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în prima manșă din sferturile de finală ale C.C.E.

VICTORIE IN TREI SETURI dar sextetul lui Schreiber 

A VOLEIBALIȘTILOR DE LA DINAMO 00 s~a anflaiat lotal
Voleibaliștii dinamoviști au 

confirmat sîrnLătă seara pro
nosticurile, cîștigînd prima man
șă din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" in fața formației iugo
slave S. K. Veliko Grădiște in 
trei seturi : 1G—14, 15—7. 15—12 
Un 3—0 meritat, firește, dat 
care a fost realizat cu mai 
multă greutate decît era de pre
supus. ȘI aceasta nu atil din... 
vina campionilor iugoslavi care, 
dincolo de cei doi internațio-

pozitiv că Dinamo n-a cedat 
adversarei sale nici un set in 
această primă manșă a ..sfertu
rilor". Ceea ce îi creează un 
important avantaj pentru me
ciul retur de duminică. Partida, 
urmărită și in transmisie di
rectă pe micul ecran, a fost do
minată in general de sextetul 
lui Wiliam Schreiber, dar evo
luția dinamoviștilor s-a aflat 
tot timpul sub semnul activi
tății constant bune a numai 
2—3 jucători. Și, să nu omitem,

chipel noastre a fost, de data 
aceasta, Laurențiu Dumănoiu 
(poate singurul cu un tonus ri
dicat) care a dus greul partidei 
nu numai In atac (unde a găsit 
inteligente soluții și Ia pase im
precise), ci și la preluare, unde 
trăgătorii secunzi nu au mani
festat siguranța obișnuită. Ală
turi de el, Giinther Enescu a 
ținut bine și constant „trena" 
liniei sale la fileu (atac, blo
caj), in timp ce Mircea Tuto- 
van (mai puțin eficace ca altă
dată la serviciu) s-a străduit să 
rezolve de multe ori pase „chi
nuite". Dinamo putea să ciștige 
mai categoric fiecare set. dacă 
întreaga echipă ar fi evoluat la 
unison BINE. Dar — și ne în
toarcem la explicațiile promise 
— sextetul a intrat în teren 
insuficient de hotărît, de mobi
lizat, situație care s-a reper
cutat chiar din primul set asu
pra evoluției scorului (cînd oas
peții au fost lăsați, cu ușurință, 
să remonteze de la 7—13 și a- 
pol de la 10—14) și asupra jo
cului în setul al tioilea. De a- 
semenea, neintroducerea lui 
Vrîncuț în sextetul de bază nu

Aureliqn BREBEANU

(Continuare in pap 2-3)

' „Stingă" dinamovistului Gunther Enescu, pe diagonala scurtă, nu 
poate fi blocată de Trifunovici (2) și Lukici (13), dar nici recu
perată de ceilalți apărători iugoslavi. Foto : Drc^oș NEAGU

a unui arbitraj foarte departe 
de nivelul unor purtători ai e- 
cusonului internațional : cei doi 
arbitri din Salonic 
se joace handbal 
n-au văzut blocaje 
jucători din linia 
sancționat preluări 
văzut mingi evident atinse de 
blocaje. Și 
mult) în 
vișților.

Jucătorul

nali — Mitici (care s-a deta
șat ca cel mai complet jucă
tor
(ca
ță

de pe teren) și Trifunovici 
de obicei, omul de sigura:: • 

in atac, dar și la preluare) 
nu dispun de alți sportivi 
clasă foarte ridicată, cil din 

ca e-
de 
vina dinamoviștilor care, 
chipă, au prestat un joc sub 
posibilitățile lor reale. Explica
țiile sint mai multe și vom re
veni asupra lor.

Să pornim, însă, de la faptul

au lăsat să 
la fileu (!), 
efectuate de 
a doua, au 
corecte, n-au

nu numai (deși mai 
defavoarea dinamo-
numărul unu al e-

In Cupa cupelor STEAUA — U.S.C GIESSEN 3-1
Amănunte în pagina a 4-a.

Sîmbătă și duminică au con
tinuat la Ploiești, Zalău, Foc
șani și Deva întrecerile etapei a 
II-a a „Cupei României" la 
handbal feminin. Spectatorii au 
asistat la întreceri dîrze, la sur
prize șl 1a calificări obținute la 
golaveraj. Trei formații din Di
vizia „B“ — Confecția Bucu
rești, Hidrotehnica Constanta și 
Vulturul Ploiești au reușit să se 
califice, eliminînd adversare din 
primul eșalon.

Relatări de la ultimele doua 
runde ale etapei secunde .

A început finala campionatului național masculin de șah

ACALMIE
IN PRIMA

RUNDĂ
In Aula Facultății de farma

cie din Capitală a început, sîm
bătă după-amiază. cea de a 44-a 
ediție a finalei campionatului 
national masculin de șah. Tra
gerea la sorți a stabilit urmă
toarea ordine pe tabelul de 
concurs : 1. Mircea Pavlov, 2. 
Gheorghe Ciolac. 3. Parik Ste
fanov. 4. Octavian Pușcașu, 5. 
Corvin Radovici, 6. Constantin 
Ionescu, 7. Ioan Biriescu, 8. 
Volodea Vaisman. 9. Valentin 
Stoica, 10. Mihai Șubă, 11. Theo
dor Ghițescu, 12. Emil Ungu- 
reanu, 13. Ovidiu Foișor. 14. 
Sergiu Grunberg, 15. Adrian 
Negulescu, 16. Victor Ciocâltea, 
17. Traian Stanciu, 18. Mihai 
Ghindă.

Prima rundă a programat 
doar 7 partide, deoarece Mihai 
Șubă și Mihai Ghindă au acu
zat o indisponibilitate si intîl- 
nirile lor cu Valentin Stoica 
și. respectiv. Mircea Pavlov au 
fost aminate.

