
MĂSURI DE MARE IMPORTANJA 
PENTRU ÎNELOR1REA PATRIEI 

Șl CREȘTEREA BUNĂSTĂRII POPORULUI
Săplămîn» precedentă a fost 

marcată da evenimente de o 
însemnătate deosebită pentru 
perfectionarea întregii vieți e- 
conomico-saciale, pentru ridica
re» patriei noastre pe noi trep
te de progres, pentru creșterea 
în continuare a bunăstării tu
turor oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor. După 
cum se știe, au avut loc ple
nara C.C. al P.C.R. și sesiunea 
Marii Adunări Naționale, care 
au dezbătut și adoptat hotăriri 
și legi deosebit de importante 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării, pentru crește
rea nivelului nostru de trai, po
trivit istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-Iea al par
tidului.

Hotărîrile și legile adoptata 
au fost elaborate și fundamen
tate sub conducerea directă, ne

mijlocită, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării, și poartă amprenta puter
nică a gîndirii revoluționare și 
clarviziunii sale științifice, a 
grijii sale permanente pentru 
înflorirea neîncetată a patriei 
și creșterea bunăstării întregu
lui popor. S-a reliefat în mod 
strălucit, și cu acest prilej, ro
lul hotărîtor, determinant, al 
secretarului general al partidu
lui în elaborarea, organizarea 
și conducerea amplului proces 
de continuă perfecționare a con
ducerii întregii activități eco- 
nomico-sociale, de ridicare a ei 
Ia nivelul cerințelor actualei e- 
tape de dezvoltare a României 
socialiste.

în cuvîntarea rostită la ple

ELENA ANDREESCU Șl IOSIF 
NOII CAMPIONI DE

© llie Hosu și luliu Bice, învingători la proba de pe
rechi • Multe rezultate de valoare mondială © Surprize 

în turneele finale
Simbătă și duminică s-au 

desfășurat la Brașov și Odor- 
heiu Secuiesc jocurile decisive 
în probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați, care au figurat în 
programul finalelor campiona
telor naționale individuale de 
popice, ediția a 21-a.

După ce s-a decernat titlul 
in proba de perechi senioare, 
au Început preliminariile tur
neului individual, care au reu
nit. pe arena cu patru piste 
Hidromecanica din Brașov. 34 
de concurente. Printre acestea 
s-au aflat Margareta Cătinea- 
nu. An» Petrescu, Elena An
dreescu, Elen» Trandafir. Ma
riana Constantin și alte spor
tive consacrate in arena in
ternațională. precum si dețină
toarea titlului. bueureșteanca 
Elisabeta Badea. Dornice să 
obțină un rezultat cît mai bun, 
care să le înlesnească drumul 
spre podiumul laureatelor (ci
frele din preliminarii se adu
nau cu cele din manșa a Il-a). 
protagonistele au înregistrat 
rezultate de valoare mondială, 
principala performeră fiind 
fosta multiplă campioană mon
dială Elena Trandafir, autoare 
a 439 p d. Printre cele 16 spor
tive calificate în manșa a Il-a 
s-au aflat Marieta Oprescu, 
Melania Lăcătușu, Elena Va- 
sile, nume mai puțin cunoscu
te dar, spre surprinderea ge
nerală, au lipsit Ildiko Szăsz, 
Silvia Berînde, componente ale 
Iotului reprezentativ. Florica 
Filip, Elena Rada și alte ju
cătoare experimentate. care 
n-au putut să treacă de 395 
P d (limita care dădea drept 

nara Comitetului Central al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a definit orientările 
și sarcinile materializate in ho
tărîrile și legile aprobate de 
plenară.și de forul legislativ al 
țării, care reliefează cu preg
nanță capacitatea conducătoru
lui iubit al partidului și sta
tului de a* desprinde, pe baza 
profundei analize a proceselor 
și fenomenelor vieții economico- 
sociale, » corelării lor cu in
teresele majore ale societății 
noastre, ale poporului, modali
tățile și direcțiile de acțiune 
concrete pentru mobilizarea tu
turor resurselor de progres și 
bunăstare de care dispunem, 
pentru ca obiectivele stabilite 
la Congresul al Xn-lea al par
tidului să fie realizate cu suc
ces, prin munca susținută a în
tregului popor.

Din hotărîrile și legile adop
tate reiese clar ideea funda
mentală că întreaga noastră ac
tivitate economică și socială 
trebuie desfășurată sub semnul 
calității noi, superioare, al înal
tei eficiența economice. Dorința 
firească a fiecărui om al mun
cii, a întregului popor de a 
trăi mai bine iși află împlinirea 
prin munca noastră tot mai 
susținută, mai eficientă, de o 
tot mai înaltă calitate, singura 
sursă capabilă să asigure creș
terea continuă a producției ma
teriale, a avuției țării. Tocmai 
pe această bază, după cum s-a 
văzut și în cursul cincinalului 
pe care îl încheiem, au fost po- 

(Continuare in pag. 2-3)

de participare în întrecerile 
decisive).

în turul n s-a intrat in or
dinea inversă a clasamentului 
din calificări, principalele can
didate ha un loc pe podium în- 
tîlnindu-se direct pe cele patru 
piste. Mult gustată de public 
a fost evoluția Anei Petrescu 
care, cu un final mai slab, a 
realizat totuși un rezultat re
marcabil — 426 p d. devenind, 
la un moment dat, lideră cu 
un total de 840 p d. Satisfac
ția ei Insă a fost de scurtă 
durată, deoarece o altă com
ponentă de bază a reprezenta
tivei noastre. Elena Andreescu 
— conflrmînd forma excelentă 
în care se află la încheierea 
acestui sezon (recent, cîștigase 
prestigioasa competiție interna
țională dotată cu trofeul „Car- 
pați“) — a acționat, în special 
la ultima manșe de „izolate" 
cind a dobortt 87 de popice, cu 
precizie de... metronom. în
scriind pe tabela de marcaj 
un total de excepție — 446 
p d. Cu toate eforturile făcute 
de Elena Trandafir, care după 
preliminarii pornea cu cele 
mal mari șanse, aceasta nu a 
putut să se apropie de per
formanța Elenei Andreescu 
(pregătită de maestra emerită 
a sportului Crista SzBcs). care, 
la 27 de ani, îmbracă pentru a 
doua oară tricoul de campioa
nă a tării.

Nu putem Încheia fără a a- 
minti că printre marile favo
rite s-a intercalat și eleva an
trenorului Cristian Păunescu 
din Băicoi, jucătoarea Marieta 
Oprescu, care a avut o com
portare bună și constantă, si-

FfiOLETARt DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I
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In „optimile* de linalâ ale Cit. la volei, cu Lcvski spartan solia

DINAMO A REALIZAT, ÎN RETUR, 
SCORUL CALIFICĂRII: 3-0

* Campionii noștri, blocați în start de ... miză © Enescu 
remarcabil în primul set, dar Tutovan este omul nr. 1
• Oros, la pupitru, cu exemplară dăruire • W. Schrei

ber : „A fost mai greu ca la Sofia 1“
Campioana de volei (mascu

lin) a țării noastre, Dinamo 
București, a obținut simbătă 
calificarea in sferturile de fi
nală ale C.C.E., întrecînd in 
meci retur pe Levski Spartak 
Sofia cu 3—0 (14, 9, 6). în pri
mul joc voleibaliștii bulgari 
ciștigaseră cu 3—1. Victoria la 
zero și calificarea realizate de 
elevii lui Wiliam Schreiber a 
produs o mare și firească sa
tisfacție in rîndul spectatorilor 
care au umplut pînă la refuz 
sala Dinamo, dar trebuie să 
mărturisim că nu puține și nu 
mici emoții le-au dat dinamo- 
viștii suporterilor lor la în
ceputul meciului.

A început VACANȚA ȘCO
LARA — perioada de odihnă 
binemeritată pentru elevii din 
întreaga fără. Nu t-a pierdut 
timp, treeîndu-se încă din pri
ma zi (mărturie și reportajul 
de azi, din pag. 2—3, al tri
misului nostru la Alba Iulia) 
la activități dintre cele mai va
riate in cadrul competiției spor
tive „DACIADA".

*
Fotoreporterul nostru ion MI- 

HAlCĂ a fost, in această primă 
zi de vacantă, la patinoarul 
Floreasca, unde a găsit, firesc, 
patinatori mai multi ca orieînd.

TISMĂNAR -
POPICE

tuindu-se înaintea unor adver
sare mult mai rutinate.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
Elena Andreescu (Voința Bucu
rești) 865 (419—446), campioana 
republicană, 2. Elena Tranda
fir (Laromet București) 851 
(439—412), 3. Ana Petrescu
(Gloria București) 840 (414— 
426), 4. Mariana Constantin
(Hidromecanica Brașov) 832 
(430—402). 5. Marieta O-
prescu (Petrolul Băicoi) 831 
(419—412), 6. Elisabeta Badea 
(Voința București) 824 (421—
403).

Troian lOANIfESCU
întrecerile seniorilor (perechi 

și individual), care au avut loc 
pe arena Voința din Odorheiu 
Secuiesc, au fost atractive și 
nu lipsite de surprize. Vice- 
campionul lumii Iosif Tismănar 
a reușit să-și mențină titlul la 
individual, dar nu și la perechi. 
Surprizele au fost mai eviden
te, mai ales la proba de pe
rechi, unde au reușit să se 
claseze pe locuri fruntașe ju
cători mai puțin cunoscuți din 
Tg. Mureș (Martina și Ordog) 
sau Timișoara (Niță si Popa).

