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In optimile C. C. E. la handbal masculin

STEAUA-KOLINSKA SLOVAN LJUBLJANA 20-18

ECHIPELE C.S.Ș. ONEȘTI (feminin) 
Șl STEAUA (masculin)

CAMPIOANE ALE ȚĂRII LA GIMNASTICĂ

calificare in returul 
la 14 decembrie, .'a

Simbătă seara, în fața a 
aproape 4 000 de spectatori, a 
avut loc in Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală prima 
manșă a dublei intîlniri dintre 
Steaua și Kolinska Slovan Lju
bljana (Iugoslavia), din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni Ia hand
bal masculin. La capătul unui 
meci de mare luptă, Steaua a 
cîștigat cu 20—18* (10—10). Sco
rul lasă ambelor echipe posibi
litatea de 
programat 
Ljubljana.

A fost, 
noștri, un 
decît am anticipat.

Mai greu, pentru că formația 
oaspete s-a dovedit ext'-cm de 
bătăioasă, iute in finalizarea 
acțiunilor și posesoare de vir
tuți tehnice. Conducind sau 
fiind conduși, handbaliștii iugo
slavi n-au oprit nici o clipă

pentru handbaliștii 
meci chiar mai greu

.jJVasile Stingă s-a inălfat, dar nu va putea arunca la poartă pen- 
t. tru că Mahne Doblekar îl faultează simultan...
" Foto : V. BAGEAC

Meciul restanțâ, Știința Ptrț. — Ro- 
pid ie disputa la 14 decembrie.

1. DINAMO 13 12 0 1 355- 72 37
2. Steaua 13 12 0 1 615- 92 37
3.. Știința B.M. 13 11 0 2 181- 70 35
4. Orivița Roșie 13 7 3 3 169-132 30
5. Farul 1C-ța 13 8 0 5 333-166 29
6. Sportul stud. 13 6 0 7 130-140 25
7. P.T.T. Arad 13 5 1 7 102-285 24
8. C.S.M. Sibiu 13 4 2 7 72-132 23
9. Rulm. Bîrlad 13 5 0 8 103-214 23

10. Știința Ptrș. 12 4 1 7 82-225 21
11. Polii. Iași îs 4 0 9 70-176 21
12. Rapid 12 3 2 7 97-250 20
13. Uni». Tim. 13 3 0 10 80-154 19
14. Constr. C-ța 13 1 1 11 66-347 16

In cadrul „DAC1ADEI", la Foc fa ni

SUCCESUL FESTIVALULUI SPORTIV
AL FETELOR

Județul Vrancea se remarcă 
« în ultimii ani prin acțiuni 

sportive din ce în ce mai dese 
și mai frumoase- La una 
dintre acestea, denumită „Fes
tivalul sportiv al fetelor vrîn- 
cene“, competiție aflată la cea 
de a V-a ediție, organizată in 
cadrul „Daciadei", am asistat 
sîmbătă și duminică.

L-au găzduit Focșanii, pe ba
zele sale sportive, fiind .vorba, 
de fapt, de dispute prietenești 
între eleve, muncitoare și să
tence venite de pe plaiurile 
vrincene : Adjud, Odobești,
Panciu, Mărășești, din comu
nele Burca, Fitionești, Vulturi, 
Panești...

întrecerile au fost deschise 
printr-o festivitate organizată 
în Sala sporturilor din locali
tate, cu reprize de gimnastică, 
în care am admirat, între al
tele, frumoasa evoluție a unor 
fetițe între șapte șl zece ani, 
de la Clubul sportiv școlar, 
pregătite de soții Rodica și 
Aurel Lazăr (demonstrație... 
colorată de piînsul în hohote 
al celei mai mici dintre ele, 
Gabriela Guțanu. împăcată 
doar cu asigurarea că „și Na
dia a mai greșit cite o dată').

Au urmat apoi întreceri de 
handbal (ne-a plăcut evoluția 
echipei „Filatura" din Foc
șani, formată numai din fila
toare — ca Ioana Dorofte. Vir
ginia Dinu, Carmen Cojocaru 
— echipă care; după cum ne 
spunea V. Manoliu, președin
tele asociației sportive „bate 
tot mai insistent la porțile Di
viziei B") ; de atletism, in sală

Returul: 14 decembrie, la Ljubljana
pressing-ul. Este tot atit de ade
vărat, însă, că ei practică un 
joc deosebit de aspru, une
ori dincolo de limitele regula
mentului, obstructionist, cu du
rități-

Pe de altă parte, arbitrajul a 
fost slab, admtțind oaspeților 
obstructionarea permanentă a 
partenerilor și valldînd goluri 
înscrise de handbaliștii iugoslavi 
ta condiții neregulamentare.

Am face. însă, un deserviciu 
sportivilor noștri dacă n-am 
spune că a fost mai greu decil 
ne-am imaginat mai ales pen
tru faptul că evoluția lor nu 
s-a situat la înălțimea așteptă
rilor. Angrenîndu-se in jocul 
adversarilor, Steaua a căzut de 
fapt in cursa întinsă. Roș-al- 
baștrii s-au enervat din cauza 
erorilor de arbitraj și pe acest

DE PE PLAIURILE VRÎNCENE
(cu peste 100 de concurente, 
unele foarte talentate — Ga
briela Coteț, de pildă este vi
zată pentru lotul olimpic de 
perspectivă — intre care și 
atletele din comunele Mirceștl 
și Cîmpuri, pregătite de ini
moșii profesori Petre Ittu și 
Petru Gârbacea).

Duminică spre prinz au în
ceput să fie cunoscute rezul
tatele. La volei au ieșit Învin
gătoare Șc. gen. nr. 10 Focșani 
și Flacăra Odobești. La hand
bal, Șc. gen. nr. 5 Focșani și, 

Iarna și-a intrat pe deplin in drepturi, cu sporturile ei specifice. 
Pașii multor copii din Capitală s-au îndreptat ieri spre Pati
noarul 23 August. In imagine, instantaneu surprins de fotorepor

terul nostru Dragoș NEAGU v

fond au risipit atacuri, au scă
pat mingea din mină sau au 
pasat-o adversarului, au arun
cat la poartă din unghiuri im
posibile, au tras în blocaj. Punc
tul nevralgic a fost apărarea, 
mult prea nesigură, permanent

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO PE PRIMUL LOC PÎNĂ LA PRIMĂVARĂ, IA RUGBY. 
DEȘI STEAUA CÎȘTIGĂ MECIUL CU TARUL (22-15)

Rugbyttl și-a încheiat ieri se
zonul oficial — a se citi turul 
campionatului — pe fondul u- 
nor partide lipsite de strălu
cire. Iată amănunte de la jocu
rile etapei cu numărul 13.

STEAUA — FARUL 22—15 
(12—3). Cine ar fi crezut-că a- 
cest (cândva) mare derby rug- 
bystic va fi un meci cu totul 
anodin 7 Ce departe au ramau 
zilele cind un meci Steaua — 
Farul anima masele de iubi- 

vWWWWVNB
CLASAMENTUL TURULUI

așa cum era de așteptat, Fila
tura Focșani. Referindu-ne la 
atletism, amintim in principal 
de Paula Daiciu, de la Șc. gen. 
nr. 10 Focșani, cîștigătoare a 
două probe (50 m și lungime) 
și victoria categorică a Ga
briele! Coteț, de la Liceul U- 
nirea (50 m, sală). Rodica Do
cta (Confecția Focșani) și Clau
dia Bobocea (Filatura Focșani) 
au ieșit învingătoare la popice 
și, respectiv, tenis de masă.

Modesta FERRARINI

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te
lefon). Duminică la prinz, la 
capăitul a trei zile pline de 
gimnastică s-au încheiait, ta 
Sala sporturilor, ultimele cam
pionate interne ale anului 1980, 
desemnindu-se noile echipe 
campioane ale tării și câștigă
torii „Cupei României". Au fost 
trei zile Încărcate, cu un pro
gram dens, care a supus la 
eforturi susținute atlt sporti
vele și sportivii, cit și numero
sul corp de arbitri și arbitre. 
Fiind vorba de Întreceri la 
gimnastică sportivă si ritmică, 
la toate categoriile de clasifi
care, au fost desemnați multi 
învingători, dintre care nu pu
țini au prezentat elemente in 
premieră națională, numeroase 
noutăți și combinații inedite, 
exerciții valoroase din punct 
de Vedere tehnic. Poate că cel 
mai concludent fapt, care sub
liniază .acest aspect, este nota 
de 9,90 obținută de tînăirul gim
nast Dan Odorhean pentru e- 
xercițiul liber ales la sol, o 
execuție intr-adevăr de excep
ție, pentru oare a primit cea 
mai ridicată notă din concurs.

Nu este deloc exagerat să

tori al balonului oval, stîmea 
pasiuni. Oaspeții resemnați 
parcă (cte ce oare?!) nu i-au 
solicitat pe rugbyștii militari 
pe măsura așteptărilor. Greu 
de înțeles, fiindcă evoluau în 
formație cvasi-completă (lipsto- 
du-le doar „demiul de la gră
madă" Nlcușor Dinu, acciden
tat, și, eventual, un jucător de 
linia a treia incisiv, l-am nu
mit pe giurgiuveanul Opriș, 
proaspăt poposit pe Litoral). 
Pe măsură ce minutele se 
scurgeau, scorul se rotunjea in 
favoarea Stelei : min. 6 eseu 
CORNELIU (după un „depla- 
ce" al lui Tcleașă), ALEXÂN-

Florică Murariu, (cu balonul), incisiv, așa cum il cunoaștem, a 
fost și in partida cu Farul un atacant exemplar; îl susțin Achim 
și Rădulescu Foto : Ioan MIHAICĂ

DRU transformă și 6—0 ; min. 
14 Rădulescu intră Inspirat du
pă o tușă la 10—12 m de bu
turile constămțenilor, placat 
fiind are luciditatea necesară 

să-i paseze aceluiași CORNELIU, 
eseu la colț, ALEXANDRU 
transformă și 12—0 ! în min. 
26, în fine, un atac mai bun al 
oaspeților purtat de fundașul 
Florea, soldat cu l.p., dar Bu
ci» ratează. își va răscumpăra 
cumva greșeala peste opt mi
nute cind va Izbuti transfor-

în „Cupa României", la tir redus

MARIN MARIN A STABILIT UN NOU
Șl VALOROS RECORD LA PUȘCĂ - 585 p
„CUPA ROMÂNIEI" la tir 

redus, care s-a desfășurat timp 
de trei zile în sala Dinamo din 
București, a constituit un fru
mos succes, atit din punct de 
vedere organizatoric (peste 400 
de concurenți). cit și calitativ 
(rezultate toarte bune, in spe
cial, la seniori). Principalul per
former al întrecerilor de pușcă 
la seniori, a fost trăgătorul clu
bului Steaua, Marin Marin, care 
a cîștigat detașat, cu un nou 
și valoros record național — 
585 p. cu cinci puncte peste re
cordul „vechi", stabilit cu o 
săptămînă în urmă de coechi
pierul său, Romulus Nicolescu, 

afirmăm că reuniunea de sâm
bătă după amiază a fost cea 
mai interesantă, mai spectacu
loasă si mal valoroasă. Și &- 
ceasta pentru că atlt la fete, 
cit și la băieți s-a concurat ta 
nivelul maeștrilor cu exercițiile 
liber alese, iar in ceea ce pri
vește disputa pentru titlurile 
de campioane, ea s-a aflat ta 
permanentă sub semnul echi
librului, cu dese schimbări ale 
liderilor. Deși pornea de pe 
poziția a doua în competiția 
feminină după impuse, echipa 
Clubului sportiv școlar din 
Onești, mai omogenă valoric, 
cu exerciții de mai mare difi
cultate și cu o mai bună mobi
lizare de concurs, a repurtat o 
frumoasă și meritată victorie. 
Reprezentantele noii generații 
de gimnaste talentate din O- 
nești au concretizat munca din 
ultimii ani a inimosului și com
petentului colectiv de tehnicieni 
de aici, au obținut un succes 
care poate constitui un serios