Startul campionatului s-a des
fășurat sub semnul prudentei 
care — sperăm — nu va carac
teriza competiția. După numai 
14 mutări (și mai puțin de o 
oră) au căzut de acord asupra 
remizei timișorenii Ioan Biries
cu și Emil Ungureanu. Trei mu
tări mai mult ș-au efectuat în 
partida Gheorghe Ciolac — Tra-

In prima runda, marele maestru Victor Ciocâltea l-a intilnit pe 
mai tinărul său coleg de echipă (la I.T.B.), Parik Ștefanov. După 

partida s-a încheiat remiză.un interesant duel teoretic,
ian Stanciu și patru in aefea 
dintre Victor Ciocâltea și Parik 
Stefanov, în care s-a purtat, 
totuși, un dialog teoretic inte
resant. Dar. în momentul cînd 
partida a părăiit făgașul car- 
totecilor, ceasul a fost oprit. în 
31 de mutări „au încheiat pace" 
Volodea Vaisman si Theodor 
Ghițescu. Octavian Pușcașu, 
tntr-o poziție bună s ignorat 
o contralovitură tactică a lui 
Adrian Ncgulescu. trebuind apoi 
să lupte el pentru a egala. 
Corvin Radovici a pierdut doi 
pioni în întllnirea cu Sergiu 
Grunberg, acesta din urmă avînd 
la întrerupere un final net su-

perior. In sfîrșit. Constantin 
Ionescu și Ovidiu Foișor n-au 
vrut nici ei să-și asume riscuri 
prea mari. împărțind punctul 
după 34 de mutări.

Aseară, în runda a 2-a. s-au 
înregistrat rezultatele : Ghindă^ 
Șubă aminată. Neguleseu-Ra- 
dovici lA—%, Pavlov-Ciolac 1—0. 
Stanciu-Ștefanov 1—0, Ciocâl- 
tea-Pușcașu ‘/2—V2, Griinberg— 
Ionescu 1—0, Foișor — Biriescu 
1—0, Ungureanu — Vaisman 
*/i—V2, Ghițescu — Stoica 1—0.

Astăzi, la ora 15,30. se dis
pută runda a 3-;.

Valenu CH1OSE

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ COPIII AU CUPRINS 
CU VOIOȘIA LOR 
TOȚI BUCEGIII...

Ovidiu Lozan, Dan Popa și 
Benone Ivăncscu sint trei din
tre elevii în care profesorul 
Vladimir Simionescu, directo
rul Clubului sportiv școlar nr, 
8 din Capitală, „vede" tot a- 
tîția atleți de mare viitor. 
Sprinteri 1 Demifondiști ? A- 
runcători ? Săritori ?

Greu de spus, deocamdată, 
pentru că cei trei foarte tineri 
sportivi se află la vîrsta... pro
belor combinate ; fac tetratlon, 
dar fiecare se gindește de pe 
acum, la 12, 13 ani, la o probă 
de specializare...

Ca să ajungă cit mai repede 
la țelul dorit, cei trei elevi 
bucureșteni, împreună cu alte 
cîteva sute de colegi de ramu
ră sportivă din Constanța și 
Sf. Gheorghe, din Craiova și 
Cluj-Napoca, din Ploiești și

PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). 
In sala sporturilor „Victoria" 
s-au încheiat duminică întrece
rile grupei A. In semifinalele 
competiției s-au calificat for
mațiile bucureștene Progresul 
București și Confecția Bucu
rești. Iată relatări de la ultime
le două zile de întreceri.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
25—19 (10—12). După ce au
pierdut meciul cu Confecția, 
mureșencele și-au strîns rîndu- 
rile, cum se spune, reușind o 
evoluție pe măsura valorii lor.

In repriza secundă mureșen- 
cele s-au apărat fără greșeală, 
au atacat prin combinații fru
moase și au cîștigat pe merit. 
Au înscris : Dorgo 8, Dudaș 4, 
Jucan 4, Fejer 3. Oltean 2, Kiss 
2. Bărbat șl Frîncu — pentru 
Mureșul ; Dobre 8, Sandu 7, 
Oanca 3 si M. Ceavdaridis — 
pentru Universitatea. Au con
dus bine N. Danielcanu și I. Ni- 
colae (Ploiești).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 21— 
18 (10—9). Pînă în min. 28 (9—9) 
Progresul n-a putut nune în va
loare eficienta cuplului Sasu — 
Popa — fără discuție ce’e mai 
bune jucătoare ale echipei. Pro- 
fitînd si de o apărare mai pe
netrantă a Confecției, dar deta-

LA SCHI
Frumoasa localitate Bran a 

fost gazda unui interesant con
curs de schi-fond. do.at cu 
„Cupa Brașovia". La întreceri 
au participat 367 de schiori (la 
ștafete s-au înscris 56 de echi
pe !), care s-au întrecut în ca
drul a 10 probe, fapt care vor
bește de la sine despre succe
sul competiției.

TEHNICE: fete 
Carmen
I (2

REZULTATE 
II (2 km): 1. 
(Dinamo) ; fete . 
gelica Rîșnovcanu 
Bran); junioare II 
Magdalena Hîrlav 
plița); junioare I 
Piroșka Abos (Voința Miercurea 
Ciuc) 19:40, 2. Elena Urs-On- 
cioiu (Tractorul) 20:53, 3. Miemi 
Pitea (Dinamo) 20:56 ; senioare 
(10 km): 1. Maria Tonca (Di-

Oltea 
km): 1. Au- 

(Brașovia 
(3 km): 1. 

(C.S.Ș. To- 
(5 km): 1.

Brașov, precum și din alte u- 
nități sportive ale Capitalei, 
au renunțat la „căldura plăcu
tă a sălii", cum ținea să sub- ‘ 
linieze eleva Mona Vîlsan din 
Constanța, și au urcai la mun
te, în Bucegi, acolo unde ulti
mele ninsori (căzute chiar în 
primele zile ale noului an) daiu 
frumusețe sezonului alb, spre 
bucuria copiilor aflați în plină 
vacanță de iarnă.

Să facem o cuvenită preciza
re : Bucegii nu înseamnă, însă, 
decît a te fixa intr-un loc a- 
numit, intr-o stațiune sau o 
cabană, să zicem la „Căminul 
alpin", pentru popasul de 
noapte. In rest, toată ziua, co-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

datorită forței în atacșîndu-se datorită forței în atac 
a celor două handbaliste amin
tite, Progresul a cîștigat un 
meci care a atîrnat greu în ba
lanța calificării. Realizatoare : 
Popa 8, Iordachc 8. Caramalăn 
4 și Bădescu — pentru Progre
sul ; Serediuc 7, V. Constanti- 
nescu-Neprușel 4. Nuțu 3, 
Pițigoi 2, Grigoraș și Simion — 
pentru Confecția. Au arbitrat 
bine I. Manoli’j si Șt. Ocneanu 
(Sibiu).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
28—21 (11—10). Au înscris : V. 
Constantinescu 6, Simion 6, Gri
goraș 5, Vasile 4, Serediuc 
Nuțu 2, Vatră 2 și Pițigoi 
pentru Confecția ; ~ 
Sandu 7, Nuțu 
H. Ceavdaridis 
versitatea