Dar iată clasamentele, în or
dinea disputării probelor — 
PERECHI — SENIORI : 1. Iile 
Hosu — luliu Bice (Eleetromu- 
reș Tg Mureș) 18C7 pii (pri
mul 968 — secundul 919) —
campioni naționali. 2. Stefan Or
dog — Ludovic Mat fina (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 1804 (916- 
888), 3. Alexandru Cătineanu — 
Petre Boțogan (Gloria Bucu
rești) 1790 (913—877) 4. Gheor- 
ghe Niță — Vasile Popa (CFR 
Timișoara) 1786 (375-911). 5
Iosif Tismănar — Vasile Donos 
(Rulmentul Brasov) 1781 (918— 
833), 6 Gheorghe Vuță — Ion 

Janos BALAZS — coresp.
(Continuare in pag 2-3)

Paradoxal, campionii noștri 
au intrat pe terenul din fief-ul 
propriu mai copleșiți de miza 
partidei decît adversarii lor. Re
zultatul ? Servicii formale.

„Bomba" lui GQnther Enescu sparge blocajul bulgar și Dinamo 
reciștigi serviciul, in cel mai disputat set al partidei cu Levski 
Spartak Sofia Foto : Dragoș NEAGU
care le-au permis jucătorilor 
de la Levski Spartak să-și des
fășoare in voie combinațiile 
de atac, pe toată lungimea fi- 
leului, preluări nesigure care 
au sărăcit varietatea propriilor 
acțiuni ofensive, obligind pe 
Oros să construiască atacul cu 
prioritate pe pase înalte. în a- 
ceastă situație Enescu a fost 
căutat cu precădere în atac și 
el și-a făcut pe deplin datoria, 
menținlnd echilibrul o lungă 
perioadă de timp, în care sex
tetul nu reușea să intre in 
ritm, creînd neliniște în ju
rul său. Lui și în final lui Tu
tovan II se datorează în prin
cipal refacerea handicapurilor 
de pe parcurs și cîștigarea în

STEAUA IN „SFERTURILE DE FINALĂ"
ALE CUPEI CUPELOR LA VOLEI

ATENA, 21 (prin telex). — în meciul retur din cadrul „Cupei 
cupelor" la volei, disputat duminică seară în localitate, echipa 
Steaua București a întrecut pe Panathinaikos cu 3—2 (15—8. 16— 
18, 15—8, 9—15, 15—9).

învingători și in primul meci (3—0, la București), voleibaliștii 
români s-au calificat în „sferturile de finală" ale competiției

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ C.S.M. CLUJ-NAPOCA

ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 21. — La Bu

dapesta s-a disputat dubla in- 
tilnire internațională amicală 
de tenis de masă dintre echi
pele de seniori și juniori C.S.M. 
CIuj-Napoca și Poștaș Buda
pesta. în ambele meciuri, vic

- CARE AU FOST CEI MAI BUNI CINCI JUCĂ
TORI - PE POSTURI - IN TURUL DIVIZIEI „A" DE 
FOTBAL ?

- CARE ESTE „UNSPREZECELE" SEZONULUI 
DE TOAMNA ?

- CE ECHIPE AU DAT PE CEI MAI CONSTANȚI 
FOTBALIȘTI DIN PRIMA PARTE A CAMPIONATU
LUI 1980/81 ?

Răspunsuri la toate aceste întrebări găsiți în 
pag. 2-3, in „catalogul" campionatului, pe larg 

comentat.

prelungiri a acestui set de maro 
importanță. Pentru că voleiba
liștii bulgari — remarcabili nu 
numai la capitolul joc combl- 
nativ. ci și In privința activi
tății din linia a doua sau a 
forței loviturilor de atac — au 
mizat aproape totul pe acest 
prim set, care — cîștigat — 
le-ar fi urcat la cote nebănuite 
șansa calificării. Ei au forțat 

din capul locului serviciul, cu 
bune rezultate, au preluat cu 
siguranță șl au combinat efi
cient, surptinzînd și prin uti
lizarea sistemului 4+2. ceea ce 
le permitea permanent să be
neficieze de 3 jucători de atac 
(făcînd intrare nu numai Sto- 
ianov, ci și Nenov).

Șansa dinamoviștilor a fost 
însă că spre finalul setului e- 
chipa s-a debarasat de... miză, 
că Păușescu (in zi slabă) 
a fost înlocuit de Vrincuț, 
că Tutovan și Damănniu 
(acesta mai ales prin joc 
cerebral) s-au alăturat lui E-

Aurelinn BREBEANU

(Continuare tn pag a 4-a> 

toria a revenit sportivilor ro
mâni : la seniori cu 14—2. iar 
la juniori cu 6—3. Din forma
ția de seniori C.S.M. Clui-Na- 
poca s-a evidențiat în mod spe
cial Simion Crișan. care a cîș
tigat patru partide.



VACANȚA ȘCOLARĂ- 
VREMEA „DACIADEH

• La Alba lulia, cluburile de vacanță au prins viață O „N-am 
uitai drumul școlii pentru că acum e drumul spre sport1*

Biciușcă (Aurul Baia Mare) 
1745 (900—845); INDIVIDUAL —
1. Iosif Tismănar (Rulmentul 
Brașov) 1894 pd (in cele donă 
jocuri 948—946) — campion na
țional, 2. Alexandru Cătineanu 
(Gloria București) 1855 (913—
942), 3. Iuliu Bice (Electromu-
reș Tg. Mureș) 1847 (919—928),
4. Alexandro Naszodi (Aurul 
Baia Mare) 1822 (886—936), 5.
Ștefan Ordog (Electromureș 
Tg. Mures) 1810 (916—894), 6.
Jlie Nastca (Electromureș Tg. 
Mureș) 1803 (968—840).

Duminică, in Alba lulia, o- 
rașul clădit pe vatra vechii ce
tăți romane Apuium, prima zi 
de vacanță a fost frumoasă Pe 
la ora 10, soarele risipise norii 
și încerca să dezghețe terenu
rile de sport din curțile școli
lor. Dar strădania lui n-a avut 
succes. De aceea activitățile 
sportive s-au desfășurat mai 
ales în sălile de sport. Mai mult, 
la liceul „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“ și cancelaria profesorilor se 
transformase in sală de șah..

— O întrecere între clase — 
ne-a spus elevul Nicolae Fe- 
chete, care ținea evidența re
zultatelor (Pe Fechete îl întil- 
nisem în holul mare de la in
trarea în liceu unde, după cum 
ne spunea, jucase tenis de ma
să „să se mai dezmorțească",, 
schimbînd cîteva mingi).

însoțiți de prof. Vasile Mur- 
guleț, am vizitat și internatul 
liceului, pe ale cărui holuri se 
aflau zeci de elevi care jucau 
tenis de masă. în sala de sport 
alți zeci de elevi își așteptau 
rindul să intre pe terenul de 
volei.

La Liceul de construcții, in 
prima zi de vacanță se disputa 
— după cum ne-a informat 
prof. Sabin Gherman — finala 
la handbal între clase. Venise
ră și elevii „de la sate", adi
că... navetiștii, liceul avînd 80 
Ia sută astfel de elevi.

Ne-am continuat raidul la 
școlile generale din Cetate. La 
nr. 2, în sala de sport, zeci de 
copii, sub conducerea profe
soarei Adela Onișor. susțineau 
aprinse partide de tenis de 
masă. Pe ușa sălii se afla pro
gramul „clubului de vacanță", 
cuprinzînd întreceri la tir, șah. 
volei-

— Azi avem șah și tenis de 
masă — ne-a informat prof. 
Constantin Cioban, pe care 

MASURI DE MARE IMPORTANTĂ
(Urmare din pag. 1)

sibile cea mai mare creștere 
a veniturilor populației din în
treaga istorie a construcției so
cialiste și sporul substanțial al 
desfacerii de mărfuri către 
populație Ca proprietari și pro
ducători, ca beneficiari ai tutu
ror roadelor înfăptuirilor noas
tre sintem interesați direct ca 
toate resursele materiale și de 
muncă de care dispunem să 
fie cit mai eficient valorificate, 
fiindcă numai astfel vom asi- 

-gura mersul mereu ascendent 
al țării pe calea progresului și 
civilizației socialiste, o viață 
mereu mai bună. Or. tocmai a- 
cestui scop esențial, fundamen
tal, ii sînt menite să slujească 
toate hotărîrile și actele nor
mative adoptate săptămina tre
cută de plenara C.C. al t’.C.K.
și Marea Adunare Națională, 
cum sînt Bugetul de stat pe

0I.U1» „v ut «,id LA MASCULIN, RAPID - PRIMA VICTORIE; EXPLORĂRI BAIA MARE, A DOUA iNFRlNGERE
Simbătă și duminică s-au 

desfășurat partidele etapei a 
7-a; a Diviziei „A" de volei, în 
care notăm o nouă înfrîngere 
a formației Explorări Baia 
Mare și prima victorie a Ra
pidului în campionatul mascu
lin. Amănunte de la cele 9 
meciuri programate (trei s-au 
jucat in devans).

MASCULIN
Seria I: RAPID BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 3—1 (—8. 13. 13, 8). După 
100 de minute de joc dîrz dis
putat. giuleștenii au înregistrat 
prima victorie din campionat, 
fiind de la meci la meci mai 
buni EleVii profesorului I. 
Șoacă au reușit să blocheze pc 
redutabilii atacant) craioveni. 
iar in atac, grație formei de 
zile mari a fui Bocean. au fă
cut punct după punct. Remar
că.-! : Koeean. Prisăcaru. Iones
co Adam, și Cr Ion (R) 
Braun Pasca, Grigoraș (U) 
(Gh. LAZAR — coresp.)