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3) 

marea altei l.p. : 12—3. Opt mi
nute după reluarea jocului 
BUCOS dă anumite vagi spe
ranțe Farului, trimițînd balo
nul între bare din l.p : 12—6. 
In general însă sensul de joc 
nu se schimbă, înaintașii oas
peți par lipsiți de hotărîre. iar 
Bogheanu (un demi improvi
zat) nu asigură o bună legă
tură între compartimente. Și 
iată-i pe rugbyștii militari ju- 
cînd rapid și bine o grămadă 
spontană, ceea ce-i permite lui 
Murariu să deschidă spre trei- 
sferturi un balon care se duce 
(cu fundașul Codoi Intercalat 
pînă la aripa TELEAȘA care 

culcâ a treia încercare : 16—6 
(min. 50). Steaua, sigură de 
succes, încetinește ritmul, înce
pe să practice un „rugby mic", 
economic, și, firește, Farul 
iese la atac (deși mult prea 
tirziu !). Min. 63 Alexandru 
face „înainte" pe 22-ul său, 
arbitrul Aurel Găgeatu în loc 
să lase Farului profitul care se

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare in pag 2-3> 

apoi egalat de M. Marin. Ele
vul antrenorului Valentin Enea, 
a fost cel mai în formă băgă
tor la acest concurs. Un alt tră
gător stelist, care s-a remarcat 
in mod deosebit, a fost pisto
larul Marinică Trușcă, primul 
clasat la proba de pistol aer 
comprimat 60 d cu 577 p — ci
fră care egalează recordul tării.

Rezultate îmbucurătoare, mai 
ales dacă avem în vedere fap
tul că ne aflăm în ajunul unor 
mari competiții la tir redus — 
campionatele naționale, apoi, la 
începutul anului viilor. Balca
niada și Campionatele europene- 
(TR).



ACCIDENTĂRILE „SUBȚIAT" CAMPIONI SCONTAȚI LA ECHIPE IN DERBYUL FEMININ AL SERIEI A II-1
PROGRAMUL GALEI FINALE

Sîmbătă seara, în Sala sportu
rilor din Constanța s-a consumat 
și ultima gală din șirul celor 
șase organizate în cadrul „Tur
neului celor 4“ la box, competi
ție ce viza alcătuirea lotului na
țional în vederea participării la 
campionatele europene de anul 
viitor, de la Tampere. Gala fi
nală a fost mai puțin interesan
tă decît cele precedente, acci
dentările din partidele anterioa
re oprindu-i pe mulți dintre par
ticipant! să urce în ring. Din a- 
ceastă cauză, organizatorii s-au 
străduit (și într-o bună măsură 
au reușit) să completeze progra
mul galei cu cîțiva boxeri lo
calnici. Unul dintre aceștia a fost 
juniorul Erol Geofal (C. Sp. Șc. 
nr. 2), care l-a întîlnit în primul 
meci al reuniunii pe Marcel Cons
tantin (Met. Tîrgoviște). Deși în
vins, constănțeanul a arătat fru
moase cunoștințe tehnice și cali
tăți care îi pot permite să urce 
mult pe scara valorică a acestui 
sport. In celălalt meci al cate
goriei semimuscă, Vasile Cio
banu (Ceahlăul P. Neamț) l-a de-

viteză șl în precizia lo
pe Nicolae Crăciun (Me-

Cîștigătorii turneului, în 
ordinea categoriilor : Va- 
sile Ciobanu (Ceahlăul P. 
Neamț), Cristian Gheorghi- 
șor (Pistonul Slatina), Ni
colae Mîțoi (C.S.M. 
beta Tr. Severin), 
Stănciulescu (C.S.M. 
beta Tr. Severin), 
Stan (Dinamo). Carol Haj- 
nal (URBIS Buc.). Con
stantin Ghindăoanu (Ceah
lăul P. Neamț), Gheorghe 
Plăeșu (Viitorul Cj.-Napo
ca) , Gheorghe Butnaru 
(Metalul Suceava), Nicu 
Rădan (B.C. Brăila), Teo
dor Pir joi (Dinamo).

Dro- 
Dorel
Dro- 

Florin

pășit în 
viturilor 
talul Buc.).

Evoluînd din nou bine, „coco
șul" din Drobeta Tr. Severin, Ni
colae Mlțoi, l-a întrecut la punc
te și pe rapldlstul Vasile Stancu. 
Un meci foarte echilibrat, cu 
schimburi frumoase de lovituri, au 
realizat semiușorii Florea Zamfir 
(Farul) și dinamovistul Florin 
Stan. La capătul celor nouă mi
nute de luptă, judecătorilor le-a 
fost greu să aleagă învingătorul, 
în ultimul rund, deși constănțea- 
nul a depus un efort mai mare, 
multe din loviturile sale n-au avut 
precizia necesară, astfel că arbi
trii l-au preferat pe Stan, care a 
lovit mai puțin, dar mai clar. La 
fel de echilibrată a fost și par
tida următoare la categoria res
pectivă, dintre Haralamble Sultan 
(Steaua) și Nicolae Brinzel (Nf- 
colina), în care decizia atribuită 
lui Sultan l-a nedreptățit pe ie
șean.

Constantin Ghindăoanu (Ceahlăul 
P. Neamț), . . _ 
la categoria semimijlocie, a 
tlmpinat o deosebit de dîrză re
zistență din partea lui Valentin 
Simion (Litoral Mangalia), dar 
tehnica superioară a lui Ghindăoa
nu l-a ajutat să termine învin
gător. Mai slab decit In evoluțiile 
anterioare, Gheorghe Butnaru 
(Metalul Suceava) l-a depășit, to
tuși, pe constănțeanul Izmail 
Aii, 
mult

Un ___
șl Ia categoria semigrea, 
nlzat și acesta In ultimul 
ment, făcîndu-se apel la un pu
gilist care nu fusese invitat ini
țial, Fănică Ciocoiu (Litoral Man
galia), El l-a învins pe Ștefan 
Btrleanu (Met. Hunedoara), du
pă ce l-a trimis și la podea In 
prima repriză.

Mihai TRANCA

cîștigătorul turneului
............. ln-

pe constănțeanul
dar victoria sa s-a conturat 

mai greu decît se aștepta, 
singur meci s-a disputat 

orga- 
mo-

Sabrerii de la C. S. Șc. Slobozia, din nou printre fruntași!
SATU MARE, 7 (prin telefon).

Campionatul național de tineret 
la scrimă a continuat sîmbătă 
și duminică, în localitate, în 
aceeași atmosferă de mare in
teres, cu probele pe echpe. Pri
ma campioană cunoscută a fost 
cea de sabie, formația Clubului 
sportiv școlar din Slobozia. O 
cîștigătoare anticipată, fiind la 
ora competiției cea mai omoge
nă garnitură de tineret din țară- 
Antrenorul N. Mihăilescu a fo
losit lotul alcătuit din N. Sto- 
ian, L. Filipoiu, P. Badea, M. 
Cruțiu și I Duță cu care a ob
ținut victorii pe toată linia : 
16—0 cu Victoria Cărei, 11—2 cu 
C.S-Șc. Unirea Iași, C.S-Sc. 1 
București II și C.S. Satn Mare 
și 12—4 cu Tractorul Brașov. 
Clasament general : 1- C.S.Șc.
Slobozia 5 v„ 2. Tractorul Bra
șov 4v., 3. Victoria Cărei 3 v , 
4. C.S- Satu Mare 2 v., 5. C-S.Șc. 
Unirea Iași 1 v„ 6. C-S.Șc 1 
București II 0 v.

în proba masculiniă de flore
tă, Crișul Oradea (antrenor Co- 
loman Gazilovici) s-a impus 
printr-o evoluție de mare acu
ratețe, reușind să încheie vic
torioasă toate meciurile susți
nute : 13—3 cu A.S-U. Tg- Mu
reș și C.S.Șc. Viitorul București, 
11—5 cu Progresul București și 
C-S-Șc. Satu Mare și 9—7 cu 
C.S.Șc. Energia București. Auto
rii acestui frumos șir de victo
rii : Cs. Orban, Z- Albert, Z. 
Kessler. T. Halasz, T. Mezei și 
L. GalamboS. Clasament gene
ral : 1- Crișul Oradea 5 v-, 
Progresul București 4 v„ 
C.S.Șc. Satu Mare 3 v-, 
C.S.Șc. Energia București 2

15. C.S.Șc. Viitorul București 
v„ A.S.U- Tg- Mureș 0 v.

Reprezentanții orașului-gazdă 
și-au apropriat și ei un titlu la 
echipe, prin floretistele de la
C. S. Satu Mare, neînvinse: 15—1 
cu Tractorul Brașov, 13—3 cu 
Steaua, C-S-Șe. Satu Mare 
Progresul și, surprinzător 
lejer 9—2 cu C.S.Șc. Energia 
București, meci care s-ar fi do
rit a fi derbyul competiției. E- 
levele antrenorilor Ștefan Hau- 
kler și Ștefan Ardeleanu (Ro
zalia Oros, Otilia Hochdorfer, 
Gabriela Betuker, Csilla Rupar- 
csics și Mariana Bumbulct) n-au 
lăsat însă nici o clipă inițiativa 
adversarelor lor. Clasament ge
neral : 1- C-S. Satu Mare 5 v., 
2. C.S.Șc. Energia București 4 
v., 3- C-S-Șc. Satu Mare 3 v„ 
4. Steaua 2 v„ 5. Tractorul Bra
șov 1 v„ 6. Progresul București 
0 v-

Cea mai echilibrată dispută a 
campionatului pe echipe a avut 
loc la spadă, unde trăgătorii de 
la C.S.Șc. Olimpia Craiova au 
fost la egalitate de victorii (2) 
cu cei de la I.E-F.S-, detașîndu- 
se doar la numărul de asalturi 
cîștigate. Aceasta după ce în 
intîlnirca directă I.E.F-S. înche
iase in avantaj, cu 9—7- Oricum 
o notă bună pentru ambițioșii 
spadasini pregătiți de prof. D. 
Popescu (F. Nicolae, L- Lupu,
D. Constantinescu, V. Georges
cu, D. Curcă). Clasament gene-

1.C-S-Șc. Olimpia Craiova 
(28 a c), 2. I.E-F.S. 2 V 
3 C.S. Satu Mare 1 v 
4. Electroputere Craiova

Sîmbătă și duminică s-au dis
putat ultimele jocuri ale turu
lui campionatelor Div. ,,A“ de 
volei. Iată amănunte din desfă
șurarea acestei etape:

FEMININ
Dinamo 
—2). E- 

Chiriță 
rezultat

și 
de

Flacăra roșie Buc. — 
Buc. 1—3 (—12, 11, —10, 
levele antrenorului S. 
s-au bătut pentru un 
care să le fie favorabil numai 
in primele două seturi, cînd 
Georgeta Zaliaria, Georgeta Lun- 
gu și Daniela Drăghjci au con
stituit o tripletă excelentă și 
care, împreună cu Marta Mari
nescu, au dat de furcă campioa
nelor. Cu mai multă experiență 
competițională, dinamovistele
s-au impus prin atacurile buno 
ale Victoriei Banciu și Marianei 
Ionescu, cărora Carmen Cadar 
le-a servit, mingi excelente, 
namovistele 
și din 
servicii 
afară), 
teniilor 
nescu

Di- 
au pierdut setul II 

cauza greșelilor lor (șase 
ratate și multe atacuri 

Arbitraj bun al bucureș- 
Z. Moldoveanu și N. Io-

Rapid Buc. — Universitatea 
Craiova 3—1 (—14, 7, 6, 11). Cra- 
lovencele au dat o replică sub 
așteptări elevelor lui D. Plocon. 
După ce In primul set au ctști- 
gat la 14, in continuare studen
tele au siăbit ritmul de joc, Ra- 
pidistele, avînd în Mariana Apos- 
tolescu, Constanța Iorga șl Ilea
na Teodorescu jucătoare cu mare 
dispoziție de joc, s-au impus cîș- 
tiglnd în final cu 3—1. De la 
studente s-au remarcat Viorica 
Bondoc, Camelia Tomeci șl ju
nioara Carmen Anghel. A arbi
trat cu scăpări C. Mușat (Con
stanța), ajutat de Z. Moldovea- 
nu (Buc.). (S. NORAN).

datorită 
lor de 
ooresp.).

nervozi 
arbitraj.