PROGRESUL 
MUREȘUL TG. 
(6—7). A fost cel mai disputat 
meci al seriei ploîeștene. în ul
timele 4 minute mingea s-a a- 
flat mai mult la buoureștence și 
ele au înscris golul victoriei cu 
puține secunde ina'-t'1 de final. 
Marcatoare : P oi G, Manolescn 
3, Iordachc 3 si Ț.ă’<■ -r<i — pen-

2.
Dobre

3, Oanca 2
— pentru Uni-

8. 
Si

BUCUREȘTI — 
MURES 13—12

Ion GAV.ULESCU

(Continuare in nan 2-3)

1» CUPA BiiASOHA"-

namo) 43:08, 2. Elena Ceposu 
(Dinamo) 43:10 3. Livia Arsu
(Tractorul) 44:58; băieți II (5 
km): 1. S. Țeposu (Pionierul 
Brașov); băieți I (5 km): 1. N. 
Urs (Dinamo Fundata): juniori 
II (10 km): 1—2. V. Pe’in (Bra
șovia) și D. M'.inteaiiii (Pre
deal); juniori I (15 km): 1. M. 
Radulescu (Preleal) 53:44. 2. I. 
Țîntu (A.S.A.) 58:19. '3. D. Dia 
(A.S.A.) 59:03, seniori (15 km):
1. Gli. Găvcnca (Dinamo) 53:23,
2. G. Ionetecu (Dinamo) 53:50,
3. I. Stoian (A S A.) 53:55; șta
fete: Dinamo Fuădata, la fete
I, C.S.Ș. Tonlița. la junioare
II, C.S.Ș. Miercurea Ciuc, la 
junioare I. la fete si C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc. la eonii. A.S.A. 
Brașov, la juniori IT și Lia, 
Predeal, la juniori I la băieți. 
(Carol GRUIA — coresp.).



S-a încheiat returul (pe serii) In campionatul feminin de volei

LA CRAIOVA, RAPID S-A SALVAT 
DE „TURNEUL RETROGRADĂRII"!

Campionatul primei divizii 
de volei feminin și-a încheiat 
Întrecerea pe serii, ultima eta
pă săptămînală, desfășurată 
duminică, stabilind ordinea e- 
chipelor în cele două clasa
mente și configurația turneelor 
finale pentru locurile 1—1, 5—8 
și 9—12. Iată citeva amănunte 
de la ultima etapă, comunicate 
de corespondenții noștri :

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — RAPID BUCUREȘTI 3-2 
(12, 1, —13, —8, 3). A fost cea 
mai importantă partidă din se
ria a 2-a, intrucît ambele for
mații erau angajate direct în 
lupta pentru evitarea turneu
lui retrogradării. Dar rapidis- 
telor le erau suficiente două 
seturi pentru a se clasa, la 
6etaveraj, înaintea studentelor 
craiovence. Jocul a fost viu dis
putat mai ales după primele 
două seturi, cînd Universitatea 
s-a „văzut" prea devreme în
vingătoare la scor și cînd am 
notat o puternică revenire a 
rapidistelor. Acestea au cîștd- 
gat la limită setul al 3-lea și 
apoi pe cel decisiv pentru evi
tarea locului 5 în serie, set în 
care, după un echilibru inițial, 
oaspetele au profitat <3e o se
rie de greșeli ale studentelor. 
Ultima parte a întîlnirii a re
venit extrem de ușor Univer
sității, dar Rapidul obținuse 
ceea ce și-a propus : locul 4 
în serie. S-au evidențiat : Con
stanta Iorga și Elena Ilie de 
la Rapid, Camelia Tomeci și 
Maria Buzatu de la Universi
tatea. Arbitri : O. Manițiu din 
Brașov și I. Rusu din Timi
șoara. (Șt. GURGUI — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. GALAȚI 3—1 (—14, 10, 
4. 5). Derbyul fruntașelor seriei 
a 2-a, disputat în fața unei 
6ăli a-hipline (circa 3000 de 
spectatori), a fost de un bun 
nivel tehnic și a dat cîștig de 
cauză, pe merit, formației gaz
dă. In prima parte a setului 
întîi jocul a fost echilibrat, 
apoi gazdele s-au desprins și 
au condus cu 14—8, însă, cînd 
nimeni nu se mai aștepta, stu
dentele gălățene au preluat 
inițiativa, realizînd punct după 
punct și cîștigînd surprinzător 
în prelungiri. Dar. în urmă
toarele seturi, Farul trece la 
cîrma partidei, • impunîndu-și 
jocul combinativ, în forță, 
spectaculos, în care merite deo
sebite are trioul : Maria Enache- 
Gulniza Gelil — Carmen Ma
rinescu. De la oaspete s-au re

SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

ni s-a părut nici de data aceasta 
o măsură inspirată. Lipsa an
gajamentului total, permanent 
al tuturor jucătorilor — și din 
cauză că au subestimat poten
țialul adversarilor — a deter
minat o slabă concentrare la 
preluare, neadaptarea decît foar
te tîrziu la serviciile scurte, ra
zante ale adversarilor (foarte 
multe puteau fi atacate !), pre
cum și limitarea numărului de 
combinații în atac și randamen
tul scăzut al unui comparti
ment care trebuia să strălu

CRONICA SPORTIVĂ A
(Urmare din pag. 1) 

piii se găsesc într-o perpetuă 
mișcare în aer liber, prin pă
durea seculară de conifere din 
jurul „Căminului", spre Poia
na Izvoarelor, către Predeal, 
unde pirtiile de pe Clăbucet fac 
mai lesnicioasă alunecarea pe 
schiuri sau cu săniuțele, câte
odată la „Virful cu Dor" sau 
„Babele", așa cum o dovedeș
te și fotografia alăturată, cu 
un grup de elevi viitori atleți, 
care și-au dorit o imagine-su- 
venir. Prof. Dan Mangalia, an
trenor la Clubul sportiv șco
lar „Luceafărul" din Brașov, 
mare fotograf amator, le-o o- 
feră prompt !