Seria a If-a . POLITEHNI
CA n MiȘti ARA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 3—2 (15, 
14, —5, —7, 15).’ Joc de mare 
luptă in care localnicii s-au 
impus cu greu in prelungirile 
seturilor ciștigate. S-au eviden-

1-am  găsit într-o clasă, unde, 
în fiecare bancă, cîte doi elevi 
jucau șah. „Asta-i prima zi de 
vacanță, dar noi n-am uitai 
drumul școlii, ne-a spus elevul 
Aurel Gușat. Pentru că duhul 
nostru de vacanță a organizat 
totdeauna întreceri interesante 
și a fos| fruntaș la „Daciadă".

Un ultim popas la Școala ge
nerală nr. 6, unde prof. Gh. 
Lepăduș, unul dintre animato
rii voleiului din Alba lulia, ur
mărea... al cincilea meci din 
ziua aceea.

— Am început de dimineață, 
ne-a spus, că spiridușii ăștia 
de copii n-au liniște. Acum ți 
vacanță, sala-i liberă, au zis 
și au dat năvală.

Pe culoarul claselor, la patru 
mese se juca tenis-

— Sînt mese făcute la noi> 
de elevi' — ne-a spus prof. 
Lepăduș. 11 vedeți pe cel cu 
pulovăr alb ? E Mihai Bali. I 
»-a făcut o operație Ia picior, 
e scutit medical, dar vine ia 
sport pentru că, așa cum i i-a 
spus, sportul ii poate îndrepta 
„vătămătura".

La sfîrșitul raidului prin șco
lile municipiului Alba lulia am 
stat de vorbă cu prof. Emilian 
Truță, inspector județean pen
tru educație fizică și sport, ca
re ne-a spus :

— După cum ați văzut, du
hurile de vacanță au prins via
ță. Sperăm ca activitatea lor să 
se desfășoare tot mai intens. 
Dacă vom avea iarăși zăpadă, 
atunci „Daciada" se va muta 
pe dealurile din jurul orașului. 
Dorim ca vacanța școlară să 
fie, pe drept cuvînt, vremea 
„Daciadei", pentru ea elevii să 
reinceapă școala fortificați fi
zic și psihic, cu noi pateri.

Sever NORAN

anul 1981 (în care se alocă pen
tru dezvoltarea educației fizice 
și sportului suma de 397 mi
lioane) Legea investițiilor, Le- 
Eea privind actualizarea și îm- 
unătățirea corelării, pe princi

pii economice, a prețurilor de 
producție și de livrare a pro
duselor către unitățile socialis
te, precum și a prețurilor de 
producție, de contractare și a- 
chiziții în agricultură, ca și ce
lelalte.

Prin munca noastră de zi cu 
zi. ințelegind profund sensurile 
și rațiunile economice ți sociale 
ale măsurilor și legilor adop
tate, să înfăptuim întocmai sar
cinile de mare importanță for
mulate de secretarul general al 
partidullij ia recenta plenară, 
pentru inflorirca necontenită a 
patriei, pentru creșterea nivelu
lui de trai, așa cum ne-am pro- 

țiat : Grădinara și Mocuța 
(„Poli"), Arbuzov și Staicu 
(Explorări). (C. CREȚU — co
resp.).

C.S.U. GALAȚI — VIITO
RUL BACĂU 3—1 (6, —12, 4, 
10). Meci de mare angajament, 
ambele formații dorind victo
ria care a surîs în final gaz
delor. Acestea au avut în Țig, 
Zaharescu și Rădulescu pe cei 
mai buni jucători De la oas
peți s-a remarcat Ionescu. (Gh 
ARSEN IE — coresp.).

FEMININ
Seria I : FLACĂRA ROȘIE 

BUCUREȘTI — CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—0 (3, 4, 10).
Bucureștencele continuă seria 
frumoaselor surprize Surpriza 
de ieri nu este victoria (care 
era de așteptat), ci prestația 
tot mai valoroasă a tinerei e- 
chipe pregătite cu pricepere de 
prof. Sandi Chiriță Practicînd 
un joc complex, care denotă 
stăpînirea unui repertoriu larg 
de procedee tehnice acurateță 
în execuții și mobilitate in te
ren. Marta Marinescu, George- 
ta Zaharia, Lucia Ettz (Con
stanța Popa), Georgeta Lungu, 
Simona Enachc și Daniela Dră- 
ghici și-au pus evident în in
ferioritate adversat-ele de la

Divizia „A“ de baschet masculin

A FĂCUT PASUL DECISIV SPRE TITLU
CONSTANTA, 21 (prin tele

fon). Cu meciurile desfășurate 
timp de 5 zile în Sala sportu
rilor din localitate s-a încheiat 
turul al IV-lea al Diviziei „A" 
la baschet masculin, grupa 
valorică 1—6. In tradiționalul 
derby cu Dinamo, Steaua a ob
ținut victoria și deci scorul de 
3—1 în întîlnirile directe, creîn- 
du-și astfel avantajul decisiv 
pentru cucerirea titlului. Re
zultate :

STEAUA — DINAMO 79—77 
(42—35). De la început trebuie 
spus că echipa Steaua a con
dus permanent, a dominat pa
nourile și a avut mai multe 
situații clare de a înscrie Di
namo a luptat din toate pu
terile să împiedice desprinde
rea adversarului și în mare 
măsură a reușit acest lucru. 
Dar.cu numai doi jucători efi
cienți (Niculcscu și Braboveanu) 
nu a putut obține mai mult. 
Al doilea motiv al scorului 
strins au fost ratările steliști- 
lor din multe situații favorabi
le. Ca evoluție a scorului no
tăm : 12—12 (min. 7), 26—17
pentru Steaua (min. 13), 56—54 
(min. 28), 69—58 (min. 32) și 

•73—63 (min. 34). De la acest 
scor, Dinamo a refăcut coș du
pă coș și a avut chiar posibi
litatea de a egala (posesia min
gii în ultimele 10 secunde), 
dar David a ratat aruncarea. 
Au înscris : Oczelak 23, Cernat 
18, Opșitaru 10, Ermurache 18, 
Netolițki 6, Pîrșu 4, respectiv 
Niculescu 26, Braboveanu 21, 
Uglai 9, Mihuță 8, Ivascencu 6. 
Popa 4, David 3. Arbitrajul

în prima zi a campionatelor naționale de tir în sală

STEAUA CÎȘTIGĂ PROBA PE ECHIPE LA PUȘCĂCU UN NOU RECORD
De ieri dimineață, pe poligo

nul Dinamo din Capitală. în 
sala de tir cu arrtie cu aer 
comprimat, cu Instalații auto
mate de manevrare a țintelor, 
cit și în cea de pistol viteză 
un program non-stop, Aici se 
întrec finaliștii campionatelor 
naționale la tir redus — edi
ția 1980. Sînt prezenți peste 300 
de trăgători din toată țara, ma
joritatea juniori (mari și mici) 
actualmente fără prea mari 
pretenții la performanță, dar 
unii dintre ei cu reale posibi
lități de afirmare, chiar in vi
itorul apropiat.. Tirul de sală, 
cu arme cu aer comprimat, a 
devenit in ultimul timp foarte 
popular, peste tot unde sînt 
secții de performanță. Partici
parea la finalele campionatelor 
ar fi fost probabil și mal mare 
dacă F.R.T. n-ar fi procedat la 
o selecție, după rezultatele 
ultimelor concursuri care au a- 
vut loc in această perioadă 
pentru a nu dilua valoarea 
competiției.

Ieri s-au disputat două pro
be, pe echipe la pușcă seniori 
și pistol senioare. calificare 
pentru concursul final de mîi- 
ne, deoarece numai Dinamo a 
prezentat echipă completă de 
concurente la pistol. La pușcă, 
conform așteptărilor și rezulta
telor de acum două săptămtni 
din „Cupa României", ținta ții 

care a corespuns doar ridică- 
toarea Liliana Văduva (un 
oarecare progres arătlnd tnsă 
tinerele Tatiana Prisâcara și 
Renatta Sacehetti). Arbitraj ex

celent: M. Constantineseu (Plo
iești) și Z. Moldoveanu (Bucu
rești) (A. B).

ȘTIINȚA BACĂU — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—1 (—7,
10, 7, 13) Joc plăcut și foarte 
interesant în ceea ce privește 
evoluția scorului. Oaspetele au 
lăsat o frumoasă impresie prin- 
tr-un joc variat și o bună pre
gătire fizică Cele mai bune 
jucătoare : Valerîca Maîer, Ma- 
rilena Bogdan, Mioara Bistri- 
ceanu de la gazde, Doina Să- 
voiu și Georgeta Cioflînc de la 
oaspete. (I IANCU — coresp.).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — DINAMO 0—3 (—3, 
—3, —7). Dinamovistelor le-au 
fost suficiente 45 de minute 
pentru a obține victoria In In- 
tîlnirea cu studentele. Acestea — 
prezentîndu-se în formație in
completă — antrenorul N. Hu
mă a avut la dispoziție numai 
7 jucătoare. dintre care una 
bolnavă — nu au putut opune 
decît o slabă rezistență. (N. 

