FARUL 11—3 (11—3) ! Victorie 
surprinzătoare, dar meritată a 
gazdelor. Au marcat : Ciuntuo

și Hodoreă — încercări, Dranga 
— 1. p., respectiv Bucos — 1- p. 
A arbitrat P. Niculesctt. (E. 
IOVU — coresp.)

„U“ TIMIȘOARA — ȘTIIN
ȚA CEMIN BAIA MARE 0—6 
(0—6) ! Oaspeții au obținut vic
toria prin încercarea „semnată" 
de Rădoi și transformată de 
Trnyancsev. Arbitru : FI. Dudu. 
(C. CREȚU, coresp.).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — POLITEHNICA 
IAȘI 3—10 (0—6) ! Joc echili
brat, în care Hpsa de experien
ță a localnicilor și-a spus cu
vântul. Au marcat : Mititelu, 
Ciobanu — încercări, Doroftei 
— transformare, respectiv Spî- 
noche — 1- p. Arbitru : P- Soa
re. (C. POPA — coresp.)

în clasament : 1. DINAMO
34 p, 2. Steaua 34 p, 3. Șt- Baia 
Mare 32 p, 4. Farul 28 p, 5- R. C. 
Grivița Roșie 27 p, 6. P.T-T. 23 p. 
7. R. C. Sportul stud- 22 p, 8. 
Rulmentul 22 p, 9. Știința Pe
troșani 20 p. 10- C.S.M, Sibiu 
20 p, 11. Rapid 19 p, 12. „U“ Ti
mișoara 18 p, 13. Poli- Iași 18 p. 
14. Constructorul C-ța 15 p.

1 CANADA
2- Mexic
3. S.U.A.

4 1 3
4 I 2
4 1 1

0 4—3
1 8—5
2 4—8

5
4
3

La Sofia, (gr. 1) a prelimF 
nariilor C.M.: BULGARIA — R.F. 
GERMANIA 1—3 (0—2).

La Fraga, (gr. 3) : CEHOSLO
VACIA — TURCIA 2—0 (2-0).

Alte amănunte, te ziarul de 
mline.
• La Plovdiv, in C.E. (tineret)! 

BULGARIA — R.F. GERMANIA 
1—0 (1—0).

ȘTIRI, REZULTATE
• Meciuri amicale. La Tel A- 

vlv: Australia — Israel 1—0 (1—0) > 
la Titograd : Buducnost SeL 
Austriei 2—1 (1—1) 1 la Casa
blanca : W.A.C. (Maroc) — Șal»* 
tior Donețlc 1—3 (0—2).

• Presa braziliană relatează 
despre suspendarea pe două luni 
a jucătorului Zâ Sergio 
Sao Paulo) Învinuit de a 
Uzat stimulente lnterzlse.- 
ma o contraexpertlză. In 
rezultatul va fi din nou _ 
Zâ Sergio nu va putea evolua tn 
selecționata Braziliei la „El Mun- 
dlalito" care se va desfășura la 
Montevideo.

(F.C. 
fi utl- 

Va ur- 
caz că 

pozitiv.

• Record in campionatul ‘ ita
lian. Cu prilejul meciului dlntr» 
echipele torlneze Juventus șl A.C. 
Torino, cunoscutul Internațional 
Dino Zoff a apărat poarta for
mației Juventus pentru a 250-a 
oară consecutiv !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Henry Rone a 

cîștigat crosul de la FUrth (R.F. 
Germania), fiind cronometrat pe 
distanța de 10 000 m cu 29:18,7.

AUTO • Campionul mondial al 
piloților de formula 1, 
lianul Alan Jones, a terminat 
învingător te cursa desfășurată 
la Melbourne. Pe locurile urmă
toare s-au clasat italianul Bruno 
Giacomelli și francezul Didier 
Pironi.

HANDBAL • La Kristiansand 
(Norvegia) s-a disputat cel de-al 
doilea med amical dintre echi
pele masculine ale Norvegiei și 
R.D. Germane. Oaspeții au ter
minat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 26—18 
(12-9).

HOCHEI • Turneul de la Liu- 
bliana a fost cîștigat de echipa 
locală Olimpia, care a învins în 
finală cu 6—1 (3—0, 2—1, 1—0)
formația cehoslovacă Poprad.

SCHI • Proba masculină 
slalom desfășurată pe pîrtia 
la Val Senales (Italia) a 
cîștigată de schiorul sovietic Vla
dimir Andreev. « Slalomul 
special disputat la Livigno a

austra-

de 
de 

fost

fost cîștigat de suedezul Stlg 
Utrand. 0 Proba feminină de ®o- 
borlre desfășurată miercuri la Val 
D’Isere, contlnd pentru „Cupa 
Mondială" la schi, a fost cîștigată 
de sportiva elvețiană Mari» 
Therese Nadig cu timpul de 1:33,11. 
• Proba feminină de 5 km din 
cadrul concursului de la Sverd
lovsk a fost cîștigată de campi
oana olimpică Raisa Smetanina, 
cu timpul de 20:42, urmată de 
Ralsa Hvorova — 20:50. In cursa 
masculină de 10 km, Aleksandr 
Claiko — 29:42 l-a întrecut pe 
Nikolai Bajukov — 29:48.

TENIS • în finala turneului de 
la Santiago de Chile, Victor Peccl 
(Paraguay) l-a învins cu 4—6, 
6—4 6—3 pe Christopher Freyss
(Franța). 0 Turneul feminin de 
la Buenos Aires s-a încheiat cu 
victoria jucătoarei argentiniene 
Ivanna Madruga, care a învins-o 
în finală cu 6—4, 2—6, 6—2 pe 
compatrioata sa Liliana Giusanl.

VOLEI 0 Echipa feminină a 
R.P. Chineze a jucat la Osaka 
(Japonia) cu o selecționată lo
cală, în fața căreia a cîștigat cu 
3—1.