Așadar, copiii, în cazul nos
tru atleți în devenire, au cu
prins cu voioșia lor toți Bu- 

cegil ! Au făcut-o cu dezinvol
tura proprie vîrstei, cu acea 
cutezanță specifică purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor. Nu 
pregetă să rămînă pe pîrtii cît 

marcat Crin» Georgescu, Ma
ria Muscă și Ileana Dobroschi. 
Arbitri : I. Covaci și V. Io- 
nescu, ambii din București. 
CC. POPA — coresp.1.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA—PENICILINA IAȘI 2—3 
(13, 13. —11, —6, —2). A fost 
un joc de bun nivel. Studen
tele localnice au pus la înce
put în dificultate pe mai expe
rimentatele lor adversare, dar 
în continuare ele au cedat in
explicabil de ușor inițiativa, 
avind o prestație din ce în ce 
mai ștearsă. Ieșencele nu B-au 
lăsat prea mult invitate, au 
profitat de căderea gazdelor și 
au obținut o victorie care la 
un moment dat părea ireali
zabilă. Cele mai bune jucătoa
re au fost Simona Boldor de 
la gazde și Aurelia Ichim de 
la oaspete. Arbitri : C. Pădu- 
raru din Timișoara și D. Baba 
din Tg. Mureș. (I. POCOL — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 3-1 
(9, 7, —13, 6). Joc de foarte 
slab nivel tehnic, presărat cu 
multe greșeli de execuție la 
ambele echipe. Universitatea 
s-a prezentat numai cu 6 ju
cătoare ! Au arbitrat Gh. Ciu- 
tacu din Iași și D. Dobrescu 
din Ploiești. (I. IANCU — co
resp.).

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMPEX CONSTANȚA 3—1 
(—14, 11, 8, 5). Circa 1500 de 
spectatori au asistat la această 
partidă care a prilejuit o dis
pută interesantă, adesea spec
taculoasă, cu răsturnări de si
tuații, cum a fost de pildă, 
în setul întîi, în care gazdele 
au condus cu 14—8, dar con- 
stănțencele nu au renunțat la 
luptă și au realizat 8 puncte 
consecutiv! Sau în setul al doi
lea cînd situația era cît pe- 
aci să se repete de la scprul 
de 14—3 pentru Maratex. Cele 
mai bune jucătoare au fost 
Doina Săvoiu, Margareta Vișan, 
Mariana Jurj de la Maratex 
Baia Mare, Emilia Mănăilă și 
Mariana Focșa de la Chimpex 
Constanța. Arbitri : V. Arhire 
din Brașov și N. Manole din 
Tg. Mureș. (V. SĂSĂRANU — 
coresp.).
• Astăzi de la ora 17 are 

loc în sala Dinamo partida a- 
mînată dintre formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Flacăra ro
șie. partidă care nu va produ
ce, însă, schimbări importante 
în clasamentul seriei I.

cească : apărarea la fileu. Cre
dem însă că Dinamo, în condi
țiile greului meci din retur, 
poate să obțină calificarea in 
turneul final al „C.C.E." dacă 
se va mobiliza serios. Este o 
echipă mai valoroasă decît ad
versara sa, dar numai acest lu
cru nu-i de-ajuns...

Arbitrii greci A. Doukas și C. 
Ladas au condus slab echipele : 
DINAMO — Oros (Vrîncuț), Dn- 
mănoiu, PăușescU (Vrîncuț), E- 
nescu (Chițiga), Tuto van, Gir- 
leanu ; S. K. VELIKO GRĂ
DIȘTE — Lnkici (Vitici), S 

Dordevici, Vrzici (Pilicî), Tri- 
funovici, N. Dordevici, Mitici.

mal mult, o oră sau chiar două 
peste programul zilnic (profe- 
sorii-antrenori poartă mereu 
discuții pe această temă), cau
tă să folosească din plin aceste 
frumoase zile de vacanță, în
cearcă să acumuleze cit mal 
multă energie. Șl reușesc. Do
vadă : obrajii Îmbujorați și a- 
petitul de somn. Cabanierul de 
la „Căminul alpin" ar adăuga 

o mare poftă de mîncare..." 
Pentru alternanță, activități 

de cabană, cu seri literar-mu- 
zicale (fiecare elev se „produ
ce" cu ceva, recită sau cîntă, 
adesea apar cu totul inedit 
producții originale I) și pentru 
a menține treaz gustul pentru 
atletism, concursuri de cros. 
Cum se dovedește, pe zăpadă 
alergarea solicită mai mult, 
disputa este și mai atractivă, 
cei mai îndemânatici se deta
șează, emulația crește. Poate 
tocmai de aceea copiii au pro
pus ca alergările de cros pe 
zăpadă să facă parte din pro-
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tru Progresul ; Dorgo 4, Kiss 4, 
Dudaș 3 și Jucan — pentru 
Mureșul. Au condus bine un 
meci greu D. Gherghișan și C. 
Drăgan (Iași).

Iată clasamentul final :
1. Progr. Buc. 3 3 0 0 59—48 6
2. Confec. Buc. 3 2 0 1 72—66 4
3. Mur. Tg. M. 3 1 0 2 61—58 2
4. Univ. Buc. 3 0 0 3 58—78 0

ZALĂU, 11 (prin telefon).
Grupa B a avut o desfășurare
pasionantă, chiar și simplul
fapt că Știința Bacău, cam
pioana tării, s-a calificat in ex
tremis fiind o dovadă grăitoare,
în semifinale vor evolua Rul
mentul Brașov, liderul campio
natului Diviziei „A", și Știința
Bacău. Relatări de la ultimele
runde :

ȘTIINȚA BACĂU — CON
FECȚIA VASLUI 21—9 (9—5).
Golgeterele partidei : Răducu 6,
Rița Florea 5 și Gaal 3 —
pentru Știința, Imbrișcă 4 —
pentru Confecția.

RULMENTUL BRAȘOV —
CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 23—17 (10—7). Princi
pale realizatoare : Furtună 7,
Marcov 5, Pătruț 3, Oancea 3 —
pentru Rulmentul, Piavosin 5,
Dicu 5 și Cojocărița 3 — pen
tru Constructorul.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA VA
SLUI 17—18 (9—6) ! Un meci
„aprins", o victorie surpriză !
Cele mai multe goluri : Cojo
cărița 5, Piavosin 4 — pentru 
Constructorul. Imbrișcă 5, Darie
4. Popa 3 — pentru Confecția. 
Au condus cu scăpări D. Purică 
și V. Erhan (Ploiești).

RULMENTUL BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BACĂU 16—15 (10—9). 
Brașovencele și-au confirmat 
poziția de lider în prima divi
zie învingînd din nou pe cam
pioana tării. Principale realiza
toare : Constantin 5, Furtună 4, 
Marcov 3 — pentru Rulmentul, 
Rița Florea 5. Răducu 3, Ma
rian 2 — pentru Știința.