MATEESCU — coresp.).
Seria a II a ■ C.SU GALAȚI 

— „U" CLUJ-NAPOCA 3—2

STEAUA - 7911

competent și autoritar al pere
chii G. Chiraleu — Em. Nico- 
lescu a asigurat buna desfășu
rare a meciului-

FARUL — RAPID 74—73 
(37—39). în cel mai frumos 
meci al turneului, constănțenii 
au realizat un succes care le 
majorează șansele de a se men
ține pe locul III, ocupat în e- 
diția precedentă a campiona
tului. într-o întrecere de mare 
luptă, in care tenacitatea în 
apărare, frecvența aruncărilor 
la coș de la semidistanță și 
distanță au fost permanent pre
zente, Farul a învins, dar după 

’ multe momente de suspens. Ra- 
pidiștii, deși lipsiți de aportul 
lui Bulancea (accidentat în me
ciul cu Steaua), au luptat cu 
multă ambiție, încercînd să de
pășească un adversar care s-a 
bucurat de sprijinul unui pu
blic generos în aplauze și în
curajări. Au marcat : Spinu 29, 
Pașca 8, Radu 6, Mănăilă 13 
(cei mai buni jucători de la 
Farul), Băiceanu 10, Teglaș 6, 
Martineseu 2, respectiv Gh, Du
mitra 21, Piămadă 14, Vintilă 
6, Sipoș 12 (cei mai buni de 
la Rapid), Bradu 10, Sueiu 7, 
Turcanu 3. Arbitri : G. Chira- 
leu șl G. Dutka.

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
111—68 (50—41) ;

DINAMO — I-C.E.D. 107—65 
(59-26) ;

" I.C.E.D. — RAPID 72—61 
(32—32) ;

FARUL — C.S.U. BRAȘOV 
88—73 (42—38).

Dumitru STANCULESCU

Un aspect din sala de concurs aflată in parcul sportiv Dinamo 
din București. Foto : Ion MIHĂICĂ
de la Steaua, antrenați de M. 
Toader și V. Enea, au fost la 
Înălțime, cîștigînd detașat tit
lul pe echipe cu un nou re
cord național. De data aceasta 
cel mai bun ste.list a fost Ionel 
Trăscăveanu — 579 p, la noua 
probă de 60 „diabolouri", iar 
colegul său de formație. Marin 
Marin, deținătorul recordului de 
acum două săptămîni (585 p), 
a „mers" mai slab, punctînd 
574. în schimb, un alt stellst, 
care Insă n-a făcut parte din 
echipă, Marian Teodora, a rea-

(—10, 0, «, —12, 2) Meci de 
factură modestă in care gaz
dele. folosind mult jucătoarele 
de rezervă, au fost pe punctul 
de a pierde. Au avut evoluții 
notabile Ileana Dobroschi, Flo
rentina Danileseu, Gabriela Co
jocarii (C.S.U.), Simona Boldor. 
Dana Nicolaescu (,.U“). (T. SI- 
RIOPOL — coresp.)

PENICILINA IAȘI — RA
PID BUCUREȘTI 3—0 (9, 8,
13). leșencele au ciștigat un 
joc presărat cu multe greșeli 
tehnice, ele fiind superioare 
oaspetelor la blocaj Cele mai 
bune jucătoare at> fost Geta 
Popescu, Aurelia Ichim, Silvia 
Bordei (Penicilina). Constanța 
Iorga, Mariana Ivanov (Rapid). 
(M. MACOVE1 — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—2 (7, 13, —13, —16, 14). Par
tida a fost foarte echilibrată. 
După ce constănțencele au ra
tat victoria in trei seturi, stu
dentele au avut inițiativa, con- 
ducînd în seturile 4 și 5, In 
acesta din urmă Farul revenind 
spectaculos in final. Remarcate : 
Margareta Lăluț. Maria Ena- 
ehe, Gulniza GeliI (Farul), Ma
ria Buzatu și Marilcna Dubîn- 
ciuc (Univ). (C. POPA — 
coresp.).

CU DINAMO-
ORADEA, 21 (prin telefon). 

In turneu) valoric pentru locu
rile 7—12, în penultimul tur, 
situația in clasament a rămas 
neschimbată cinci din cele șa
se echipe fiind amenințate de 
retrogradare.

POLITEHNICA IAȘI—URB1S 
BUCUREȘTI 72—63 (40—26).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA - C.S.U SIBIU 88—87 
(43—55). Partidă de mare luptă 
disputată intr-un ritm alert, cu 
o palpitantă evoluție a scoru
lui. Sibienii au condus în ma
joritatea timpului și în min. 39 
scorul a devenit 85—85. în fi
nal, Rotaru a adus victoria clu
jenilor Principalii realizatori : 
Barna 25. Roman 14, Rotaru 13 
de la „U", respectiv M. Ch>- 
rilă 34, Takacs 24, Tonca 14.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA—DINAMO ORADEA 81—78 
(42—41). Meci echilibrat, cu o 
alternare continuă a scorului. 
Orădenii au păcătuit jucînd 
foarte lent, static, fără arma 
contraatacului. Studenții au cîș- 
tigat cu contraatacuri rapide 
conduse de Copăceanu.

C-S.U. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 63—57 (33—34) ;

URBIS BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
87—79 (44—42) ;

DINAMO ORADEA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
80—69 (41—34). După un în
cepui echilibrat studenții au ce
dat treptat, ratînd foarte mult 
din apropierea panoului. Dlna- 
moviștii au avut cel mai bun 
om In Nagy. Principalii reali
zatori : Nagy 26, Weber 16, 
Szep 14 (Din.), respectiv Bar
na 18, Crăciun 13, Roman 16.

Ilie GHIȘA — coresp.
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lizat un punctaj bun, 576. In 
finala Individuală la pușcă, de 
mîine. cei 10 trăgători care se 
vor întrece pentru titlu șase 
sini de la Steaua, trei de la 
Dinamo și unul de la I.E.F.S., 
veteranul întrecerilor fiind 
fostul multiplu campion al ță
rii Ia toate probele de pușcă, 
Nicolae Rotaru, care a reușit 
Ieri 571 p.

în clasamentul probei de 
pușcă pe echipe : 1. Steaua
2 293 p (nou record național, 
vechiul record era de 2 292 p și 
aparținea tot echipei Steaua). 
Componenții formației cam
pioane, în ordinea rezultatelor: 
I. Trăscăveanu 579, M. Marin 
574, R. Nicolcscu 573 șl L Co- 
dreanu 567 p. Pe locurile 2 și
3 s-au situat Dinamo 2274 p 
și I.E F.S 2248 p.

La pistol senioare cel mai 
bun rezultat a aparținut tră
gătoarei dinamoviste Anișoara 
Matei (campioana pe anul tre
cut) — 381 p. Pentru finala in
dividuală s-au mai calificat — 
între altele — Ana Ciobanu 
(Dinamo) 379 p Elena Gheroae 
(Steaua) 374 p.

Azi. întrecerile continuă pe 
echipe Ia pistol seniori (60 d), 
precum și la juniori mari și 
mici la pușcă și pistol.

■—— '—

CAMPIONII DE POPICE
(Urmare din pag. 1) * 1 * * 4
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„CATALOGUL" SEMESTRULUI I AL
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A" ff™ 19807'81 4. Donose (Croiovaj

5. Leac (F.C. Olt)
• 11 craioveni in primele cinci locuri © Jegean — cea 
mai mare medie • Nici un jucător de la Sportul stu
dențesc, Chimia și F. C. Baia Mare in primii cinci I

pasul așteptat spre

După ancheta care a stabilit 
pe cel mai bun fotbalist ro
mân al anului acest „catalog" 
ar putea părea o operațiune în 
plus, dar catalogul ni se pare 
plin de sugestii motiv pentru 
care prezentăm ordinea primi
lor cinci, pe posturi, așa cum 
rezultă din mediile alcătuite pe 
baza notelor acordate de cro
nicarii noștri în meciurile 
turului.. Să mai facem preciza
rea că în aceșl catalog sînt 
notati jucătorii care au evoluat 
de cel puțin 
explică unele 
nu, de pildă.
6 meciuri în 
în clasament).

Iată ordinea primilor cinci 
pe posturi.

tențial al craioveanului In lo
tul „A“. Debutanții Szabo și 
Oprea au probat calități fru
moase, intr-un post spre care 
fundașii tineri ar trebui să-și 
îndrepte și mai mult atenția. 
Nicșa încheie plutonul la o 
valoare bună, el fiind fundașul 
înaintaș al

face încă
tricolori. Vîrsta medie a fun
dașilor liberi (exceptîndu-1 pe 
Solomon) ne 
râm că în 
cest post
refugiu...
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10 ori. fapt care 
absente. (Bcldea- 
care a jucat doar 
tur, nu figurează

LUNG
1. LUNG
2. Ariciu
3. I. Gabriel (Corvinul)
4. lordache
5. Bulancea
Revenirea 

înscriere în 
selecționerilor, după o lungă 
accidentare. Ariciu este porta
rul care demonstrează că a 
fost% una din cheile lui... Mate- 
ianu. I. Gabriel ocupă un loc 
deosebit de bum. lordache, 
foarte bine cotat în ancheta 
celui mai bun fotbalist al anu
lui, a avut câteva „lapsusuri" 
în campionat pe care evolu
țiile la echipa națională le-au 
făcut uitate. Bulancea, un toc 
surprinzător, Înaintea unor por
tari în general mai bine cotati. 
(Speri aitu.

(Craiova)
(Argeș)

(Steaua) 
(Progresul) 
Iui Lung 
replică la

STOPERII
DOMINAȚI
DE..
PROCA

Corvi nului.

a-
invită să conside- 

fotbalul 
început

nostru
a

CUHNI
FAfiA..
MUNTEANU II

(Corvinul)

Bogdan 
pluton.