Galați - 
ța 3—0 (7, 14, 1( 
a ll-a a adus îi 
din Galați un 
spectatori dînd 
în numai o oră 
telor. Prin acea 
dentele termină 
campionatului. I 
rului Tr. Vîlsan 
autoritate dator, 
binativ, în vitez 
mai bună organ 
Riposta constănț 
simțită doar în 
condus cu 11—5, 
Crina Georgesci 
și Ileana Dob 
respectiv, Gulmi 
ria Enache. Au 
tenii V. Vrăjesc 
lescu (T. SIRIC

c.s.u.

Penicilina Iași 
poca 3—0 (3, 8, 
ritată a gazdele 
mai bune în s 
De la învingă tc 
cat Georgeta P 
Ichim șl Silvia 
la studente — 1 
mona Boldor. i 
viei (Buc.) și * 
(M. MACOVEI -

MAS<
Rapid Buc — 

2-3 (-14, 4, 9, 
prig disputat h 
rul, cu un atac 
mai bine orien 
Ioniță —, a eî: 
Giuleștenii au 
lizînd cel mai 
tualul campioni 
M. Popescu, C 
(R), Steriade, I 
pescu (C). Au 
lescu și A. 
București. 
resp>)'.

Universitatea Buc. — Știința 
Bacău 0-3 (—12, —9, —2). Bucu- 
reștencele au început partida cu 
dorința eridentă de a se prezen
ta cît mai bine în fața mai ex
perimentatelor lor partenere de 
întrecere, reușind acest lucru 
doar în primul set, pe care însă 
l-au pierdut în final datorită u- 
nor greșeli elementare. Băcăuan- 
oele, superioare la toate capito
lele. au cîștigat pe merit grație 
unor atacuri mai hotărîte și a 
unei apărări destul de bine pusă 
la punct. S-au remarcat: Monica 
Moise, Kate Tcaccnco, Marilena 
Bogdan (Știința) și, parțial. Vio
rica Niculescu și Iîdico Gali. Ar
bitraj bun prestat de D. Dobres- 
cu (Ploiești) și A Nedelcu (Buc.). 
(M. VESA).

I>i 
(Gh.

Bra*
3—0

28 p, 3. C.S.l
4. Farul 20

p, 6. Rapid 19

riberiu STAMA

c.s.u.

★

CAMPIONATELESTEAUA 87—77
(Urmare din pag. 1)

7. ,,U“ Cluj-Napoca 28
Dinamo Oradea, Urbis ---- . __ n

21
20

DINAMO — I.C.E.D. 118—67
(71—13 !), FARUL — RAPID 77— 
76 (38—39), STEAUA - 
BRAȘOV 115—56 (66—29),

In Divizia „A" de Baschet (m). DINAMO —
SI LUPTA PENTRU TITLU
■I

STEAUA 87-77
CONTINUĂ

Tractorul 
ta TulAea 
discreția brașo1 
tranșat în fav 
partidă in nun 
S-au remarcat: 
Bujilă, Strauff 
(D) Meciul a 
I. Maier (Sibiu 
Mureș). (C. G

Cu meciurile desfășurate sîmbă
tă și duminică, în Capitală și la 
Iași, s-a încheiat al treilea tur al 
campionatului național de baschet 
masculin, întrecerea urmînd a fi 
reluată între 17 și 21 decembrie, 
la Constanța și Oradea. Ieri, în 
sala Floreasca, victoria realizată 
de echipa Dinamo în fața forma
ției Steaua a redus din handicap 
(steliștii conduc acum numai cu 
2—1), astfel că lupta pentru titlu 
rămîne deschisă. Clasamentul gru
pei valorice 1—6 : 1. Steaua 29 p, 
2. Dinamo ““ “ ~
șov 20 p, 
I.C.E.D. 19 
zultate :

DINAMO
(46—41). Ambițioși, dornici să-și 
mențină șansele de a recuceri ti
tlul de campioni, dinamoviștll au 
făcut risipă de efort, au avut 
permanent conducerea pe tabela 
de scor și au obținut un prețios 
și meritat succes. Niculescu (cel 
mai bun de pe teren), Popa (ne-a 
amintit de perioada cînd era a- 
preciat ca cel mai bun baschet
balist al țării), Uglai, Brabovea
nu și Mihuță au încercat să de
pășească apărarea adversă prin 
acțiuni în care aruncările de la 
distanță, ca șl cele 
temele tactice sau 
le, s-au succedat ; 
multă tenacitate șl, 
laborare între toți 
Niculescu s-a 
nu 
puncte înscrise, ci șl pentru că 
a interceptat deseori, a recuperat 
și și-a pus coechipierii în situații 
favorabile. Steaua a fost domina
tă de la cap la cap (16—22 min. 
10. 41—53 min. 23, 53—64 min. 30 
65—76 min. 35) deoarece, spre

care finalizau 
contraatacurl- 

In apărare, 
mai ales, co- 

jucătorll. Dan 
dovedit Irezistibil 

numai datorită celor 35 de

deosebire de partidele precedente 
din actualul campionat, și-a ba
zat jocul pe acțiuni individuale, 
în defavoarea jocului de ansam
blu. Opșitaru a fost puțin căutat 
(mai ales în repriza I) și nici nu 
a izbutit să ajungă singur la min
ge ; cei doi conducători de joc 
(Pîrșu și Netolitzchi) nu au reu
șit să-și impulsioneze partenerii ; 
Ermurache a fost departe de 
ceea ce se aștepta de la el. E- 
forturile lui Cernat au fost destul 
de puțin sprijinite, astfel că în- 
frîngerea echipei Steaua devenea 
tot mai inevitabilă, pe măsură ce 
se scurgeau minutele de joc. în 
general, a fost o întîlnire aprig 
disputată, cu destul de multe fa
ze de baschet spectaculos, de ca
litate. Din păcate, însă, întreaga 
întrecere a fost umbrită de per
manentele proteste ale majorității 
jucătorilor ambelor formații și ale 
antrenorului M. Nedef (Steaua), 
precum și de unele durități. Ar
bitrii A. Atanasescu și P. Pasere 
nu au izbutit să asigure climatul 
disciplinar necesar, iar unele gre
șeli supărătoare au contribuit și 
ele la enervarea jucătorilor ; 
prestația lor nu s-a ridicat la ni
velul solicitat de un asemenea 
derby.

Au înscris : Niculescu 35, Popa 
19, Braboveanu 17, Mihuță 8, U- 
glai 8, respectiv Cernat 27. Opși
taru 18, Căpușan 14, Oczelak 10, 
Ermurache 6, Pîrșu 2.

rcspectiv Vintilă 14, Plămadă 
Bulancea 12, Gh. Dumitru 
Țurcanu 9, Suciu 4, Slpoș 
Bradu 5.

C.S.U. BRAȘOV — FARUL
85 (44—38). La 85—35, Marinescu a 
marcat coșul victoriei, după care 
Farul a ratat egalarea.

Dumitru STĂNCULESCU

Chimpex Constanța — Maratex 
Baia Mare 3—2 (8, 11, —10, —15, 
14). Joc foarte disputat în care 
gazdele au evoluat foarte bine 
1-n primele două seturi, cedînd 
Insă inițiativa în seturile trei și 
patru, in ultimul set, formația 
oaspete a trecut pe lingă victo
rie (a condus cu 12—6 și 14—10)

Silvania Șimli 
îtorul Bacău 3- 
cătoriii Silvanie 
ioc dezinvolt și 
in permanență 
eiului. Oaspeții 
orizont, au op 
zistentâ numai 
seturilor. S-au 
șan, Băroiu, C 
Boerescu (V). 
țiu (Brașov) 
Napoca). (M. Ș'

I.C.E.D. — RAPID 77—76 (35—36). 
Un joc încîlcit, cu multe nervo
zități provocate și de proasta ca
litate a arbitrajului lui C. Paras- 
chivescu și A. Niculescu. Au în
scris : Carpen 25, Grădișteanu 16, 
Voicu 11, Chircă 10, Petrov 8, Po- 
gonaru 3, Berceanu 2, Rotaru 2,

A

IAȘI, 7 (prin telefon). în Sala 
sporturilor, jocuri viu disputate, 
echipele amenințate cu retrogra
darea luptînd din răsputeri pen
tru a se salva. Clasamentul gru
pei 7—12 : 7. „U“ — ’ — 
p, 8—10.
București, C.S.U. Sibiu 22 p, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
p, 12. Universitatea Timișoara 
p. Rezultate :

,,POI.I“ C.S.Ș. UNIREA IAȘI — 
C.S.U. Sibiu 88—81 (42—47). Joc
de mare luptă ; ieșenii au pier
dut în repriza I un avans de 11 
puncte, dar în următoarea, Ma
tei, Moiescu și Boișteanu și-au 
condus coechipierii spre victorie. 
Au înscris : Moiescu 20, Matei 19, 
Măgurean 18, Boișteanu 17, Mi- 
hăilescu 8, Szabo 4, I. Chirilă 2, 
respectiv M. Chirilă 21, Palhegy 
17, Tonca 14, 
nescu

Braboveanu încearcă să evite 
„capacul" lui Cernat ; Nicules
cu este pregătit să intervină. 
Fază din meciul Dinamo — 

Steaua.

Foto : D. NEAGU

Takacs 14, Marti-
11, Cosma 2, Apostu 2.

„U« 
SIBIU 
ORADEA

CLUJ-NAPOCA — C.S.U.
86—82 (50—47). DINAMO

UNIVERSITATEA

TIMIȘOARA 70—59 I 
LI“ C.S.Ș. UNIREA 
BIS 85—77 (45—47),
NAPOCA — DINAMO 
84—68 (52—32), URBIS ■ 
SITATEA TIMIȘOARA 
(31—30).

(33—30), „PO- 
IAȘI — UR- 

„U« CLUJ- 
ORADEA 
XJNIVER- 

76—65

Dumitru DIACONESCU, coresp.