La finele celor trei runde ale 
etapei a Il-a clasamentul gru
pei arată astfel :
1. Rulmentul Bv. 3 3 0 0 59-48 6
2. Stiinta Bacău 3 1 0 2 60-52 2
3. Constr. Timiș. 3 1 0 2 61-65 2
4. Confecția Vs. 3 1 0 2 43-58 2

M. BONȚOIU — coresp.

FOCȘANI, 11 (prin telefon). 
Acerba dispută, ocazionată de 
desfășurarea întrecerilor din 
grupa C, s-a încheiat cu suc
cesul formațiilor TEROM Iași și 
Hidrotehnica Constanța, echipa 
Ranid București putîndu-se so
coti nedreptățită de soartă, 
deoarece a pierdut calificarea la 
golaveraj... Rezultatele ultime
lor două runde :

RAPID BUCUREȘTI—TEROM

S-a desfășurat, în Poiana 
Brașov, și ultima probă a con
cursului internațional de biatlon 
dotat cu „Cupa Dinamo", cea 
de ștafetă 4X7,5 km. Concursul 
a fost deosebit de atractiv, fi
ind dominat — ca și la indivi
dual — de dinamoviștii de la 
Zinwald. Cei 4 componenți ai 
echipei oaspete (Oetzel, Schmidt, 
Eckstein, Kadner) au terminat 
învingători cu timpul de lh 
50:14. Ocupanta locului secund, 
Dinamo I Brașov (alcătuită din 
Tamaș, Gimiță, Forico și Du
ca), s-a prezentat destul de 
bine în poligon (4 ture pena
lizare) dar a pierdut mult la 
fond, realizînd un timp inferior 
posibilităților sale — 2h 00:41. 
Pe locul 3, Steagul roșu (Ilieș, 
Staicu, Gh. Pelin. I. Pelin) — 
2h 03:40 (3 ture pen.).

Divizia „A“ de baschet feminin

„U" CLUJ-NAPOCA; NOUA FRUNTAȘĂ 
A CLASAMENTULUI

TG. MUREȘ, 11 (prin telefon). 
Și în ultimele două zile ale tur
neului feminin divizionar „A" 
de baschet, găzduit cu multă 
ospitalitate de eleganta Sală a 
sporturilor din localitate, am a- 
sistat la meciuri viu disputate, 
interesante, soldate cu rezul
tate maj puțin scontate. După 
cinci zile de întreceri, in frun
tea clasamentului a trecut echi
pa Universitatea Cluj-Napoca, 
la egalitate de puncte cu Voin
ța București (17 p). dar cu co
sa veraj direct mai bun.

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ — VOINȚA BRA
ȘOV 77—70 (38—35). După vic
toria realizată vineri în fața 
fruntașei clasamentului, baschet
balistele din Brașov porneau 
favorite. Dar tinerele sportive 
din formația gazdă au abordat 
partida fără complexe, au punc
tat cu precizie. în special prin 
Elena Opriciu (nemarcată cor- 
respunzător de Magdalena Pail, 
preocupată mai mult de a în
scrie coșuri) și, astfel, elevele 
prof. Gh. FUlIop au realizat 0 
victorie absolut meritată. Au 
marcat: Kloss 14, Hegedus 2. 
Opriciu 24, Borbely 19, Precup 
8. Czenteri 12. respectiv Eftl- 
mie 12, Solovăstru 12, Rusu 2, 
Lambrino 15. Pali 29. Bun ar 
bitrajul cuplului A. Atanasescu

• D. Oprea.
CRIȘUL ORADEA — VOIN

ȚA BUCUREȘTI 77—73 (40—36). 
Din nou o întîlnire în care au 
învins outsiderele. După ce în 
jocurile anterioare nu a fost 
„în apele" sale, iată că în me
ciul cu Voința echipa Crișul 
și-a intrat în „matcă", a res
pectat întocmai indicațiile an
trenorului Tr. Constantinescu și 
a realizat surpriza. Orădencele 
s-au „încălzit" mai greu, au 
fost conduse pînă în min. 10, 
apoi au egalat șl, în continuare, 
scorul a alternat. Spre sfîrși- 
tu] primei reprize, Crișul a lan
sat citeva contraatacuri, fructi
ficate de Adriana Niculcscu, 
s-a desprins de adversare și nu 
a mai cedat avantajul. Baschet
balistele de la Voința (cu lo
tul redus) au resimțit parcă 
mal mult oboseala turneului. 
Au marcat : Funkenhauser 4,

VACANTEI
gramul zilnic, dacă e posibil. 
Șl este posibil, prin antrena
mente și chiar prin Întreceri, 
pe virate, pe grupe, pe școli 
sau cluburi sportive.

Cîștâgătoru 7 Mereu alții, e- 
levii ploieșteni nu sînt mai pre
jos decît cei din orașul de pe 
Jiu, reprezentanții Litoralului 
au încheiat aproape... piept la 
piept concursurile cu colegii 
lor din București sau din Cluj- 
Napoca. Este la mijloc o anu
mită cotă de... ambiție, dar 
lucrul cel mai important îl 
constituie pregătirea fizică. Un 
capitol la care toți copiii se 
prezintă la nivelul... notei 10 !

Ce va rezulta din permanen
tele peregrinări ale elevilor 
prin Bucegii înveșmântați în 
haine groase de zăpadă ? Un 
mare apetit de mujică, poftă 
pentru învățătură, în cel de-al 
doilea trimestru de școală. Că 
este așa, cataloagele și foile 
de concurs o vor dovedi cu 
certitudine !

Finala feminină de șah in cor

FAVORITELE TREC ÎN FRUNTE
EFORIE NORD, 11 (prin te

lefon). Foarte interesant decur
ge lupta în finala campionatului 
național feminin de șah. Run
dele a 4-a și a 5-a au marcat 
•» puternică ofensivă a favori
telor turneului, care au și tre
cut în fruntea clasamentului.

Dana Terescenco-Nuțu, cîști- 
gătoarea titlului la ultimele 
două ediții ale intrecerji, a ob
ținut, după remiza cu Lia 
Bogdan, o victorie categorică 
Ia Eugenia Ghindă, devenind 
lideră. Elisabeta Polihronjade a 
înscris a 3-a victorie consecu
tivă la Maria Alhuleț (runda a 
4-a), iar în runda a 5-a a re
mizat cu vechea sa colegă de 
echipă națională, Gertrude 
Baumstark. Un punct și jumă
tate a realizat în aceste două 
runde și Margareta Mureșan, 
care a punctat, cu negrele, în 
fata Marianei Nechifor și a ter
minat la egalitate întîlnirea cu 
Margareta Teodorescu.