Kallo a tost motorul 
impus echipei argeșene 
nă nouă, modernă. Jucător com
plet. în ciuda fizicului, a ju
cat ambele taze intr-un stil 
care a atras admirația tehni
cienilor și spectatorilor. Dumi
triu IV. „închizătorul" hunedo- 
rean, a jucat deseori cu abne
gație, permițînd tinerilor să-și 
etaleze calitățile. Simionaș co
respondentul lui Romilă pe lo
cul 3. râmîne același bun 
ducător de joc. Donose 
mai fost doar mijlocașul 
travaliu, el ridicîndu-se 
seori peste luciditatea lui
Iaci. Leac a adus la Slatina 
ceva din finețea școlii arăde- 
ne. Cronicarii au fost sensibili 
la asta.

care a 
o tre-

con- 
n-a 
de 

de- 
Ba-

(F.C.M.
NAGHI

Brașov) 7,31 
7,00 
7,00
6,94
6,75

1. NAGHI .
2-3. Ciugarin (Progresul) 

Dubinciuc (Corvinul)
4. Sameș (Steaua)
5. Ciocan (,,U‘ Cluj-Nap.)

Poziția de lider a brașovea
nului Naghi demonstrează că 
principala șansă de afirmare a 
jucătorului este... echipa, care 
are capacitatea de a pune ca
păt anonimatului diferiților săi 
component!. Ciugarin a fost în
totdeauna un 
bun. Odată cu 
ceput să aibă 
șl seriozitatea 
lent, locul lui 
„noul val" al 
meș se menține — _ 
locuri, cu un ușor reflux, de
terminat de uzura impusă de 
marcajul strict Ciocan între
gește un grup eterogen, care 
nu anunță 
„Jandarm*

fundaț central 
vîrsta, el a tn- 
— se pare — 
necesară. Exce- 
Dubinciuc, din 

Corvinulud. Sa- 
ln primele

BOGDAN
Ungureanu (Craiova) 
Bedo (Jiul) 
Elisei (Bacău) 
Stănescu (Dinamo)

Fundașul hunedorean 
a tîșnit frumos din 
după acumulări deseori netn- 
registrate Poziția lui Ungurea- 
nu, deși bună, ne amintește că 
fundașul craiovean a fost o 
mare promisiune în primăvara 
anului 1979. fără să confirme 
acest lucru Poziția lui Bedo 
atrage încă o dată atenția asu
pra „golurilor" 
rubrica 
Elisei, In 
stanit al 
Stănescu. 
confirmă 
dndva. in

care există la 
fundașilor laterali, 

nota progresului con- 
jucătorilor băcăuani, 
deși prezent, nu prea 

selection area lui. 
lot.

SE
CAUT A
FUNDAȘI
DREAPTA

Moise. Naște etc.).

(Craiova)1. NEGRILĂ
2. M. Zamfir (Argeș)
3. Szabo (A.S.A.)
4. Oprea (Polit. lași)
5. Nicșa (Corvinul)

Un cvintet dominat 
larul echipei naționale, Negri- 

iși datorează poziția 
spiritului ofensiv si 
cu care joacă la e- 
de club. Piteșteanul 
manifestat o frumoa-

de

NEGRILA
7,12
6,75
6,73
6,64
6,62

titu-

lă, care 
de lider 
tenacității 
chipa sa 
Zamfir a 
să revenire în această toamnă, 
lnscriindu-se ca un rival po-

INTRE
OEOKiAl

TEOEAN

INAINTEA

VEDEIELOR
TEGEAN

(„U“ Cj.-Nap.)

LIBERO UI
EA
D1SCRET1A...
HRSIEI

totuși apariția unui 
de prim rang. SI

DUMITRU
GEOLGAU

(Craiova)

1.
2.
3.
4.
5.

STEFANESCU
ȘTEFĂNESCU (Craiova) 7,47 
L Constantinescu (Galați) 7,15 
Dinu (Dinamo)
C. Solomon (Bacău) 
FI. Marin (Steaua)

7,10 
6,90 
6,85

coiniti-
...... .. ........... ............ El are 
o medie peste toți fundașii din 
întregul compartiment, remar- 
dndu-se prin constantă. L Con- 
stantinescu a revenit spectacu
los, după ce gălățenii au re
simțit absența lui, ea fiind 
(între altele) la originea insuc
ceselor din start. Dinu condu
ce cu multă siguranță apăra
rea dinamovisiă. Faptul că e 
doar in poziția a 3-a se explică 
prin reducerea consistentă a 
participării sale la construcția 
ofensivei. C. Solomon „urcă* 
de la un campionat la altul 
FL Marin, jucător constant, nu

1.
2.
3.
4.
5.

Ștcfănescu domină în 
nuare zona libero-ului.

1. GEOLGAU
2.
3.
4. Țicleanu (Craiova)
5. ~ ‘ "

O apariție reconfortantă, 
a lui Geolgău ! Un jucător în 
plină ascensiune, care poate 
arăta și mai mult. Se pare că 
mizează totuși cam mult pe 
talent. Petcu, jucător complet, 
una din cheile Corvinului. Ro
milă ți-a împlinit dorul de re
vanșă în duelul direct cu Ți- 
cleanu care i-a urmat la echi
pa națională. Acesta din urmă 
a scăzut spre sfirșitul anului, 
fapt marcat de unele acciden
tări. Dumitru a „prins" cata
logul, fiind singurul... timișo
rean prezent pe lista primilor 
cinci. Vrem să credem că Du
mitru nu a renunțat la ideea 
că poate fi încă foarte util 
echipei naționale.

Petcu (Corvinul)
Romilă (Polit. lași)

Dumitru Tim.)

KALLO.
PE
CONT

PENTRU DUOU GEORGESCU. UN PAS ÎNAPOI
POATE FI UN.. PAS ÎNAINTE

PROPRIU

7,06 
6,91
6,76
6,71
6,66
cea

7,14
6.80
6,73

KALLO
(Arqes) 

IV (Corvinul)
1. KALLO
2. Dumitriu
3. Simionaș (Polit. lași)

sufletul echipei sale, echili- 
brîndu-i elanurile. Ctișan, ine
gal la echipa sa de club, uneori 
șters, alteori excelent, se re
găsește la echipa națională. 
Șoiman, o frumoasă promisiune. 
Bența, o apariție insolită, alt 
dar al echipei.

CAMAIARU,
CEL
MULT
AȘTEPTAI

CAMATARU
1. CAMATARU (Craiora)
2. Radu II (Argeș)
3. Paraschivescu (Brașov)
4. Ga bor (Corvinul)
5. Solăjan (Jiul)

Cămătaru a avut

I 6,88
6,72
6,70
6,38 
6,37

toamnă 
nota 7.
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In articolul de analiză vi- 
zind echipa Dinamo, te 
sublinia, pe bună dreptate, 
că aportul- ofensiv al lui 
Dudu Georgescu, diminuat, 
a grevat randamentul echi
pei. Cum era și firesc, se 
sugera că reculul înainta
tului dinamovist. cu doar 5 
goluri marcate in 11 parti
de reprezintă un fenomen 
obiectiv pentru o „gheată 
de aur" atita amar de vre
me hărțuită, în luptă cu 
apărări „rele", necruțătoare 
avizate de pericolul pe care 
îl reprezenta un golgeter 
insistent, bătăios, cu mare 
detentă. La 30 de ani, a- 
cuzind repetate accidentări 
ți in orice caz cu sentimen
tul datoriei împlinite, Dudu, 
iată, a încetat să mai fie a- 
tacantul vertiginos, in stare 
să fructifice din postura sa 
de „om sandvici" ți cea 
mai vagă ocazie de gol.

Nefiind cazul să-l mus- 
trăm pe Dudu Georgescu, a 
sosit totuși timpul, după 
părerea noastră sd-i pretin
dem valorificarea experien
ței și calităților care au mai 
rămas intacte, în beneficiul 
echipei sale de club care 
nici măcar nu se poate lău-

da cu un lot valoros de Ju
cători. Ne gîndim 
tura de mijlocaș 
din care să apară 
Uzare pe culoare 
de coechipieri mai 
mai aspri in joc, i-ar con
veni și lui Dudu și forma
ției sale, incă nematurizată 
după criza de schimbare de 
generație prin care trece. 
N-ar trebui exclusă nici po
sibilitatea retragerii lui pe 
linia fundașilor centrali, cu 
atit mai mult cu cit Dudu 
Georgescu evolua cu real 
succes, la un moment dat, 
pe acest post, la prima sa 
echipă, Progresul. plantat 
acolo de antrenorul Petre 
Moldoveanu

La urma urmei, reprofi
larea pe care o invocăm 
nici n-ar fi teribilistă Ea 
este numai firească, pentru 
jucători aduși de valul vir- 
stei spre liniile din 
Exemplul lui Mocanu. 
ter Vișan, Țolea, 
nescu, Dinu, Floareș, 
ca (evident că nu am 
zat lista) ilustrează o 
nescrisă a fotbalului, 
tul este să te supui 
momentul potrivit.

Ion CUPEN
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TEGEAN
Bălăci (Craiova) 
Klein (Corvinul) 
Giuchici (Jiul) 
lordănescu (Steaua)

Un grup deosebit de 
condus de... divizionarul „x> 
Tegean, care ne atrage atenția 
că in al doilea eșalon mai pot 
fi destule surprize Balacj pare 
să-și fi revizuit, spre final. ■ 
atitudinea față de jocul colec
tiv, punînd astfel capăt unui 
declin amenințător. Klein este 
„omul care vine". Probabil că 
selecționarea lui în Iotul „A" 
va marca un nou 6alt. 
chici, cel controversat, ____
nuă să surprindă prin jocuri 
excelente, alternate cu dispa
riții aproape totale. lordănescu, 
în poziția a 5-a, plătește tri
but inegalităților echipei sale.