DINAMO, PE PRIMUL LOC PÎNĂ LA PRIMĂVARĂ, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1) de țintă !...) și Steaua cîștigă 

meritat cu 22—15.

realizase prin trei jucători, o- 
prește faza șl dictează grăma
dă 1 Urmează <5 nouă 
de arbitraj : Murariu, 
joacă balonul de jos, 
nut“, și în loc de l.p.
Farul se dă l.p. pentru... gaz
de, CODOI transformă și 19—6. 
In min. următor BUCOS își în
cepe numărul : l.p. (min. 67) 
de la 22 m, apoi drop-goal 
(min. 71) de la 42 m ! și 19—12. 
Farul se dezlănțuie, arbitrul 
chiar îi ajută acordîndu-i tot 
lui----------- ' ’
nu
pe 
nu
Pe . . ___
cătorii s-au păstrat în limitele 
unui deplin fair-play), nici in 
tribune (care mai mult se a- 
muză pe seama deciziilor arbi
trului) Pentru ca 
reală să se refacă, 
DRU mai reușește 
l.p (la un ofsaid al 
deși Lungu culcase

greșeală 
placat, 

din „ți- 
pentru

BUCOS un alt drop care 
a fost (balonul a trecut 

sub bare !), 19—15. Meciul 
devine totuși dramatic nici 
teren (spre cinstea lor ju-

R.C GRIVIȚA ROȘIE — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
4—0 (0—0). Meci caracterizat 
prin joc confuz, nervozitate și 
greșeli de arbitraj (Gh. Bucur). 
Gr ivi ța a atacat în valuri, U- 
niversitatea s-a apărat destul 
de bine, dar a comis și greșeli 
capitale (ofsaiduri) care puteau 
s-o coste scump. Norocul ei : 
Simion și Fălcușanu : au prins 
o zi dintre cele mai slabe. In 
min. 60 Pasache a urmărit o 
minge confuză pînă în terenul 
de țintă timișorean pe care a 
culcat-o : eseu ! valabil ! Arbi
trul nu a acordat însă 
grămadă. Peste zece 
un atac pe aripă al 
șut-centrare în fața
timișorene, trei înaintași de la 
Gri vi ța 
arbitrul acordă de 
încercarea nevalabilă 
SACHE. Ni se spune 
arbitrii din provincie

RULMENTUL BlftLAD — 
DINAMO 0—9 (0—6). Dinamo 
a jucat bine și a cîștiigat pe 
merit. Marcatori : BORȘ, eseu, 
CONSTANTIN l.p. + ir. Arbi
tru : St. Crăciunescu. (E. Iovu, 
coresp).

CONSTANȚA 50—0 (10—0)
FLOREA și GLIGOR cei mai 
activi, au înscris cite 4 eseuri! 
Arbitru : Gh. Bănceanu. 
SASARANU, coresp.).

(V.

decît o... 
minute 

gazdelor, 
buturilor

RAPID — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 6—9 
Meci foarte disputat, 
teresantă evoluție a 
Studenții, care după 
fost conduși,au obținut o vic
torie dificilă. Au înscris : PA- 
RASCIIIVESCU, drop, CAl- 
NARU, eseu, D. COJOCARU 
tr. pentru studenți. respectiv 
LUCA, eseu. DUMITRU tr. A 
condus P. Niculescu (Nic. TO- 
KACEK, coresp.).

(0-3). 
ou o ln- 
scdrului. 

pauză au

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 4—0 (4—0). A În
scris NEGRU eseu. Arbitru: R. 
Chiriac. (I. BOȚOCAN, co
resp.).

stimulent pentru Liceul de 
gimnastică din Onești în efor
turile sale de a da noi și noi 
elemente lotului nostru repre
zentativ. Iată numele compo
nentelor noii echipe campioane 
a țării : Constanța Dobra, Dana 
Maloș, Viorica Ursu, Mihaela 
Riciu, Aurelia Pînzaru și Ma
riana Radu. Colectivul de spe
cialiști care a asigurat această 
victorie : Mihai Lipate. 
Dragiomir, Niooleta 
Agoston — antrenori, 
Cosma și Vaier Puia 
grafi.

Tradiționalul duel, 
decenii, dintre echipele Steaua 
și Dinamo pentru titlul pe e- 
chipe a dat, din nou, cîștlg de 
cauză sportivilor de la Steaua 
(antrenor Gheorghe Condovici), 
e drept . la o diferență mini
mă (15 sutimi), echipă în care 
dorința de afirmare a tineri
lor Octavian Ionașiu și Valen
tin Pîntea s-a îmbinat fericit 
cu experiența competiittanală și 
maturitatea de concurs a unor 
maeștri incontestabili ca Ion 
Checicheș, Aurelian Georgescu, 
Sorin Cepoi și Mihai Borș. De 
subliniat că după efectuarea a 
4 schimburi, conducea Dinamo 
cu un avans de aproape 1 
punct, dar steliștii au avut e- 
voluții mai bine notate la ur
mătoarele două aparate, cîști- 
gînd titlul în ultimul moment.

Elena 
și Mihai 
Gheorghe 
— core-

de două

* REZULTAT! 
1. c.s.s. o:

• C.S.Ș. Triumf 
3. Farul Con 
C S.Ș. Arad 3t 
biu 351,40, 6. 
349,50 ; echipe 
UA 276,00, 2. 
Liceul 2 Buc 
C.S.Ș. Sibiu 2(

Un moment 
profunde sem. 
lung aplaudat 
duminică 
găini zată 
cialitate, 
Dinamo, 
Cluj cu . 
activitatea 
multiplului 
mondial, eurc 
olimpic Dan 
Gorcac. Mihai 
nea și Ștefan 
timp de mult 
ai echipelor 
tative, autori 
gioase victori 
românești. St 
riți le-au fos 
me și cupe î 
ciere a îndelt 
tăți competiții 
bilelor rezul 
cele mai ma 
lumii.

a fc 
de

olu' 
pre- 

pri'le.
<

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Astăzi, la M
O INT 

MAN 
CU TEMi

NUMERELE 
TRAGEREA 

LOTO DIN 7

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA

DECEMBRIE 1980

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 DECEM

BRIE 1980

diferența 
ALEXAN- 
o ultimă 
lui Bucos, 
în terenul

„înainte", ofsaid clar, 
astă-dată 

a Iui PA- 
mereu că 
sînt slabi, 

dar ce să spunem despre 
din Capitală ? (D.C.).

POLITEHNICA IAȘI — PTT 
ARAD 10—6 (0—0) Au înscris 
BALAN, eseu, DOROFTEI 
drop, POPA l.p. pentru ieșeni, 
CORDUNEANU-eseu și LECA 
tr. pentru arădeni. 
M. Gavrici. 
resp.).

Arbitru :
(D. ONCIUL, co-

73 30 75

EXTRAGEREA I : 22 28 3 36
26 7 62 43 83 6 40 10

EXTRAGEREA A II-a : 27 80 56
72 32 13 4 64 34 70 23 82

EXTRAGEREA A irr-a 32 81
7 53 38 17

EXTRAGEREA A IV-a 64 15
67 35 72 24

EXTRAGEREA A v-a : 21 9 82

cei ȘTIINȚA 
MARE —

CEMIN BAIA
CONSTRUCTORUL

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI 
PROVIZORIU : 995.000 lei.

x
2

Bihor 1 
F.C.M. Reșița 1 

~ ” 1
1 

X
1 
2
1 

X
1 

___ 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

635.340 LEI.

I. Met. PI. — C.S. T-viște 
II. Sirena — Gaz. metan 

IH. C.I.L. Sighet. — F.C. 
Aurul Br. ___ .
U.M.T. — Olimpia S. 
Bari — Foggia 
Monza — Lazio 
Palermo — Lanerossi 
Pescara — Atalanta 
Pisa — Catania - 
Sampdoria ~ Genoa 
Taranto — Milan 
Varese — Spal

IV. 
V.

VI. 
vn. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

M.

în cadrul ; 
organizate de 
rie a municif 
Muzeul sport 
15, în sala de 
zeului de iști 
2), va fi prez< 
manifestări „ 
tulii i bucure 
rea „Luptele 
brie — decem 
nută de prof, 
cu, directorul 
lui. Acțiunea 
o gală de f 
dedicate istor 
nesc.
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F.C.M. BRĂILA - C.S.

BRAlLA, 7 (prin telefon). În
ceput de partidă, agitat, cu a- 
tacuri de ambele părți, dar fără 
mari probleme pentru cei doi 
portari. După primul sfert de 
oră, gazdele caută mai mult go
lul, ratînd, în min. 15, prin Jipa 
o ocazie excelentă, portarul 
oaspeților reușind să respingă in 
extremis. Replica echipei din 
Botoșani este destul de tăioasă 
și Macovei șutează și el din po
ziție foarte bună, dar imprecis 
(min. 23). Traian (min. 31) și 
Darie (min. 39) ratează apoi doua 
ocazii rarisime. Atacurile gazde
lor continuă însă și golul, ce 
părea iminent, vine în min. 43: 
la o centrare de pe dreapta a 
lui Darie, TRAIAN reia balonul 
cu capul, din careul mic, înscri
ind imparabil.

După pauză, partida e mult 
mai animată, oaspeții combină 
mai precis, au cîteva bune ©că
zii pe care le ratează Giosu, Du-

BOTOȘANI 4-0 (1-0)

mltru și I. Șofran. Cam speriați 
de atacurile oaspeților, compo- 
nenții echipei locale revin mai 
deciși în ofensivă și, în min. 70, 
OLOGU înscrie un gol frumos din- 
tr-o pasă bună a lui Bulancca. Ul
timul sfert de oră mai aduce 
încă două goluri pentru echipa 
gazdă marcate de OLOGU (min. 
86), care taxează o greșeală a 
portarului Bordeianu, și TRAIAN 
(min. 89) care șutează fără spe
ranțe penL.ii portarul oaspeților.

A arbitrat foarte bine ML Stan 
(București) : F.C.M. BRAlLA :
Trofin — Coman, Morolanu, Cris- 
tache, Jipa (min. 80 Mihalache) 
— Alecu, Huba, Darie — Bu- 
iancea, Besman (min. 65 Ologu). 
Traian. C.S. BOTOȘANI : C. Șo
fran (min. 46 Bordeianu) — 
Tibichi, Tom iță, Luca, lancu — 
C. Dudea, Macovei, I. Șofran — 
Giosu, Dumitru, Ursu.

FI. SANDU

Radu), Ionescu, MINERUL : An
drei —- Florea, Ivan, Nicola (min. 
76 Luică). Tcaciuc — Adomniței, 
Ene, Armeanca (min. 82 Hopu- 
lele) — Bălan, Iosep, Dascălu

Pavel PEANA

GLORIA BUZĂU - MINERUL GURA HUMORULUI
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BUZĂU, 7 (prin telefon). Pe 
un teren acoperit cu zăpadă (în 
finalul meciului a nins iarăși), 
am asistat la o partidă frumoa
să, cu multe faze de poartă, cu 
ratări incredibile, chiar și de la 
2 m, dar și cu trei goluri, ceea ce 
i-a satisfăcut pe cei aproximativ 
4.000 de spectatori. întîlnirea în
cepe în nota de dominare a gaz
delor și după ce Marin (min. 8) 
ratează din apropiere, în min. 10 
DOBK-. execută impecabil o lo
vitură liberă de la 20 m și des
chide scorul. Buzoienii forțează, 
Ghizdeanu ratează de la 8 m 
(min. 12), dar TOMA înscrie în 
min. 25, după o bîlbîială în ca
reul advers. Oaspeții se remarcă 
în prima parte a partidei numai 
printr-o lovitură liberă, excelent 
executată de Tcaciuc în min. 34, 
dar respinsă miraculos de Tă-

(2-0)

nase. In min. 36, Ghizdeanu pă
trunde în careu, e faultat, însă 
Dobre ratează penalytul just a- 
cordat.

I*a reluare, buzoienii forțează 
majorarea scorului, însă ratările 
lor se țin lanț (min. 60 — Marin, 
șutează afară, de la 2 m ; min. 
71 ■— Dobre ajunge singur singu
rel la 6 m, dar trage pe lîngă 
poartă). în final, mai exact în 
min. 86, Dobre execută o lovitu
ră de colț și ENE înscrie un... 
frumos autogol, stabilind scorul 
final.

Arbitrul ploieștean S. Pantili- 
monescu a condus foarte bine 
următoarele formații : GLORIA : 
Tănase — Dumitrescu, Simion. 
Duloiu, Mogoș — Dobre, Ghiz
deanu, Toma — Marin (min. 66 
Dumitrache), Tone (min. 80. Gh.

OLTUL SF. GHEORGHE - 
C.S.M. BORZEȘTI 1—0 (0—0). A
înscris : Biszok (min. 81).