Dintre reprezentantele tinerei

Szekely 2, Casetti 2, Gigan 4, 
Tabără 16, Niculescu 22, Grigo- 
raș 12, Oancea 15, respectiv 
Strugaru 6, Borș 24, Tomescu 
4. Popescu 14, Slăvej 23, Soare
2. Au arbitrat bine L Szilvesz- 
ter si I. Breza

POLITEHNICA C.Ș.S. 2 BU
CUREȘTI — „U“ CLUJ-NAPO
CA 82—69 (32—37). Bucureșcen 
cele au manifestat mai multă 
coeziune și precizie decît în 
meciul precedent. Deși au fjst 
conduse în prima parte, în re
priza secundă campioanele au 
evoluat excelent și, efectuînd 
numeroase contraatacuri, au 
reușit să se desprindă clar în 
finalul partidei. Au înscris : 
Bădinici 24, Pîrșu 18, Cuțov 12, 
Filip 15. Roșianu 7, To cală 6, 
respectiv Mate 19, Ciubăncan 
15, Merca 13, Popa 6, Bolovan 
6. Mangu 4, Anca 4, Jurcă 2. 
Au arbitrat bine D. Oprea și 
N. Constantinescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — VOINȚA BUCUREȘT. 
76—73 (40—39). Intr-unui dintre 
cele mai frumoase meciuri ale 
actualului campionat, echipa an
trenată de N. Martin a izbutit 
să se detașeze decisiv datori 
in mare măsură preciziei arun
cărilor la coș executate de la 
distanță de Mariana Merca și 
Floarea Anca. Au înscris : Anca 
20, Mate 18, Merca 14, Ciubăn
can 12. Bolovan 12, respectiv 
Borș 29, Strugaru 12, Siăvei 11, 
Tomescu 13, Popescu 6. Soare
2. Au condus bine arbitrii A. 
Atanasescu și N. Constantinescu. 
CRIȘUL — COMERȚUL LIC 
„BOLYAI" 73—76 (40—35, 67- 
67), „POLI" C.Ș.Ș. 2 —VOINȚA 
BRAȘOV 91—71 (42—39).

Paul IOVAN

SATU MARE, 11 (prin tele
fon). Rezultatele de sîmbătă și 
duminică din cadrul turneului 
divizionar feminin .,A“, grupa 
valorică 7—12 :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA 
RA —RAPID BUCUREȘTI 65— 
60 (33—35). Un joc foarte echili
brat. al căruj rezultat a fost 
decis in ultimele 5 minute prin 
coșurile înscrise de Rodica Ar- 
mion și Csilla Hoszu. Coșgete
re : Armion 19, Czmor 19, Gras» 
11, respectiv Tatu 23, Csikos 10. 
Ivan 10. Arbitri: V. Prunru si 
I David.

ICEMENERG C.Ș.B. BUCU- 
REȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 62—64 (20—33). Se părea 
că Olimpia va cîștiga cu ușurin
ță, dar tinerele sportive de la 
ICEMENERG C.Ș.B. au refă
cut handicapul și în min. 31 au 
egalat. într-un final captivant, 
echipa Olimpia și-a adjudecat 
victoria. Coșgetere : Nicolau 20, 
Nicola 10, respectiv Trică 19. 
Iatan 16, Bîră 10. Arbitri : I. 
Antonescu și F. Szabo.

MOBILA SATU MARE — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 67- 
66 (35—32). în cel mai frumos 
meci al turneului echipa Mo
bila a realizat un frumos suc
ces, la capătul unei întreceri 
spectaculoase, cu final incan
descent. Coșgetere : Balaș 24, 
Ciocan 23. respectiv Ivanescu 
16, Simioană 16. Arbitri : I 
Grigore și M. Rus.
MOBILA — ICEMENERG C.Ș.B. 
82—57 (41—33) UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA — PROGRE
SUL 72—56 (32—35), OLIMPIA 
— RAPID 60—58 (33—33).

I. TOTH. coresp. 

generații de șahiste se impun, 
maj ales, Marina Pogorcvicj și 
Judita Kantor. Marina Pogore- 
vicj a remizat în runda a 4-a 
cu marea sa rivală din finalele 
campionatelor de junioare ale 
ultimilor ani, Viorica Ionescu, 
iar în runda a 5-a a întrerupt 
partida cu Ligia Jicman într-o 
poziție cu 2 pioni în plus, pe 
care — probabil — o va cîștiga. 
Judita Kantor a întrecut-o în
tr-o luptă foarte tăioasă pe E- 
leonora Gogâlea și deține avan
tajul unui pion în întrerupta 
din runda a 5-a cu Mariana Ne
chifor. Iată și Celelalte rezulta
te : Maria Albuleț — Emilia 
Chis 1—0, Eugenia Ghindă — 
Margareta Mureșan 0—1, Ga
briela Olteanu — Dana Teres- 
cenco 0—1, Gertrude Baumstark
— Marina Pogorevici șl Ligia 
Jicman — Mariana Nechifor, re
mize (partide întrerupte din 
rundele a 2-a și a 3-a) ; Emilia 
Chiș — Gertrude Baumstark 
*/2—V2, Margareta Teodorescu — 
Ligia Jicman —’A, Eugenia 
Ghindă — Gabriela Olteanu în
treruptă (runda a 4-a); Maria 
Albuleț — Lia Bogdan */a—*/a> 
Gabriela Olteanu — Eleonora 
Gogâlea Vsr—V2, Viorica Ionescu
— Emilia Chiș întreruptă (run
da a 5-a).

CLASAMENTUL : Dana Te- 
rescenco 4, Elisabeta Polihro- 
niade 3*/2, Margareta Mureșan
3. Ligia Jicman, Judita Kantor, 
Mariana Nechifor, Marina Po- 
gorevici 2*/z (1). Maria Albuleț, 
Gertrude Baumstark, Margareta 
Teodorescu 2'/2. Gabriela Oltea
nu 2 (1), Lia Bogdan l’/s, Emi
lia Chiș, Viorica Ionescu I (1), 
Eugenia Ghindă Va (1).

Th. NICOARĂ 
arbitru internațional

NOI II
MIERCl 

telefon), 
cembric" 
rezervate 
duminică 
de gheață 
tate corni 
mai tineri 
republican 
8—13 ani. 
zentat pes 
din 15 clu 
tive.