TAlnar

ARUNCA

MÂNUȘA
ȚALNAR
Lucescu
Crișan (Craiova) 
Șoiman (Bacău) 
Bența (Brașov)

7,60 
7,03 
6,93
6,77
6,75 

select,

Giu- 
contl-

7.40 
7,31
6,70
6,65
6,57

talnar 
(Dinamo) 

(Corvinul)
1.
2.
3.
4.
5.

Țălnar conduce detașat In
tr-un pluton în care pe locu
rile 2—3 se află fostul și ac
tualul titular al echipei națio
nale. Poziția lui Țălnar in cla
sament este incontestabilă, el 
fiind unul din extremele care 
au jucat cel mai consistent In 
acest campionat. Lucescu, re
marcabil la 35 de ani. a fost

___ o 
bună, apropiindu-se de 
A- marcat un plus deosebit la 
capitolul insistentă în joc, re- 
nunțînd la ideea că vârful de 
atac trebuie să aștepte mipgile 
dispecerilor. Radu II, pe pozi
ția a 2-a ne face să regretăm 
încă o dată că joacă doar... 
cinci minute pe meci, e ade
vărat, cu o frumoasă produc
tivitate. Paraschivescu, singurul 
brașovean prezent Ln toate 
jocurile, este înaintașul cu su
flet de fundaș. Gabor, fără să 
fie aparent un vîrf de profil, 
s-a remarcat prin tehnicitate, 
insistentă, demarcări ți... tine
rețe. Sălăjan este și produsul 
fanteziei lui Giuchici

AMINTIREA

LUI

Ciuchici

(Craiova)
ODLEMENCO
1. IRIMESCU

M. Răducanu (Steaua)
3. Apostol (Progresul)
4. Stoichiță (Jiul)
5. Văetuș (Corvinul)

O apariție surprinzătoare 
„tunarului" " ' , . .
cu cele mai slabe note, 
mașul lui... Oblemenco „1 
bardierul" 
ziunea actualului antrenor. Po
ziția lut M. Răducanu, conve
nabilă, dar foarte departe — 
mai ales prin medie — de ceea 
ce ar presupune... titlul de cel 
mai bun fotbalist al anului. Să 
fie la mijloc o anume indife
rență în unele jocuri 7 Apostol 
a ciștigat duelul de orgoliu cu 
înlocuitorul său (Iordache) la 
Dinamo. Un jucător bun. cp 
mult spirit de echipă Stoichiță 
și Văetuș completează o listă 
din care se vede parcă și mai 
mult că în fotbalul nostru se 
manifestă ezitări tactice cînd 
e vorba de extremul stînga. un 
post-cheie în evoluția formule
lor de joc, de la Gento și Za- 
galo încoace.

2.

IR1MESCU
6,77 
6,56 
6,50 
6,46
6,46

a
Irimescu, pe postul 

i slabe note. Ur- 
,bom- 

nu are însă și vi-

Cei 55 de jucători ai acestui „catalog" provin de Ia următoarele 
echipe : Universitatea Craiova — cu 11, Corvinul 10, Steaua 5, 
F.C. Argeș și Jiul — cîte 4, Dinamo, F.C.M. Brașov, S.C. Ba
cău, Politehnica Iași șl Progresul-Vulcan — cîte 3. „U“ Cluj- 
Napoca 2, A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Olt, Politehnica Timișoara șl 
F.C.M. Galați — cîte 1. Din această listă lipsesc formațiile Chi
mia Rm. Vîlcea, Sportul studențesc și F.C. Baia Mare.

loan CHIRILA și Adrian VASILESCU

CUPA FESTIVALULUI L'UNITA"-ATRIBUITĂ ECHIPEI AUTOBUZUL BUCUREȘTI«>
Sîmbătă după amiază, spor

tivii de la marca întreprindere 
bucureșteană Autobuzul au trăit 
un moment deosebit : echipei de 
fotbal 1 s-a decernat „Cupa 
FETIVALULUI L’UNITA 1980“ 
pentru cele mai bune rezultate 
(a ciștigat toate partidele) obți
nute în 
țlunilor

După 
prilejul 
Ioc în Italia cu ocazia aniver
sării ziarului L’Unita, sînt invi
tate cîte două echipe de fotbal 
din toate țările socialiste, care 
susțin cîte șase partide cu echi
pe din diferite orașe. La ediția 
din acest an, din țara noastră 
au fost invitate formațiie Auto
buzul București și F.C.M. .Ga
lați, iar printre oaspetele din 
celelalte țări s-au aflat Akade- 
mik Sofia. Inter Bratislava, 
Torpedo Moscova. Karl Marx- 
Stadt. N.K. Rijeka.

La festivitatea care a avut 
loc la sediul asociației au par
ticipat directorul general al în
treprinderii, dr. ing. Gheorghe 
Dumitru, secretarul comitetului 
de partid, Eugeniu Vasilescu, 
președintele asociației sportive,

acest an în cadrul 
sportive, 
cum se cunoaște, 
manifestăriloi care

ing. Dumitru Luca, secretarul 
asociației, Gheorghe Diaconu, 
președintele secției de fotbal 
ing. Dan Vueric, antrenorii E. 
Samureanu și AI Caricaș. Foto- 
reportul 
surprins 
manno 
U.I.S.P.
sportului

nostru Ion Mihăieă 
momentul 
Zacchini.
(Uniunea italiană 
popular — organizație

a 
cînd Er- 

delegatul

condusă de Partidul" Comunist 
Italian), înmîne iză „Cupa L’Uni
ta" lui Toma Zamfir, căpitanul 
echipei de fotbal.

In cursul dimineții de sîm- 
bătă, delegatul U.I.S.P. a de
cernat o altă cupă F. R. Fot
bal pentru succesul realizat de 
echipa românească în ed'tia 1980 
a festivalului „L’Unita".



In concursul international de lupte de la Brăila

OPT SPORTIVI ROMÂNI PE PRIMUL LOC
INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE ALE HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

BRAILA, 21 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din locali
tate s-a disputat concursul in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane dintre reprezentanții țării 
noastre (cite 2—3 sportivi la 
fiecare categorie de greutate) 
și echipa R.S.S. Gruzine. La 
sfîrșitul unor partide viu dispu
tate și de un ridicat nivel teh
nic (din rîndul echipei oaspe 
au făcut parte cițiva luptători 
valoroși, medaliați ai multor

HiîBNER - liORCINOI 1-0
ROMA, Si (Agerpres). Finala 

turneului eandidaților la titlul 
mondial șah dintre marii
maeștri Robert Hiibner și Viktor 
Korcinoi a început la Merano, 
pe scena special amenajată în 
Palatul Congreselor din această 
localitate italiană. Sala are 400 de 
locuri, primele rînduri de fotolii 
fiind așezate la o distantă de 
10 m de scena pe care se întrec 
cei doi protagoniști.

tn prima partidă din cele 1* 
prevăzute de regulament, Robert 
Hiibner, cu piesele albe, într-a 
variantă a apărării „Caro-Kann", 
a obținut victoria tn 36 de mu
tări și conduce cu 1—0.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
TURNEE DE HOCHEI

IN TURNEUL internațional 
de hochei pe gheață de la Mos
cova, echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 2—0 (0—0, l—0, 
1—0), formația Suediei.

Simbătă selecționata Finlan
dei a învins cu 5—1 (0—1, 0—0,
5—0) reprezentativa Cehoslova
ciei.

Turneul a fost cîștigat de e- 
chipa U.R.S.S. care, în finala 
disputată duminică, a întrecut 
cu 6—2 (1—0, 2—0, 3—2) for
mația Cehoslovaciei.

în partida pentru locurile 3—4 
selecționata Finlandei a învins 
cu 8—2 (3—0, 1—1. 4—1) repre
zentativa Suediei.

ÎN LOCALITATEA NEUSS 
(R. F. Germania) a început un

NUMEROASE ÎNTRECERI ALE SCHIORILOR
LA ST. MORITZ în cadrul

„Cupei Mondiale" proba mascu
lină de coborîre a fost cîști- 
gată de canadianul Steve Pod- 
borski, urmat de austriacul Pe
ter Wirsnbcrger și elveția
nul Peter Miiller. .

IN „CUPA EUROPEI" la schi 
(feminin) s-a disputat pe pirtia 
de la Crans-Montana (Elveția) 
o probă de slalom uriaș, care a 
fost cîștigată de Paola Toniolli 
(Italia) cu timpul total da 
2:47,43. Au urmat în clasament 
Blanca Fernandez Ochoa (Spa
nia) — 2:48,55 și Diana Ilaight 
(Canada) — 2:48,85. După des
fășurarea acestei probe, în cla
samentul general, pe primul 
loc se află Gabi Weber (Aus
tria) cu 60 p. urmată de Diana

HNISMĂNI RUMÂNI IN
SOFIA (Agerpres). — Tur

neul internațional de tenis care 
are loc în sala „Akademik" 
din Sofia a continuat cu întîl- 
nirile sferturilor de finală. Cam
pionul european de amatori Va
dim Borisov (U.R.S.S.) l-a în
trecut greu în trei seturi : 6—4,
5—7, 6—2 pe Andrei Dirzu 
(România). Alte rezultate : San
ders (Olanda) — Stadler (El
veția) 6—1, 6—4 ; Pugaiev 
(U.R.S.S.) — Svensson (Suedia)

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Campionul european la 

categoria „super-welter“ (mijlo- 
cie-mică) Iugoslavul Marian Benes 
a susținut la Split o întilnire a- 
micală în compania portoricanu- 
lul Sandy Torres. La capătul 
unui meci spectaculos, Benes a 
fost declarat învingător la puncte. 
• Pe ringul unei arene din Las 
Vegas, campionul mondial da 
box la categoria cocoș, mexica
nul Lupe Pintor, și-a apărat cu 
succes centura, obținînd victoria 
la puncte tn fața saiangerulul său 
Alberto DivU.-'.