VIITORUL VASLUI — CHIMIA 
BRAlLA 1—0 (0—0). A marcat :
Stan (min. 62).

F. C. CONSTANȚA — C.S.U 
GALAȚI 1—0 (1—0). A înscris :
Liuduru (min. 9).

GLORIA BISTRIȚA — I.M.U. 
MEDGIDIA î—o (1—0). A marcat : 
Georgescu (min. 1).

C.S.M. SUCEAVA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 4—0 (3—0). Au înscris: 
Avădanei (min. 32), Gafencu (min. 
34), Butnaru (min. 45), Milonaș 
(min. 74 — autogol).

VIITORUL GHEORGHENI — 
UNIREA FOCȘANI 1—1 (1—1). Au 
marcat : Balasz (min. 33) pentru 
gazde, respectiv Manolache (min. 
37).

CIMENTUL MEDGIDIA — DEL
TA TULCEA 1—0 (1—0). A înscris- 
Leu (min. 42).

Relatări de la : Gh. Briotă, M. 
Florea, S. Nace, I. Toma, I. Mîn- 
drescu, C. Malnași și A. Mavlea

1. F.C. CONSTANȚA 17 14 3 0 35- 5 31
2. Gloria Bistrița 17 10 4 3 27-15 24
3. C.S.M. Suceava 17 9 3 5 30-16 21
4. Unirea Focșani 17 8 3 6 27-17 19
5. Viit. Gheorgheni 17 8 3 6 23-23 19
6. Delta Tulcea 17 9 0 8 30-21 18
7. C.S.M, Borzești 17 7 2 8 29-26 16
8. F.C.M. Brăila 17 6 4 7 24-22 16
9. VHtor ul Vaslui 17 7 2 8 17-22 16

10. I.M.U. Medgidia 17 7 2 8 17-24 14
11. C.S.U Galați 17 6 3 8 25-30 13
12. Ceahlăul P.N. 17 6 2 9 16-24 14
13. Gloria Buzău 17 6 2 9 15-22 14
14. Chmentul Med. 17 6 2 9 20-31 14
15. Oltul Sf. Gh 17 5 4 8 10-23 14
16. C.S. Botoșani 17 6 1 10 23-26 13
17. Chimia Brăila 17 5 3 9 20-31 13
16. Minerul G.H. 17 4 5 8 12-24 13
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METALUL PLOPENI - C.S.
PLOPENI, 7 (prin telefon). - 

A fost un derby care a cores
puns în bună măsură, ca spec
tacol, așteptărilor. Nu a cores
puns dorințelor celor aproxima
tiv 20 000 de spectatori care spe
rau intr-o victorie a gazdelor. 
Terenul greu, alunecos și timpul 
rece au creat mari dificultăți 
jucătorilor ambelor echipe care 
s-au înfruntat Intr-o luptă as
pră. adeseori dură, din care fot
balul, fără să strălucească, nu a 
lipsit totuși. C.S., fără Do- 
brin și apoi și fără Sava (în
tindere),, și Economu (accidentat 

duel pentru balon), 
a făcut eforturi mari să 
ouțină „remiza" și a" reușit acest 
lucru grație unei mai bune ©- 
rientări tactice ș! a unui plus de 
gîndire și calm. Și puteau obține 
chiar și victoria dacă măcar una 
din numeroasele ocazii din re
priza secundă (min. 52 Marines
cu singur cu portarul, a tras în 
acesta: min. 59 Ene a șutat în 
bară !) ar fi fost transformate 
în gol. Metalul, după © primă 
repriză mai modestă, a dominat 
în cea de a doua, dar minusurile 
tehnice ale jucătorilor săi și pri
peala au împiedicat-o să reali
zeze mai mult decît un egal 
care, după aspectul general al 
jocului pare echitabil. Scorul a 
fost deschis de oaspeți în min. 
12 prin ECONOMU care a pro
fitat de o eroare în plasament a 
apărătorilor echipei din Plopeni. 
Egalarea a survenit după pauză 
și ea este opera lui ȘTEFAN —

TÎRGOVIȘTE 1-1 (0-1)
cel mai bun de pe teren — care, 
în min. 60, a șutat frumos, din 
voleu, lîngă bară, învingîndu-1 pe 
Voinea.

Arbitrul Ioan Igna a avut o 
misiune foarte grea. El a con
dus în general cu autoritate și 
a dat decizii corecte. A greșit 
însă, după părerea noastră, în 
min. 65 cînd — la o acțiune în 
careul jucătorilor tîrgovișteni — 
Spiridon a fost, faultat și n-a 
acordat nimic ! A mai greșit to- 
lerînd jocul foarte dur al unor 
jucători tîrgovișteni (oaspeții au

comis 35 de faulturi) și în spe
cial al lui Gheorghe căruia i se 
cuvenea cel puțin un cartonaș 
galben. Au jucat următoarele 
formații:

METALUL PLOPENI: Andrei - 
Gruber, Eparu, Bobe, preda — 
Savu (min. 56 Spiridon). Ștefan. 
Angelescu — Florea, Istrătescu 
(min. 46 Negoiță), Manolache.

C.S. TÎRGOVIȘTE: Voinea — 
Constantin. Dumitrescu, Ene, Pi- 
taru — Gheorghe, Filipescu, E- 
cono-mu. (min 42 Margclatu) — 
Marinescu, Sava (min. 18 Efti- 
mie), Greaca.

Mihai IONESCU

ROVA ROȘIORI - FLACARA MORENI 0-1 (0-0)
ROȘIORII DE VEDE, 7 (prin 

telefon). Gazdele au început jo
cul hotărîte să tranșeze în fa
voarea lor disputa cu jucătorii 
din Moreni. Ocazii de gol și-au 
creat, însă au fost ratate cu 
multă ușurință, din cauza ner
vozității de care au dat dovadă. 
Oaspeții au jucat destul de cu
rajos, s-au apărat exact, iar în 
min. 43 Constantin a fost po 
punctul de a înscrie, dar porta
rul Ghiuler a respins in extre
mis.

în repriza a n-a s-a jucat e- 
fectiv la o poartă. Rova a do
minat clar, a avut multe ocazii 
de gol, însă asaltul ei a fost 
haotic. Pe fondul acestei domi
nări, oaspeții au înscris golul 
victoriei. în min. 76, Niță a luat 
o minge pe cont propriu, a făcut 
o cursă de 30 m, a ajuns în

marginea careului mare, lateral 
dreapta, fiind faultat îp ultimă 
instanță de Gătej. Lovitura li
beră este executată tot de Niță, 
care trimite in fața porții și 
VASIL ACHE înscrie cu capul In 
colțul opus. Pînă în final, ocazii 
peste ocazii pentru gazde, dar 
aproape întreaga echipă oaspete 
se află în propriul careu, apă- 
rîndu-se cu strășnicie.

Arbitrul Al. Stocker (Petroșani) 
a condus foarte bine următoarele 
echipe : ROVA : Ghiuler —
Tane, Ioniță, Gătej, Tudose (min. 
62 Șerban) — Alexandru, I. Pe
tre, Marincel — Tinț, Lăcoviște 
(min. 76 George), Buracu.

FLACARA : Stan — Ștefănescu, 
Constantin, Dumitru, Mîu — Ba
dea, Niță, Vasilache — M. Petre, 
Polizache, Tănase.

Vasile IORDACIIE

ASTAZI, UN COLOCVIU IMPORTANT - de la care
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Cu optimile de finală ale 
Cupei României și cu meciu
rile de ieri, s-a încheiat se
zonul fotbalistic de toamnă. 
Oricît de mult am gusta, la
olaltă cu ceilalți iubitori ai 
sportului cu balonul rotund, 
rezultatul surpriză, oricît am 
aplauda succesul obținut de o 
divizionară „C“. Sticla Arieșui 
Turda, nu putem evita în ace
lași timp, de pe pozițiile ob
servatorului neutru al fenome
nului fotbalistic, un sentiment 
de insatisfacție, determinat de 
înfrîngerea unei divizionare 
,,A“, recte Sportul studențesc. 
Căci nu-1 vorba aici doar de 
un eșec izolat al echipei mai 
sus-amintite, ci de contraper- 
formanțele ei, suferite în serie, 
în stagiunea trecută. După cum 
decepționează și înfrîngerile 
țn lanț ale Iui F.C. Baia Mare, 
o formație de plutonul fruntaș 
în precedenta ediție de cam
pionat. Ca și Steaua, dealtfel, 
o echipă, în primăvară pe po
dium, iar acum pe poziția a 
10-a.

Ce se întîmpîă cu acest ter- 
țet de valori ale fotbalului 
nostru ? Ce anume stă la baza 
declinului lor 1 Un declin, 
în contrast cu realizările

așteptăm mult - AL
Universității Craiova, F. C. Ar
geș, Dinamo, F.C.M. Brașov, 
„U“ Cluj-Napoca, S. C. Bacău 
și Corvinul. De ce aceste echi
pe — unele abia promovate, al
tele cu noi antrenori la con
ducerea tehnică, iar în cazul 
piteștenilor cu destule probleme 
de omogenizare — au putut ab
solvi, și prin jocuri de calitate, 
nu numai prin rezultate, sesiu
nea de toamnă ?

Iată întrebări la care con
sfătuirea de astăzi cu antre
norii divizionarelor „A“ trebuie 
să dea un răspuns. Răspicat, la 
obiect, constructiv, în așa fel in
cit Viorel Mateianu și Gheorghe 
Constantin (doi dintre antre
norii primului eșalon încă ti
neri și — după cum au mai 
dovedit-o — cu idei despre jo
cul de fotbal) să ne facă, de 
pildă, să înțelegem „din inte
rior" care au fost cauzele in
voluției echipelor lor. Și cum 
cred că pot ieși din impas. 
Așa este normal, așa-i corect 
între colegi de aceeași profe-

TEHNICIENILOR
siune, pusă in slujba progre
sului fotbalului românesc.

Dar, la această oră a bilan
țului de sfîrșit de Sezon, sînt 
tot felul de... datornici. Iată 
de ce considerăm că o analiză 
serioasă, profundă trebuie să 
vizeze comportarea tuturor re
prezentantelor noastre în cu
pele europene. O comportare, 
per-global, nesatisfăcătoare, sub 
producția trecutei ediții, cind 
„ambasadoarele" noastre, în li
nii mari aceleași, au întîlnit 
adversari cel puțin la fel de 
puternici.

Unde, la ce anume capitole 
au stat ele mai rău în această 
toamnă ? Ce anume au ignorat 
în planul important și, final
mente. hotărîtor al procesului 
de instruire-antrenament, incit, 
cu excepția Politehnicii Timi
șoara, au ieșit din primul tur 
al prestigioaselor competiții eu
ropene ? Lucruri care trebuie 
LĂMURITE clar, INTRUCÎT 
O BUNA PARTE DINTRE DI
VIZIONARELE „A“, cu de la 
sine putere, se SUSTRAG SIS-

POIANA CIMPINA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au 
marcat : Ionescu (min. 33 și 57), 
Preda (min. 72).

SIRENA BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 0—2 (0—1). Au 
înscris : Dulău (min. 21). Crăciun 
(min. 74 —'autogol).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
3—0 (1—0). Au marcat : Pleșola- 
nu (min. 40), Radu (min. 72). 
Voicllă (min. 82).

METALUL BUCUREȘTI — NI’ 
TRAMONIA FAGARAȘ 1—0 (1—0) 
A înscris : Giugiumică (min. 24).

PETROLUL PLOIEȘTI — ȘOI
MII SIBIU 6—0 (5—0) — meci dis
putat sîmbătă. Au marcat : To- 
poran (min. 1), Llbiu (min. 6 și 
26), Ștefan (min. 8 — autogol), 
Cozarek (min. 40), Toma (min. 
85 — din 11 m).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—1 (0—1) 
— partidă desfășurată sîmbătă. A 
înscris : Sfrijan (min. 31).