Confirm 
serie dint 
au progres 
și unele n 
la catego 
deosebi, s 
un autent 
Mihacla T 
tăi ei, pr 
fizică Mih 
ce a reiiț 
să îndeDlii 
mele de 
acum și-a 
versarele. 
bele, iar d

Univer 
lnțifică, 
Centrul 
tru educ 
al C.N.l 
munlclp: 
fizică șl 
anunță 1 
reciclare 
SOPUNC 
CATIILE 
Prelegere 
cercetăto 
nel Tatu 
cercetări 
fizică și 
In sala 
nuarle Îl

„CUPA ROMÂNIEI"
LA HANDBAL (f)

(Urmare din pag. 1)

Niculina Sas 
Fază din

IAȘI 14—13 
tul unui joi 
victoria a 
tencelor. inc 
petitului ace 
traatac. Cele 
luri au fost 
rabulea, Gri; 
nat — ciF 
nașcu 7 — 
arbitrajul cui 
Ciucă — Ti

HIDROTEI1 
STANȚA — 
CLUJ-NAPOf 
Cele mai mu 
8, Tomescu I 
pentru Hidro 
și Sintejudca 
Universitatea.

IIIDROTEH 
STANȚA — 
REȘTI 19—18 
frumoasă part 
neu, nivelul j 
tuturor sporii 
spectatorilor ! 
Cele mai mu 
mofte 5. Frîm 
Bocăneanti 3 
tehnica, Stane 
Grigore 3 — 
Foarte bun ai 
nilor R. Antoi 
ner.

TEROM IAȘ 
TATEA CLUJ 
(20—9). Cele r 
Ionașcu 12. /
TEROM, Mora 
6 — Universit:

Clasament fi
1. TEROM laș
2. Hidrotehnica
3. Rapid Buc.
4. U. Cluj-Nap

I. MANO

DEVA, 11 (p 
capătul a 3 zi 
s-au calificat i 
lele „Cupei Ro: 
bal feminin V 
și Constructori 
Iată scurte reia!



r mai tineri patinatori de viteza

După evoluția juniorilor in Israel
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constituind recorduri naționale 
la copii I și junioare II. O fru
moasă surpriză au produs-o și 
elevii antrenorului brașovean 
Ernest Ulrich, doi dintre aceștia. 
Daniel Csata și Marian Rădoi, 
fiind autori ai unor recorduri 
republicane.

Iată învingătorii pe probe 
copii I — fete, 500, 1000 
1500 m — Mihaela Timiș (C.S.S. 
Viitorul CIuj-Napoca) 
1:37,3 și respectiv 2:36,6 
record (v. r. 2:38,0) ; b 
500 ni Orlando Cristea (C.S.S. 
Triumf Buc.) 47,2 —nou record 
(v.r — 47,78), 1000 și 1500 m — 
Daniel Csata (Tractorul Brașov) 
1:37,2 — nou record (v.r. 1:39,62) 
și respectiv 2:34,3 — nou record 
(v.r. 2:37,9) ; copii II — fete 
500 și 1000 m — Hana Dotzauer 
(C.S.S. Miercurea Ciuc) 58,6 și 
respectiv 2:01,0 ; băieți 500 și 
1000 m — Marian Rădoi (Trac
torul Brașov) 55,7 și respectiv 
1:55,7 — nou record (v.r. 1:59,4).

Clasamentele generale : copii 
I — f : 
147,550 
148,460 
(C.S.S.
rilena 
174,116 
147,633

Timiș 
(v.r.

1. Mihaela 
p, nou record 
p) ; 2. Cătălina Bologa 
Sibiu) 172,766 p. 3. Ma- 

Gîlcă (Petrolul Ploiești) 
p ; băieți 1. D. Csata 
p — nou record (v.r. 

148,530). 2. O. Cristea 150,766 p. 
3. D. Bota (C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca) 153,000 p ; copii II — 
f : 1. Ana Dotzauer 119,100 p, 
2. Mihaela Dascălu (Tractorul 
Brașov) 121,550 p, 3. Iulia Koz- 
ma (Mureșul Tg. Mureș) 127,700 
p ; b : 1. M. Rădoi 113,550 p — 
nou record (v.r. 116,200 p), 2. 
N. Cheul (Viitorul CIuj-Napoca) 
122,750 p, 3. H. Dristaru (C.S.S. 
Constanța) 126,900 p.

Traian IOANITESCU
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blocajul advers.tnălța și va înscrie peste 
ogresul București — Confecția București.

Foto : V. BAGEACV. I

Cazan intervine cu succes la una din acțiunile ofensive ale lotului 
de tineret. Foto : B. VASILE

leri, pe terenul Politehnica II
■r *

IOTUL DE TINERET-SPORTUL STUOENIESC 1-1
Aproximativ 1000 de specta

tori au urmărit ieri, pe terenu' 
Politehnica II, meciul de veri
ficare (al treilea) dintre Lotul 
reprezentativ de tineret și Spor
tul studenfesc, incheiat cu un 
rezultat de egalitate: 1—1 (0—1). 
în ciuda terenului îngreuiat de 
stratul de zăpadă (excelent pri
lej pentru testarea pregătirii 
fizice a jucătorilor), ambele 
formații s-au angajat într-o 
partidă foarte disputată, poate 
prea disputată (pe alocuri), 
fapt pentru care s-au acordat 
cîteva cartonașe galbene și s-a 
dictat o eliminare (FI. Grigore 
— min. 85) ! Spre deosebire de 
întîlnirile anterioare, cînd stu
denții bucureșteni au fost ace
ia care au avut mai mult ini
țiativa în teren, acum' echipa 
de tineret s-a aflat mai mult 
la cîrma jocului, a avut con
sistență în elaborarea acțiuni
lor de atac, unde și-a creat cî
teva excelente situații de mar
care, neconcretizate însă din 
cauza formei foarte bune a por
tarului Moraru.

Scorul partidei a fost deschis

în min. 17, cînd M. SANDU, pe 
contraatac, a speculat ezitarea 
defensivei echipei de tineret și, 
mai ales, ieșirea inoportună din 
poartă a Iui Alexa. Egalitatea 
a fost restabilită in min. 81 de 
către TERIIEȘ, în urma trans
formării unui penalty, care nu 
se impunea, după părerea noas
tră.