HANDBAL & In meci amica] 
masculin disputat In localitatea 
Creil, selecționata Franței a în
trecut cu 27—21 (15—10) repre
zentativa Bulgariei. • A început 
turneul masculin de la Valen
ciennes : Suedia — Bulgaria 19—15 
(11—10); Franța — Olanda 24—23 
(13—11). 0 La Katowice au con
tinuat meciurile turneului femi
nin pentru „Cupa Silezlei" : Po
lonia (tineret) — Bulgaria 23—22 
(11—10) ; Cehoslovacia — Ungaria 
22—19 (11—9) : Polonia I — Sue
dia 15—15 (10—9). 0 tn turneul
masculin de la Schwerin : R.D.

competiții internaționale), spor
tivii români au terminat învin
gători la opt din cele zece ca
tegorii, Una dintre marile sur
prize ale concursului a reali
zat-o tinărul Nicolae Zamfir 
(57 kg), care l-a depășit la 
puncte pe campionul mondial 
și olimpic Vahtan Blaghidze* 
O altă surpriză plăcută a fost 
evoluția lui Marian Ștefan (48 
kg), învingător în disputa cu 
Temuz Kazarașvili. La fel de 
prețioase pot fi considerate și 
succesele lui Ștefan Negrișan 
(68 kg) in fața lui David La- 
taria, cel al lui Gheorghe Mi- 
nea In dauna lui Tamazi Tin- 
talașvili, sau victoria lui Vasile 
Andrei In fața lui Nikolai Ba- 
biașvili. O altă surpriză a fost 
înfrlngerea lui Constantin Ale
xandru, învins prin descalifi
care de către tinărul Constan
tin Drăghici.

Iată clștigătorii, în ordinea 
celor zece categorii : M. Ștefan, 
C. Drăghici, N. Zamfir, K. Ma- 
ciarașvili. Șt. Negrișan, Gh. Mi- 
nea, I. Draica, I. Matei, V. An
drei, A. Maisnradze-

Costin CHIRIAC

turneu internațional cu partici
parea echipelor Olandei, R. F. 
Germania, Poloniei și Finlan
dei (selecționata secundă). Ia 
primul joc, echipa Poloniei a 
învins cu 7—3 (3—2, 1— 0, 3—1) 
reprezentativa R. F. Germania.

ÎNAINTE de a participa la 
turneul din R.F.G., echipa Fin
landei (tineret) a susținut un 
joc de verificare la Helsinki cu 
formația cehoslovacă Tesla Par
dubice, pe care a învins-o cu 
3—0 (1—0, 2—0, 0—0).

„CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI". La Mannheim, echipa 
suedeză Byrnaes a învins cu
6—3 (0—1, 2—1, 4—1) formația 
vest-germană, ERC Mannheim. 
Cele două echipe au căzut de 
acord ca returul să aibă loc 
tot la Mannheim.

Haight (Canada) 46 p și Pao
la Toniblli (Italia) cu 37 p. 
Gabi Weber a cîștigat simbătă 
și proba de coborîre, desfășu
rată la Crans-Montana.

IN CONCURSUL de schi 
fond de la Ramsau (Austria), 
proba masculină de 15 km a re
venit sportivului sovietic Alek
sandr Savialov cu timpul de 
41:40,05, urmat de Kari Harko- 
nen (Finlanda) 42:16,16. In probe 
feminină de 10 km, pe primul 
loc s-a situat Raisa Smctanins 
(U.R.S.S.) in 32:41,14. Pe locul 
doi a sosit Hilka Rihivuori 
(Finlanda) 32:57,81.

PROBA de slalom uriaș din 
cadrul concursului de la Kranj- 
ska Gora (Iugoslavia) a fost 
cîștigată de cunoscutul campion

TURNEUL DE LA SOFIA
7—6, 7—5 ; Hjertquist (Suedia) 
— Keretici (R. F. Germania)
6—3, 6—7, 7—5. In semifinale : 
Sanders — Borisov 4—6, 2—6, 
Pugaiev — Hjertquist 6—7, 4—6.

In sferturile de finală ale 
probei de dublu masculin, Is
mail El Shafei (Republica A- 
rabă Egipt) și Tenny Svensson 
(Suedia) au învins cu 7—6, 3—6, 
6—3 pe FI. Scgărceanu, A. Dirzu 
(România).

Germană (tineret) — Elveția 
17—17 (10—11); Polonia — Austria 
27—20 (11—11). tn clasament
conduce R.D. Germană L cu I 
p, urmată de Polonia — 6 p, El
veția — 3 p, R.D Germană (tine
ret) - 1 p sl Austria 0 o.

POLO • Echipa Iugoslavă 
Dubrovnik, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", care se a- 
flă în turneu în Franța, a jucat 
la Choisy tn compania echipei 
locale Choisy. Jucătorii iugoslavi 
au repurtat victoria cu scorul de 
24—5.

ȘAH 0 tn turneul feminin de la 
Novl Sad, după 6 runde conduce 
Szilan (R.P. Chineză), cu 4 p, 
urdistâ de poloneza Szmacinska, 
3*A p. Maestre româncă Lia Bog
dan, care în runda a 6-a a re
mizat cu Csonkics (Ungaria), se 
află pe locui 8. cu 2</, p. 0 
După șase runde, In turneul mas
culin de la Indjija (Iugoslavia) 
în fruntea clasamentului se men
ține Krinlci. cu 4* 1/, p. secundat 
de Baretici, 3V, p (1). 0 Tur
neul de la Leipzig a fost cîști
gat de Lutz Esplg (R.D. Germa

nezeu. Dealtfel, Mircea Tutovan 
a fost in continuare omul nr.
1 al lui Dinamo, care avea să 
preia definitiv Inițiativa după 
primele faze ale setului al doi
lea. La serviciu, la preluare, 
dar mai ales in atac el a dat 
tonul revirimentului. Pe do 
altă parte, blocajul a redevenit 
ceea ce trebuia să fie de la 
Început — arma de bază în a- 
cumularea de puncte și ta 
„scoaterea din mină a adver
sarilor" (care au și Început să 
greșească mult ta atac). Pe tot 
parcursul meciului a impresio

La Dar Es Sallam, ta pre
liminariile C.M. (zona africa
nă) echipa Nigeriei a întrecut 
cu 2—0 (1—0) formația Tanza
niei, prin golurile marcate de 
John Chiedozie și Christian 
Mwokozi.

Ieri, la Nicosia în grupa a 
II-a a preliminariilor C.M. (zo
na europeană) : Cipru — Bel
gia 6—3 (0—1). In clasament 
conduce Irlanda cu 7 p (5 
jocuri), urmată de Belgia 5 p 
(3 j). Franța 4 p (2 j) etc.

La Hong Kong, tot în preli
minariile C.M. (zona asiatică) : 
R. P. Chineză — Hong Kong 
1—0 (0—6). Unicul gol a fost 
Înscris de Cen Jingang (min. 89).

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 22) : Arsenal — 

Manchester United 2—1 ; Bir
mingham — Ipswich I—3 ; Li
verpool — Wolverhampton 1—0; 
Nottingham — Sunderland 3—1; 
Middlesbrough — Tottenham 
4—1 ; Brighton — Aston Villa 
1—0 ; Manchester City — 
Leeds 1—0 ; Stoke — Leicester 
1—0 ; Southampton — Crystal 
Palace 4—2. In clasament, con
duce Liverpool cu 32 p.

ROMÂNIA — R. D. GERMANĂ 4-8 Șl... 2-1!
BERLIN, 21 (prin telex). — 

Dubla confruntare dintre echi
pele reprezentative de hochei 
pe gheață ale României și R.D. 
Germane a stîrnit un interes 
deosebit la Weisswasser și 
Halle, unde s-au jucat cele 
două meciuri. In prima, 
confruntare, la Weisswa- 
sser, victoria a revenit forma
ției R.D. Germane cu 8—1 
(3—1, 2—2, 3—1), după un joc 
mult mai echilibrat decit arată 
scorul final. Intr-adevăr, ho- 
cheiștil români au lăsat o bună 
impresie prin iocul lor rapid șt 
atletic, grație căruia au reușit, 
după un început mai slab 
(1—4, min. 33) să refacă tere
nul și să fie la un pas de e- 
galare (4—5. min. 44). In ulti
ma parte a acestei prime ta- 
tîlniri, echipa oaspe a comis 
cîteva erori de apărare, mai a- 
les în contactele directe, ceea 
ce a permis mai rutinaților ho- 
cheiști din R.D. Germană să 
puncteze decisiv (două goluri în 
ultimul minut de joc !...). în 
acest fel se explică o diferență 
de scor exagerată față de ra

Iat-o pe cunoscuta schioarâ 
franceză Perrine Pelen (care 
nu a împlinit încă 20 de ani), 
una dintre fruntașele „Cupei 
Mondiale", după victoriile re
purtate la slalomul special de 
la Altenmarkt (Austria) ți 

slmbătă, la Bormio (Italia).
Foto : A.F.P.-AGERPRES

iugoslav Krizaj cu timpul de 
1:29,97. Au urmat in clasament 
Cerkovnik (Iugoslavia) — 1:30,32 
șl Kalw* (Japonia) — 1:30,44.