Meciul PANDURII TG. JIU — 
RAPID BUCUREȘ11 (2—0) a avut 
loc la 26 noiembrie.

Relatări de la : C. Vîrjoghie, P. 
Ion, M. Bizon, N. Ștefan, I. Tâ- 
năsescu, D. Moraru-Slivna.

1. C.S. T-VIȘTE
2. Petrolul Ploiești
3. Rapid Buc.
4. Rulmentul Alex,
5. Metalul Plopeni
6. Flacăra Moreni
7. Mecanică fină
8. Poiana Cîmpina
9. Metalul Buc.

10. Gaz metan
11. Tractorul Bv.
12. Nitnamonia Făg.
13. Pandurii Tg. Jiu
14. Autobuzul Buc.
15. ROVA Roșiori
16. Chimica Tîm.
17. Șoimii Sibiu
18. Sirena

17 11 5 1 32- 6 27
17 9 6 2 30-11 24
17 8 4 5 29-18 20
17 8 4 5 20-15 20
17 , 7 5 5 20-15 19
17 8 3 6 22-18
17 7 3 7 22-24 17
17 8 1 8 21-26 17
17 5 6 6 23-19 16
17 5 6 6 20-19 16
17 7 2 8 24-26 16
17 7 2 8 15-22 16
17 6 3 8 18-20 15
17 5 4 8 22-25 14
17 5 4 8 15-22 14
17 5 4 8 22-36 14
17 S 4 8 15-31 14
17 2 4 11 18-35 8

SERIA A III-a
C.I.L. SIGHET - F.(

SIGHET, 7 (prin telefon). Aici, 
în frumoasa localitate din nor
dul Maramureșului, iarna s-a In
stalat de cîteva zile și stratul de 
zăpadă a trecut de 40 cm. Cu 
toate acestea organizatorii au 
depus eforturi deosebite pentru 
ca terenul de joc să fie curățat 
de zăpadă, dar el a fost, totuși, 
alunecos, punînd multe probleme 
jucătorilor. Localnicii au început 
furtunos partida și, după 120 de 
secunde, au deschis scorul : 
Culda l-a lansat pe Bocșa, aces
ta a sprintat cîțiva metri, a cen
trat precis în careu și IONESCU 
cu capul, a trimis balonul în 
poarta Iui Albu. Ce s-a întîm- 
plat apoi ? în continuare, gazdele 
au făcut risipă de energie, au 
dominat perioade îndelungate, dar 
n-au mai reușit să înscrie.

După pauză, orădenil au ieșit 
mai des în ofensivă și în acest 
fel jocul s-a mai echilibrat, dar 
ratările au continuat : Ionescu

AURUL BRAD - F.C
GURA BARZA, 7 (prin telefon), 

în ciuda unui teren greu,’ alune
cos, acoperit cu un strat sub
țire de zăpadă, cele două com
batante s-au angajat într-o dis
pută aprigă, fără menajamente, 
pentru victorie. Echipa din Brad, 
antrenată de L. Vlad, ni s-a pă
rut o formație, care s-a acomo
dat mult mai repede cu rigorile 
terenului greu. Partida debutea
ză cu atacuri furibunde ale gaz
delor, care forțează, din start 
deschiderea scorului, După ce 
Tacotă (min. 10) deviază mira
culos balonul șutat de Dima, 
șutul senzațional al lui Petrișor 
este respins, printr-o robinsona
dă, în corner, de către portarul 
Bochiș (min. 15). Peste numai un 
minut se va înscrie unicul goi 
ai partidei : lovitură de colț, pe 
p'artea dreaptă, executată de Pe
trișor și GHIȚA, pe fază, intro-

. BIHOR 2-0 (2-0)
(min. 58), Szekely (min. 61) și 
Naom (min. 84). Cînd spectatorii 
se pregăteau să părăsească tri
bunele, în min. 88, C.I.L.-ui își 
mărește avantajul : după o ac
țiune pe partea stingă, IONESCU, 
aflat în careul advers, a expe
diat din lateral balonul, în col
țul lung, peste Albu, mingea a 
lovit stilpul porții de unde a in
trat în plasă : 2—0 : Victorie me
ritată a echipei din Sighet care 
a luptat cu mai multă ardoare 
pentru ea.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov) formațiile : C.I.L. : Pe- 
truș — Arezanov, Roman, Grin- 
deanu, Hotico — Ivașcu Caciu- 
reac, Culda (min. 15 Moldovan)
— Bocșa, Szekely (min. 89 
Diaconu). Ionescu. F.C. BIHOR : 
Albu — Pop, Zare, Rozsa, Kis
— Pușcaș, N. Murcșan, Naom — 
Georgescu (min. 63 Doja), Gher- 
gheli (min. 77 Fildan), Lupâu.

Pompiliu VINTILÂ

M. REȘIȚA 1-0 (1-0)
duce balonul, cu capul, în plasă. 
Pînă la pauză, brădenii sînt Ia 
conducerea jocului dar nu mai 
reușesc să înscrie. La reluare 
aceeași fizionomie a partidei : 
dominarea gazdelor și contra
atacuri rapide, tăioase, ale reși- 
țenilor, care nu reușesc să con
cretizeze, apărarea echipei Aurul, 
în care s-a remarcat, ex-hunedo- 
reanul Merlă, fiind la post.

Arbitrul A. Delcanu (București) 
a condus foarte bine formațiile 
AURUL : Rudisuli — Buciumau, 
Merlă, Moraru, Giurgiu —■ Stingă, 
Muia, Dina — Petrișor, Ghiță 
(min. 75 Ciontoș), Bucur. F.C.M. 
REȘIȚA : Bochiș — Atodiresei, 
Jacotă, Iovan, Chivu — Vizitiu, 
(min. 46 Hergane), Portik (min. 
3 Mărgineanțu), Firițeanu — 
Oancea, Gabel, Florea,

Aurel PĂPĂDIE
U.T.A. — MINERUL CAVNIC 

4—0 (2—0). Au marcat : Vaczi
(min. 25), Kukla (min. 34), Mu- 
șat (min. 77) șl Tisa (min. 82).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—1 (2—0). Au în
scris : Popovici (min. 23 din 
11 m), Dubovan (min. 34) și 
Schwartzman (min. 88), respectiv 
Stoișin (min. 48).

DACIA ORAȘTIE — METALUL 
A1UD 4—0 (1—0). Autorii goluri
lor : ștefănescu (min. 43), Radv 
(min. 50), Ureche (min. 80) și 
și Nenu (min. 85).

U. M. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (0—0). Au mar
cat : Covalcic (min. 56) și Floa- 
reș (min. 71).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 (0—0). 
A Înscris : Năsălean (min. 89 — 
din 11 m).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
RAPID ARAD 0—0.

MINERUL LUPENI — MINERUL 
ANINA a fost amînat.

Relatări transmise de la : Șt. 
Iacob I. Ghișa, B. Cre(u, c. Cre- 
(u, I. Lespuc, p. Sumandan.

1. U.T.A. 17 10 3 4 29-11 23
2. C.F.R. Cj.-Nap. 17 9 3 5 37-16 21
3. F.C. Bihor 17 8 4 5 27-17 20
4. F.C.M. Reșița 17 9 2 6 24-19 20
5. Olimpia S.M. 17 8 3 6 35-25 19
6. C.I.L. Sighet 17 8 3 6 30-31 19
7. C.F.R. Tim. 17 7 4 6 24-19 18
8. U.M. Timișoara 17 7 3 7 18-16 17
9. Metalul Aiud 17 8 1 8 22-33 17

10. înfrățirea Oi 17 8 0 9 23-24 16
11. Rapid Arad 17 6 4 7 18-24 16
12. Aurul Brad 17 6 3 8 27-26 15
13. Minerul Cavnic 17 7 1 9 23-29 15
14. Dacia Orăștie 17 6 3 8 18-37 15
15. Metalurg. Cugir 17 6 2 9 24-26 14
16. Minerul Lupeni 16 6 1 9 24-26 13
17. Minerul M.N. 17 6 1 10 20-30 13
18. Minerul Anina 16 5 3 8 16-30 13

TEMATIC — în defavoarea 
lor — INDICAȚIILOR F.R.F. 
PRIVIND CICLURILE SĂPTA- 
MlNALE DE ANTRENAMENT.

Așa cum s-au prezentat lu
crurile și de-a lungul stagiunii 
de toamnă, se pare că acest 
colegiu central al antrenorilor 
nu-și exercită, IN NICI UN 
FEL, autoritatea tehnică : du
pă cum și prezența antrenori
lor zonali la pregătirile divizio
narelor „A“ se dovedește inefi
cientă, de vreme ce, sub ochii 
lor, UNELE ECHIPE — între 
alte multe interpretări perso
nale — ÎNLOCUIESC in
structivele JOCURI-ȘCOA- 
LĂ CU TOT FELUL DE „A- 
MICALE", IN COMPANIA U- 
NOR PARTENERI AD-HOC, 
AMICALE PENTRU CARE 
PIERD ZILE ÎNTREGI, DES
TINATE, INIȚIAL, PREGĂ
TIRII TEMEINICE.

Și-atunci, astfel stind lucru
rile, ar mai trebui să surprin
dă faptul că Universitatea Cra
iova se descoperă în joc de la 
început, în partida revanșă cu 
Internazionale Milano, primind 
repede un gol care, practic, i-a 
tăiat aripile ? Se mai poate în
treba, ca să dăm un alt e- 
xemplu la temă și mai convin
gător, de ce ofensiva Stelei a 
fost complet lipsită de orizont 
în partida-retur cu Standard

Liege, deși bucureștenii aveau 
și conducerea pe tabela da scor 
și un om în plus în teren ? 
Sau de ce F.C. Argeș a atacat 
tot timpul, în primul joc cu 
F.C. Utrecht, fără luciditate ?

Se înțelege, desigur, tot 
consfătuirii de astăzi îi revine, 
între altele, sarcina să-i res
tituie factorului tactică rolul 
lui — alături de cel tehnic, fi
zic, psihic și teoretic — de 
mare importanță în planul pro
cesului de antrenament, la ni
velul performanței înalte, cum 
se pretinde a fi prima divizie 
a țării.

Nimic nu va trebui ignorat 
— în luările de cuvînt, în pla
nul de măsuri ce va fi, spe
răm, întocmit în baza unor 
concluzii realiste — în ziua 
colocviului tehnic din toate 
cîte-i sînt necesare campiona
tului Diviziei „A“ pentru a-i 
asigura, în primăvară, atribu
tul VALOARE.

Pentru ca la 29 aprilie și 13 
mai 1981, cînd tricolorii vor 
disputa dificilele partide cu 
Anglia și Ungaria, ambele în 
deplasare, ei să atingă — 
PRIN INTERMEDIUL UNUI 
CAMPIONAT SERIOS ȘI PU
TERNIC — o necesară bună 
formă sportivă.

Gheorghe NICOLAESCU



ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI IA P8PICE (juniori) ROMÂNIA - B. D. GfRMAM
TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). 

— Sala sporturilor din locali
tate a găzduit duminică după 
amiază ultima etapă a celei de 
a Iî-a ediții a campionatului 
balcanic de handbal. rezervat 
echipelor de senioare, compe
tiție încheiată cu o splendidă 
victorie a reprezentativei țării 
noastre. O notă bună și pentru 
selecționata de tineret a Româ
niei care a obținut un succes 
nescontat, învingînd echipa 
Bulgariei. Iată amănunte de la 
ultimele jocuri.

DUMINICĂ
ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 

17—14 (7—7). O partidă foarte 
frumoasă, care a entuziasmat 
pe cei peste 3000 de spectatori 
prezenți în Sala sporturilor. La 
început a dominat echipa oas- 
pe care, cu un joc mai bine or
ganizat, a condus cu 2—1 (min. 
3) și 3—2 (min. 8). In conti
nuare, handbalistele românce 
preiau inițiativa și realizează 
cîteva atacuri foarte frumoase, 
soldate cu goluri spectaculoase: 
4—3 (min. 9), 5—4 (min. 11) și 
7—6 (min. 22). în repriza se
cundă, cu toate că au luat un 
avantaj ceva mai substanțial 
(10—8, min. 29), jucătoarele ro
mânce au fost egalate (10—10, 
min. 30). Ele nu cedează, ma
nifestă o mai mare varietate în 
finalizarea acțiunilor și ajung 
să conducă cu 14—10 (min. 40). 
Un merit deosebit are toată e-

1. ROMANIA 2 2 0 0 38-26 4
2. iugoslavia 2101 42-34 5
3. Bulgaria 2 0 0 2 29-49 0

tn clasamentul oficiat al celei 
de a Ii-a ediții a Campionatu
lui balcanic n-au fost luate în 
considerare rezultatele echipei de 
tineret a României.

OPTIMILE C.C.E. LA
(Vrmare din pag. 1)

nesincronizată, fără acel pas 
înainte spre adversar care ani
hilează șansa pătrunderii.

Meciul a început bine pentru 
steliști. Ei au făcut evidentă 
diferența valorică care-i se
para de handbaliștii iugoslavi și 
prin manevre abile au fructi
ficat forța de șut a interilor. în 
min. 7 era 4—1. iar in min. 17 
scorul devenise 7—3. De teamă 
ca scorul să nu ia proporții, cei 
doi arbitri au inventat cîteva 
greșeli și prin sancțiunile dic
tate au readus echilibrul în te
ren. De aici, o cursă furibun
dă, un handbal lipsit de frumu
sețe din cauza durităților, un 
carusel al erorilor. Din fericire, 
elevii antrenorilor Cornel O le
lea și Otto Telman și-au reve
nit întrucîtva în final, au ac
ționat cu mai multă luciditate 
și au avut în min. 56 un avans 
de trei goluri : 20—17. Finalul 
a fost la fel de nebulos însă 
ca majoritatea acțiunilor din 
repriza a doua și zestrea gazde
lor nu numai că nu s-a ampli-

hi campionatul de polo PRIMA „HALTA"
4-5 CU VOINȚA CLUJ-NAPOCA!

Iată, deci, că și Rapidul, 
transformat in ultima vreme 
totr-un veritabil expres (7—2 
la Oradea și 15—3 cu C.N. 
ASE) a fost nevoit duminică 
dimineața, chiar în piscina sa 
să facă o... haltă în campiona
tul de polo... Toți cei prezenti 
ieri la Floreasca erau pregătit! 
să sărbătorească cea de a 7-a 
victorie consecutivă a ferovia
rilor, într-un meci cu Voința 
Cluj-Napoca (pe care giulește- 
nii o în trecuseră chiar la ea 
acasă cu 6—4) și pînă Ia urmă 
au fost nevoiti să aplaude, 
sportiv, pe Claudiu Kusu si co
echipierii săi, cei care au reu
șit (din nou) să tulbure serios 
apele fh fruntea clasamentului 
printr-un succes pe deplin me
ritat.

Așadar, Voința învinge pe 
Rapid cu 5—4 (1—0, 0—1, 1—2, 
3—1) și de ieri de la prînz, în 
prima serie a Diviziei „A“ nu 
mai există echipă neînvinsă. 
Nici nu se putea altfel. într-un 
campionat extrem de interesant, 
ale cărui meciuri se joacă ade
sea cu „casa închisă", unde — 
am mai spus-o și în alte rîn- 
duri — orice rezultat este po
sibil între primele patru for- 
matli_ ale tării. Ieri însă, sur
prinzător, Voința a fost echipa 
care a jucat ca un lider. Deciși 
să obțină revanșa pentru în- 
frîngerea din turul inaugural, 
clujenii au redus la maximum 
posibilitățile de contraatac ale

CAMPIOANĂ
chipa, dar în special portarul 
Lidia Stan, precum și Viorica 
Cojocărița, Zoranca Șic fa no
vici. Niculina Sasu și Maria 
Torok. Au înscris : Torok 5, 
Cojocărița 4, Ștefanovici 3, 
Sasu 3, Oprea 2 — pentru 
România, respectiv Merdan 5, 
Sliskovici 3, Visnici 3. Anasta- 
sovski, Pozgajcici, Savici. Au 
condus : M. Szajna și J. Pas- 
son (Polonia).

ROMÂNIA TINERET — 
BULGARIA 16—15 (9—9). Au 
marcat : Oacă 10, Jucan 2, 
Leonte 2, Rădoi, Bălăci — 
România tineret, respectiv 
Ilristova 8, Karakașeva 3, N. 
Ștefanova, Petrova. Diskova, 
Tankova.' Arbitri : M Brecska 
și J. Zoltesz (Ungaria).

SI M BATA
ROMÂNIA TINERET — IU

GOSLAVIA 16—26 (11—11). Ju- 
cînd ou curaj și multă încre
dere în forțele lor, tinerele 
noastre handbaliste au început 
bine meciul, și-au surprins ad
versarele și au condus la un 
moment dat cu trei goluri : 
8—5 (min. 15) 1 în repriza se
cundă, bine conduse de 
Slișcovici, jucătoarele iugo
slave, mai experimentate, și-au 
organizat excelent sistemul de
fensiv (echipa română a înscris 
primul gol 1a 11 minute după 
reluare !) și au cîștigat meri
tat. Au marcat : Leonte 7. Oa
că 3, Dobre 3, Rădoi 2, Savin 
— România tineret, respectiv 
Merdan 9, Slișcovici 4, Vojino- 
vici 4, Krstici 3. Paviccvici 2, 
Matijevici 2, Pejovici. Savici. 
Bun arbitrajul lui Marek Szajna 
și Jaroslav Passon (Polonia).

HANDBAL MASCULIN
ficat, ci chiar s-a redus la doar 
două puncte.

Steaua putea, chiar și în con
dițiile amintite, să-și materia
lizeze valoarea. O mai poate 
face și în retur. Dar pentru a- 
ceasta ea are obligația să ac
ționeze calm, să facă paravan 
celor doi interi, să-și deruteze 
adversarul prin combinații ra
pide pe semicerc și — mai ales 
— să depună eforturi maximale 
în faza defensivă-

Au marcat : Dumitru 6, Bir- 
talan 6 (toate din 7 m). Stingă
3, Kicsid 1, Voina 1, Drăgănită 
1, Tudosie 1. Stockl 1 — pen
tru Steaua, Krivokapici 5, Ban
4, Mahne 4, V. Bojovici 4, M. 
Bojovici 1 — pentru Kolinska 
Slovan Ljubljana.

Au arbitrat Andris Vitols și 
Janis Kuezul (U.R.S.S.).

Al doilea meci dintre forma
țiile Steaua și Kolinska Slovan 
este programat la 14 decembrie, 
la Ljubljana (ora 18,45). Vor 
conduce arbitrii Buchda și Rau- 
chfuss (R.D. Germană), delegat 
al F.LH. fiind sovieticul Grim- 
bergas.

adversarilor printr-un joc foar
te atent calculat, mizind pe 
mina (uneori de aur) a căpita
nului lor, Claudiu Kusu. Și a- 
cesta, cu dibăcia-i unanim re
cunoscută a făcut practic mat 
o echipă viguroasă, în perma
nentă ofensivă. Voința a con
dus cu 1—0 și 2—1, timp în care 
fiecare echipă a ratat cîte un 
penalty. Rapid a egalat în am
bele Situații și apoi a trecut la 
comandă : 3—2 și 4—3. De fie
care dată, însă, bucuria fero
viarilor a fost anulată de cîte 
un șut năpraznic al aceluiași 
CI. Kusu : 4—4 în min. 24,31, 
Șl, spre stupefacția galeriei ra- 
pidiste, exact în momentul cînd 
omul de gol al adversarilor a 
fost nevoit să părăsească te
renul la a 3-a eliminare din 
joc. Voința a înscris golul vic
toriei (Sebok în min. 26.25.) și 
a rezistat, prin eforturi deose
bite unui ultim asalt, în care 
Rapidul — rețineți bine — a 
avut doi oameni in plus ! O 
mai mare ocazie de a egala 
nici nu se putea... Au înscris : 
CI. Kusu 4, Sebok de la învin
gători, I. Slavei, Nită. Scher- 
van, Gaiță, de la învinși. Au 
arbitrat : Al. Bădiță și R. Ni- 
chita.

Urmăritoarele liderului au 
profitat, firește, de accidentul 
Rapidului adăugîndu-și la activ 
victorii la scor. Crișul Oradea 
a realizat în fata poloiștilor de 
la Progresul București poate

BALCANICĂ
ROMÂNIA — BULGARIA 

21—12 (10—4). Dominind între
cerea din primul și pînă în ul
timul minut, prima noastră re
prezentativă a cîștigat clar, 
fără emoții. Ba am putea spu
ne chiar că diferența de scor 
putea fi și mai mare, dacă nu 
s-ar fi ratat totuși unele ocazii 
(mai ales Ana Maria Răducu) 
dintre cele mai clare. Acest 
fapt, ca și unele inexactități în 
apărare au creat probleme cu
plului de antrenori ai echipei 
române, care așteptau mai mult 
de la echipă. Punctele au fost 
înscrise de TSrok 11, Stefa.no- 
vici 3. Cojocărița 3, Marian, 
Oprea. Gaal, Igorov — Româ
nia, respectiv Hristova 3, N. 
Stefanova 2, Raiceva 2, Petro
va, S. Stefanova. Litova, Tan- 
kova, Karakașeva. Bun arbitra
jul lui Mihaly Brecska si Ivan 
Soltesz (Ungaria).

Ion GAVRILESCU

ECHIPA CEHOSLOVACIEI
1 CUCERIT „CUPA DAVIS'*

PRAGA, 7. Reprezentativa de 
tenis a Cehoslovaciei șl-a asigu
rat victor's, după primele două 
zile ale finalei „Cupei Davis“, 
disputată în Palatul sporturilor 
din Praga, conducted cu scorul 
de 3—0 te fața echipei Italiei. în 
cel de-al doilea meci de simplu, 
Ivan Lendl a dispus cu 4—0. 
0—1, 6—1, 6—2 de Corrado Bara- 
zzuttl, Iar în partida de dublu 
tenlsmanii cehoslovaci au cîștigat 
după o luptă strînsă, în cinci 
seturi : Lendl, Smid — Panata, 
Bertolucci 3—6, 6—3, 3—8, 6—3,
6—4.

Astfel, pentru prima oară, în 
istoria de opt decenii a celei mal 
prestigioase competiții tenisiste 
pe echipe, o tară din estul Eu
ropei cucerește trofeul.

VIRGINIA RUZICI S-A CALIFICAT PENTRU „TURNEUL CAMPIOANELOR'*
Jucătoarea româncă Virginia 

Ruzici este calificată pentru 
„Turneul campioanelor" la tenis, 
care va avea loc între 7 și 12 
ianuarie la Washington, reunind 
pe primele 8 jucătoare ale cir
cuitului internațional pentru Ma
rele Premiu F.I.L.T. în prezent, 
pe primul loc în clasament se 
află Hana Mandlikova cu 1 670 
puncte, urmată de Chris Evert- 
Lloyd — 1 425 p, Martina Na
vratilova — 1 190 p, Tracy Aus
tin —1175 p, Andrea Jaeger — 
1 115 p, Wendy Turnball — 
1 080 p, Virginia Ruzici — 1 065 
p, Pam Shriver — 795 p, Dian

VIZITA COMISIEI
ATENA, 7 (Agerpres). — 

Recent a vizitat Grecia Comisia 
specială a Comitetului interna
țional olimpic, alcătuită din vi
cepreședintele C.I.O., Guiran- 
dou N’Diaye (Coasta de Fil
deș). James Worall (Canada) și

A RAPIDULUI:
cea mai categorică victorie din 
ultimii ani : 11—3 (4—1, 1—0, 
2—2, 4—0). Pentru toată lumea 
a devenit evident că „7“-le o- 
rădenilor țintește în actuala 
ediție mai mult decit un loc 
pe podium. Și aceasta cu atu- 
uri puternice (joc rapid, vigu
ros, care iese din canoanele 
conservatoare ale atacului cu 
centru fix) ce sporesc forța e- 
chipei. Progresul, cu o pregă
tire insuficientă, dovedește că 
nu poate face față întrecerii. 
Au marcat : Costrăș 5. Garo- 
feanu 2, Ungureanu, Fejer, 
Racz, Gordan pentru Crișul. 
Ion Gheorghe 2, A. lonescu 
pentru Progresul. Arbitri : D. 
Paraschivescu și V. Medianu.