BJORN BORG VA JUCA 
13 TURNEE 

IN VIITORUL SEZON
La ediția de anul viitor a 

turneului de tenis de la Monte 
Carlo și-au anunțat participarea 
suedezul Bjorn Borg, america
nii Jimmy Connors, Vitas Ge- 
rulaitis, cehoslovacul Ivan 
Lendl, italienii Corrado Ba- 
razzutti, Adriano Panatta si 
francezul Yannick Noah.

Intr-un interviu recent, Bjorn 
Borg a declarat că în anul 1981 
intenționează să fie prezent la 
13 mari turnee, principalul său 
obiectiv fiind victoria în cam
pionatele internaționale ale
S.U.A., singurul mare turneu 
pe care încă nu l-a cîștigat.

nă), care a totalizat 3 p din 11 
posibile. Pe locurile următoare, 
eu același număr de puncte dar 
cu un coeficient Sonneborn Infe
rior, s-au clasat Gufeld (U.R.S.S.) 
șt Vogt (RD. Germană).

TENIS 0 La Delray Beach 
(Florida), în cadrul competiției 
internaționale pe echipe (tineret) 
pentru „Cupa Sunshine" au avut 
loc meciurile semifinale. Echipa 
Suediei a Învins cu 2—1 pe cea a 
S.U.A., iar Spania a cîștigat cu 
2—0 Inttlnirea cu Canada. 0 tn 
sferturile de finală ale turneului 
de la Sydney, Russell Simpson 
(Noua Zeelandă) l-a învins cu
7— 6. 7—6 be Glickstein (Israel).
Alte rezultate : Buehning (S.U.A.) 
— Dent (Australia) 6—2, 1—Ș,
6—3 ; McNamme (Australia) — 
Sadri (S.U.A.) 7—6. 6—3 ; Teacher 
(S.U.A.) — Warwick (Australia)
8— 4, 7—5. O Au continuat parti
dele turneului internațional fe
minin de la Tucson : Acker — 
Latham 7—6, 6—7. 7—5 : Potter — 
Margolin 6—1. 6—2 : Gusrrant — 
Teeguarden 6—1, 7—6 

portul de forțe de pe gheață. 
O notă bună pentru portarul 
echipei române, Gh Huțan. 
Punctele au fost marcate in or
dine de : Proske 1—0 (min. 4), 
Cazace 1—1 (min. 6), Radant
2—1 (min. 13), Biclas 3—1 (min. 
15), Biela* 4—1 (min. 33), Cos- 
tea 4—2 (min. 35), Proske 5—2 
(min. 35), V. Hutanu 5—3 
(min. 38), Pisară 5—4 (min. 44), 
R. Peters 6—4 (min 47), R. Pe
ters 7—4 (min. 60), Frenzel 
8—4 (min. 60).

în cel de-al doilea meci, dls-

JUNIORII, ÎNVINGĂTORI LA SCOR ÎN MECIURILE CU UNGARIA
La Budapesta a avut loc a 

dublă confruntare intre echipe
le de juniori la hochei pe 
gheață ale României și Unga
riei. Ia primul meci, care s-a 
disputat slmbătă, victoria a re
venit categoric tinerilor jucă
tori români (excelențl, mal ales 
in prima repriză), cu scorul de 
13-1 (7—1, 2—0, 3—0). Punc
tele au fost realizate de Buzas 
3, Mute 3. Jumătate 2. Laka
tos 2, SatmarI, Lămpi — pen-

„CUPA 30 DECEMBRIE
MIERCUREA CIUC, 21 (priu 

telefon). — In localitate au în
ceput duminică întrecerile celei 
de-« XXII-a ediții a tradiționa
lei competiții de hochei „Cupa 30 
Decembrie", organizată de Sport 
Club Miercurea Ciuc. întrece
rea se bucură de o valoroasă 
participare; reprezentativa „A* a 
Bulgariei, echipa sovietică S.K. 
Sverdlovsk, formația cehoslova
că Banska Bistrlca și o com
binată Sport Club-Lotul de ti
neret al țării noastre. Un pu
blic numeros a asistat la me
ciurile de duminică.

In deschiderea competiției. 
Sport Club-Lotul de tineret a 
repurtat o frumoasă victorie a- 
supra echipei naționale a Bul
gariei : 11—6 (S—2, 3—2, 3—2), 
prin punctele marcate de Bar- 
talis (2), Z. Naghi, Chiriță. Ge- 
reb, T6ke. Peter. Prakab. Vlșan, 
Todor, Pall, respectiv Netev 
(2), Dlmov (2), Stancev, Atana
sov. Meci plăcut, mai ales prin 
marele număr de goluri mar-

„OPTIMILE44 DE FINALĂ ALE C.C.E. LA VOLEI
(Urmare lin pag. 1)

IN PRELIMINARIILE C.M.

putat duminică seara la 
Halle, echipa României a 
reputrat un frumos suc
ces, obținînd prima victorie din 
palmaresul său asupra repre
zentativei R. D. Germane pe 
terenul acesteia : 2—1 (2—1,
0—0, 0—0). A fost o partidă de 
mare luptă, echilibrată, in care 
prima repriză a aparținut ju
cătorilor români, celelalte două 
avlnd un aspect egal. Scorul a 
fost deschis de Cazace In mi
nutul 8, gazdele egallnd după 
un minut prin Mark. în minu
tul 14, Gall a marcat golul vic
toriei.

tru învingători, Ncmecsek pen
tru Învinși. A condus arbitrul 
Victor Zsitva (Ungaria).

în cel de al doilea meci, vic
toria a revenit, de asemenea, 
echipei române cu scorul de
3—3 (2—1, 2—1, 4—1). Au mar
cat pentru România Lămpi (3), 
Bazaș (2), Benedek (2) șl Sa*- 
mari iar pentru gazde Koger 
(2) șl Fedried. A condus ar
bitrul Laszlo Scheli (Ungaria);

LA MIERCUREA CIUC
cate, Încheiat cu o meritată vic
torie a gazdelor. Au arbitrat 1 
Gh. Tașnadi (la centru). L. Pe
tra?, Em. Mihoc.

In meci vedetă. S. K. Sverd
lovsk — Banska Bistrlca 6—6 
(2—0, 3—4, 1—2). Un meci foarte 
spectaculos, pasionant prin evo
luția scorului. Hocheiștii sovie
tici au condus cu 2—0. 3—1 sl
4—2, în minutul 36 scorul a de
venit egal (4—4), S. K. Sverd
lovsk a condus din nou cu
8—4, pentru ca Banska Bistrica 
să egaleze In min. 52. fără ca 
scorul să se mai modifice. Au 
marcat : Firsalov, Boiko. Gu
rov, Borovikov, Setenkov și 
Jukov (Sverdlovsk). Orszag, 
Andraș, Arvath, Majdek. Mar- 
tlnovie și Bireș (Banska Bis
trlca). Au condus arbitrii : A. 
Balint (la centru), T. Szabo și 
L. Petraș.

Turneul continuă luni șl 
marți.

V. PAȘCANU, coresp.

nat insă prestația si dăruirea 
coordonatorului Oros, care a 
muncit ca în anii tinereții pen
tru echipă, pentru calificarea 
meritată deși cu emoții în start, 
a lui Dinamo în sferturile de 
finală ale competiției. La sfîr- 
șit, antrenorul Wiliam Schreiber 
a conchis, cu dreptate : „A fost 
mal greu decît Ia Sofia !“. Ar
bitrii S. Hofmokl (Polonia) și 
L Nicuicscu (România) au con
dus echipele : DINAMO — 
Oros, Dumănoiu, Păușescu 
(Vrîncuț), Enescu, Tutovan. Gin- 
leanu ; LEVSKI SPARTAK 1 
Iliev, Todorov, Nenov, Anto
nov. Anghelov (Pangarov). Sto- 
ianov.

SCOTIA. Simbătă, fruntașa 
clasamentului, Celtic a invins 
cu 2—1 pe Airdrie, iar Rangers 
a făcut joc egal, 1—1, cu Kil
marnock.

ARGENTINA. — In prima 
manșă a finalei campionatului, 
echipa Rosario Central din 
Buenos Aires a invins formația 
Rancing Cordoba cu scorul de
5—1. Partida retur se va dis
puta la Cordoba.

ITALIA (etapa a 11-a) : A- 
vellino — Catanzaro 1—0. Bo
logna — Fiorentina 2—1. Ca
gliari — Brescia 1—2. Inter — 
Torino 1—1. Juventus — Udi- 
nese 4—0, Perugia — NapoM 
0—0, Pistoiese — Como 2—0, 
Roma — Ascoli 4—1. tn clasa
ment conduce Roma cu 15 p, 
urmată de Inter 13 p Inven
tus 13 p etc.

UNGARIA (etapa a 20 a) 1 
MTK — Csepel 1—1 ; DiosgySr
— Ferencvaros 0—0 ; Pecs — 
Nyiregyhaza 2—2 ; Dunaujva- 
roe — Vasas 1—4 ; Zalaegers- 
zeg — Debrecen 1—3 ; Videoton
— Kaposvar 4—1.

Clasament : 1. Videoton — 30 
p j 2. Ferencvaros 29 p ; 3. 
Vasas — 29 p.
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