în fine, Dinamo a cîștigat cu 
10—2 (1—0, 3—1. 1—1, 5—0) în 
fața poloiștilor de la C.N. ASE 
cu un nou golgeter (Hagiu, 5 
goluri), dar e limpede că forța 
echipei nu mai este cea de a- 
cum două luni. Schimbarea de 
generații nu se face cît ai bate 
din_ palme și conducerea teh
nică a formației ar trebui să 
înțeleagă situația nou creată, 
să persevereze în această ac
țiune cu multă, foarte multă 
răbdare. Realizatori : Hagiu 5, 
Rus 2, Ardeleanu, Munteanu, 
Nastasiu (Dinamo). Tăurici. R. 
lonescu (C.N. ASE). Arbitri : 
R. Schilha și V. Burdea.

în clasament conduce Rapid 
cu 12 p urmată de : Crișul 11 n. 
Voința 9 p. Dinamo 8 n. C.N. 
ASE 2 p și Progresul 0 p.

Adrian VASILIU

2-0 IA FETE Șl
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). 

Reprezentativele de juniori ale 
țării noastre au susținut sîm- 
bătă și duminică, pe arena Vo
ința din localitate, o dublă in- 
tîlnire cu echipele similare ala 
R. D. Germane.

Tinerii popicari români și cei 
din R.D. Germană au furnizat, 
pe o arenă care a solicitat la 
maximum potențialul fizic și 
tehnic al concurenților, între
ceri aprige. Cu un evident plus 
de siguranță în lansarea bilei, 
tinerele noastre jucătoare (an
trenate de T. Buzca și Mar
gareta Szemanyi) au reușit să 
se impună în fața ambițioase
lor lor adversare pe care le-au 
depășit în ambele confruntări: 
simbătă 2423—2382 p d (scor 
individual 4—2), duminică 2396— 
2348 (5—1). Iată formația care 
a evoluat : Maria Jijic (391—

PUNCT FINAL ÎN OLIMPIADA DE ȘAH
• Echipele U.R.S.S. au cîștigat medaliile de aur • Șahistele 

noastre, clasate pe locul 4
1. U.R.S.S. — 32,5 p ; 2. Unga-LA VALETTA, 1 (Agerpres). 

— In capitala Maltei, s-au în
cheiat întrecerile Olimpiadei de 
șah, la care au participat 81 do 
echipe masculine șl 42 feminine. 
In ambele turnee, pe locul 1 s-au 
situat reprezentativele U.R.S.S., 
cîștigătoare ale medaliilor de aur.

In competiția feminină, echipa 
României (Ellsabeta Pollhroniade. 
□ana Nuțu, Margareta Mureșan. 
Gertrude Baumstark) a ocupat 
locul 4, ratted pentru o Jumătate 
de punct locul 3 și medaliile de 
bronz, obținute, te final, de selec
ționata Poloniei, aceeași pe care 
șahistele noastre o întrecuseră în 
meciul direct. în ultima rundă, 
echipa României a întîlnit forma
ția Spaniei, te fața căreia a cîști
gat cu 2—1, te timp ce Polonia 
a învins Grecia cu 3—0. Clasa
mentul final al turneului feminin:

ne Fromoholtz — 655 p. Ivana 
Madruga și Mima Jausovec — 
cîte 615 p.

„Turneul campionilor" va 
avea loc între 14 și 18 ianuarie 
la New York. Pînă în prezent 
este sigură participarea primilor 
4 în clasament : John McEnroe
— 2 342 p, Ivan Lendl — 2 079 
p, Jimmy Connors — 1 981 p 
și Bjorn Borg (Suedia) — 1 954 
p. Pentru celelalte locuri can
didează G. Mayer — 1 643 p, 
H. Solomon — 1 509 p, J.L. Clerc
— 1325 p, G. Villas — 1 303 p,
E. Teltscher — 1 279 p și B. 
Gottfried — 1134 p. i

:. I. 0. ÎN GRECIA
cunoscutul arhitect mexican 
Pedro Ramirez Vasquez, însăr
cinată să studieze propunerea 
de a se construi un complex 
sportiv permanent în străve
chea Olimpie, leagănul Jocu
rilor antice, sau în împreju
rimi.

Comisia s-a oprit asupra lo
calității Kaiafa, situată la 27 
km vest de Olimpia, alegere 
ce ar permite în același timp 
protejarea vestigiilor Olimpiei 
și construirea în bune condiții 
a unei baze sportive de am
ploare. în cazul cînd C.I.O. va 
accepta propunerea amenajării 
acestei baze sportive (Noua 
Olimpie), ea nu ar putea fi 
însă deschisă înainte de anul 
1996, cînd se va sărbători cen
tenarul Jocurilor Olimpice mo
derne. în aceste condiții, Co
mitetul olimpic elen a depus 
candidatura Atenei pentru or
ganizarea J.O. din anul 1988.

Membrii Comisiei speciale a 
C.I.O. au fost primiți de pre
ședintele Republicii Elene, 
Konstantin Caramanlis. care 
și-a exprimat, cu acest prilej, 
satisfacția că idealul Jocurilor 
antice transmis peste milenii 
și întruchipat de mișcarea o- 
limpică modernă, slujește prie
teniei și cooperării intre po
poare.

PRELIMINARIILE
e într-un meci contînd pen

tru grupa I europeană a 
preliminariilor campionatului 
mondial, disputat la Tirana în 
fața a 35 000 de spectatori, e- 
chipa Austriei a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) selecțio
nata Albaniei. A marcat Welzl. 
în minutul 38.

• Sîmbătă, la Atena (în 
grupa a 5-a europeană) echipa 
Italiei a învins cu 2—0 (1—0)

C. M. DE FOTBAL
formația Greciei. Au marcat : 
Antognoni (min. 10) și Scirea 
(min. 81).

★
S-a stabilit definitiv ca finala 

„Cupei intercontinentale44 la fot
bal să se desfășoare la Tokio în 
ziua de 11 februarie 1981. După 
cum se știe, finala se va disputa 
între echipa engleză Nottingham 
Forest, deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni44, și formația 
Nacional Montevideo, cîștigătoa- 
rea „Cupei campioniuor Amcricif 
de Sud44.

1-1 LA Util li
425), Aura Pană (373 — Cata
lin Borș 370), Ioana Dogaru 
(421—400), Ninela Badea (426— 
400), Minela Dan (412—400), Ol
ga Psihas (400—401)

Fiind de forțe sensbil egale, 
băieții și-au împărțit victoriile: 
simbătă 5048—5010 (3—3) — in 
favoarea oaspeților, iar dumi
nică 5017—4986 (4—2) — pen
tru juniorii români. Antrenorii 
I. Petru și Gh. Dumitrescu au 
folosit în cele două jocuri p« 
următorii : C. Marin (825), C. 
Stamatescu (821), I Frigea 
(869—831), C. Dobrică (803), L 
Dudaș (817), E. Gergely (836— 
831), Al. Szekely (876—864). 
Liderii echipei adverse au fost
S. Ulbrich — 853 — în prima 
zi, și P. Schonduber — 878 — 
în ziua a doua. Scor general 3 
la fete 2—0, iar la băieți 1—1.

Traian IOANIȚESCU

ria — 32 p ; 3. Polonia — 26,5 p j 
4. România — 26 p ; 5. R.F.G. — 
24 p (1) ; 6. R. P. Chineză — 26 
p ; 7—9. Iugoslavia, Bulgaria, Is
rael — 23,5 p ; 10—11. Spania, Ar
gentina — 22,5 p etc.

In ultima rundă a competiției 
masculine, echipa României a ter
minat la egalitate : 2—2 (toata 
partidele remiză) cu reprezentati
va Iugoslaviei. Formațiile U.R.S.S, 
șt Ungariei au Întrecut cu ace
lași scor (3,5—0,5) echipele Dane
marcei șl, respectiv, Islandel. Cla
sament final : 1. U.R.S.S. — 39 p 
(coeficient Bucholz superior) ; 3. 
Ungaria — 3» p ; 3. Iugos? da — 
35 p ; 4. S.U.A, — 34 p. Echipa 
României a ocupat locul 9, cu 
31,5 puncte.

„INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASĂ

ALE FRANȚEI
EVRY, 7 (prin telefon). — în 

cadrul probei de simplu feminin 
a campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Franței, Eva 
Ferenczl a întrecut cu 3—0 (12,
7, 18) pe franțuzoaica Delhay, dar 
a fost eliminată în partida urmă
toare de jucătoarea cehoslovacă 
Silhanova, care a învins-o cu 3—0 
(15, 14, 17). Maria Alboiu a cîști
gat prima partidă, cu Saunot 
(Franța) cu 3—0 (7, 15, 13), dar 
a pierdut apoi tot la o jucătoare 
cehoslovacă, Hrachova, în S se
turi (—17, —8, —11). In proba de 
dublu feminin : Fercnczi, Alboiu
— Waller, Jonsson (Suedia) 1—3
(—18, —17, 11, —19). La x dublu 
mixt, Eva Ferenczi a făcut "pe
reche cu englezul Day, cu care a 
învins cuplul suedez Persson — 
Jonsson cu 3—1 (—17, 10, 15, 11).’ 
dar în turul următor au fost e- 
liminațl de Orlowski — Hrachova 
(Cehoslovacia), cu 2—3 (—9, 13,
—20, 17, —18). într-o altă partidă: 
Maria Alboiu, Johnson (Anglia)
— Abgrall, Renverse (Franța) 
1—3 (—11, 19, —19, —18).

în proba pe echipe, la mascu
lin ca șl la feminin, au cîștigat 
titlurile reprezentativele R. P. 
Chineze.

• TELEX •
HOCHEI • La Liubliana, în ca

drul „Cupei campionilor euro
peni44, echipa cehoslovacă Kladna 
a învins cu 5—2 (2—0, 1—0, 2—2) 
echipa iugoslavă Olimpia Liu
bliana. Selecționata secundă a 
U.R.S.S. va susține între 11 și 13 
decembrie două jocuri în Ceho
slovacia, iar în continuare (16— 
23 decembrie) va disputa patru 
partide în Suedia.

POLO • în „Cupa campionilor 
europeni44, la Kupari (Iugoslavia), 
Ethnikos Pireu a terminat la e- 
galitate : 4—4 cu Vasas Budapesta, 
iar Spandau Berlinul Occidental 
a învins cu 6—4 pe Juk Dubrov
nik (Iugoslavia).

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Sydney, Wendy 
Turnbull (Australia) a învins-® 
cu 3—6, 6—4, 7—6 pe Pam Shri
ver (S.U.A.). In semifinale. Turn
bull a eliminat-o cu 2—6, 6—2, 
7—6 pe Hanna Mandlikova, iar 
Shriver a învins-o cu 6—2, 6—4 
pe Sylvia Hanika (R.F.G.).
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