Arbitrul Mihai Cruțescu a 
condus (cu unele scăpări) for
mațiile : LOTUL DE TINERET- 
Alexa (min. 46 Nițu) 
ginean, Iovan, Pană 
FI. Pop), Rcdnic — 
șan, Minea (min. 46 
Klein — Șoiman (min. 76 Csor- 
daș), Terheș, Turcu (min. 46 
Gabor) ; SPORTUL STUDEN
ȚESC : Moraru (min. 46 Lazăr) 
— Stroe, Cazan, Iorgulescu, 
Constantinescu (min. 46 Mun- 
teanu II) — Chihaia (min. 46 
Munteanu I), O. Ionescu (min. 
46 Cățoi), Bozeșan (min. 46 Șer- 
bănică) — FI. Grigore, M. San
du (min. 46 M. Marian), Bucu- 
rescu. (Stelian TRANDAFI- 
RESCU).

CURSUL DE PERFECȚIONARE

• Un meci egal cu Suedia ar fi adus echipei primul loc • Pre
gătirile vor continua la Singeorz-Băi și Timișoara • In februarie 

- turneu cu două jocuri in-Turcia

— Măr- 
(min. 46 
I. Mure- 
Geolgău),

A ANTRENORILOR DIVIZIONARELOR „1“

>a capă- 
disputat, 
bucureș- 

torită a- 
tru con- 
Ite _ 
de Ila- 

ciu și Ig- 
pid, lo
ll. Bun 

șorean V 
I.

go-

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — VULTURUL PLO
IEȘTI 15—19 (6—14). Ambi
țioase și pline de energie și 
poftă de joc, ploieștencele și-au 
creat un substanțial avans 
chiar din prima repriză. Prin
tre marcatoare : Cazacu 5, Fe- 
her 2 — pentru Constructorul; 
Penelca 8, Cizmaru 4 — pentru 
Vulturul.

I
I
I

CON- 
ilTATEA 

(13—9). 
: Frîncu 

b 5 —
Wacarie 5 

pentru

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — TEXTILA BUHUȘI 17— 
15 (9—8). Cîteva marcatoare : 
lancu 3, Căpățină 3 — pentru 
Universitatea ; Vieru 5, Ama- 
randei 3 — pentru Textila.

I
I

CON-
BUCU- 

ea mai 
stui tur- 
dîrzenia 

mpunînd 
ialiștilor. 
i : Di- . 
nescu 3, 
i Hidro- 
lat 4 și 

Rapid, 
brașove- 
. Bosch-

VULTURUL PLOIEȘTI 
TEXTILA ----------
(10—16). în 
ploieștencele 
ținut același ___ ... _  .
mele două zile, cedînd Ia scor. 
Printre marcatoare : Pencea 3, 
Vișan 3, respectiv Cizmaru 14, 
Vieru 7.

19—27BUHUȘI
ultimul lor meci 
nu au mai men- 
ritm ca in pri-

I
I
I

IVERSI-
4 39—29
» goluri:

6 —
Maoarie

CONSTRUCTORUL BAIA MA 
RE — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 17—15 (10—8). Băi- 
mărencele s-au impus abia în 
ultimul sfert de oră, înfringînd 
dîrza rezistență a studentelor 
timișorence. Printre realizatoa
re : Igorov 7, Cazacu 5, respec
tiv Luțaș 5, lancu 4. Iată cla
samentul final :

Vulturul PI. 
Constr. B.M.
Textila Buhuși 
Univ. Tim.

I.

1.
2.
3.
4.

3 2 0 1
3 2 0 1
3 10 2
3 10 2

JURA —

59-58 4
57-57 4
65-61 2
48-53 2 
coresp.

I
I
I
I
I

1 
L
1
3
coresp.

70-60
61-50
52-45
56-84

4
4
4
O

fon). La
întreceri, 
lemifina- 
la hand- 
Ploiești 

Mare.

Dta.pa a IlI-a a grupelor 
semifinale a „Cupei României" 
la handbal feminin se va des
fășura la 14 și 15 februarie. în 
grupa de la Vaslui vor evolua: 
Progresul București, Confecția 
București, Rulmentul Brașov și 
Șțiinta Bacău. în cealaltă gru
pă semifinală, care-și progra
mează întrecerile la Bistrița, 
se vor întrece : TEROM Iași, 
Hidrotehnica Constanța. Vultu
rul Ploiești și Constructorul 
Baia Mare.

I
I
I
I
I

La Complexul sportiv „23 
August" din Capitală a conti
nuat. sîmbătă și duminică, 
cursu] de perfecționare cu an
trenorii divizionarelor „B“, or
ganizat de F.R. Fotbal și Cen
trul de perfecționare. în cursu] 
zilei de sîmbătă, prof. M. Ră
dulescu a prezentat expunerea 
„Aspecte moderne ale concep
ției de joc", iar dr. Eugen Cris
tea — „Aspecte ale efortului 
specific jocului și antrenamen
tului". De asemenea, prof. Vic
tor Stănculescu a expus ciclul 
complet al activității antreno
rului de fotbal și un ciclu săp- 
tămînal de antrenament

Duminică dimineață a avut 
loc un interesant simpozion 
tehnico-metodic, în cadrul că
ruia foarte mulți antrenori au 
prezentat concise comunicări 
din experiența personală. Cu a- 
cest prilej au fost discutate o 
multitudine de prjbleme pri
vind îmbunătățirea activității

profesionale, cum ar fi rolul an
trenorului, pregătirea și jocul 
„omului de gol", împărțirea ju
dicioasă a zonei de finalizare, 
relația medic-antrenor. antrena
mentul în circuit, pregătirea e- 
chipei înainte de joc, circula
ția mingii și a jucătorilor, sis
temul de joc 4—4—2 ș.a.

Cursul se va încheia miercuri 
la prînz.

Echipa noastră de juniori a 
efectuat (la cumpăna anilor ’80 
— ’81) un turneu în Israel ; 
turneu tradițional, organizat de 
mulți ani de federația de spe
cialitate din această țară. De
butul tinerilor noștri jucători a 
fost neconvingător, ei nereușind 
să depășească formația gazdă, 
în fata căreia au pierdut la li
mită : 0—1 (0—0). Au urmat
însă două victorii clare : 3—1 
(2—0) cu Australia, prin golu
rile marcate de Vuia, Curtean 
și Lasconi, și 3—0 cu Grecia, 
autorii golurilor fiind Balint, 
Vuia și Hanghiuc. Meciul care 
trebuia să decidă pe cîștigătoa- 
rea turneului s-a disputat in 
ultima zi și a opus selecționa
tele României și Suediei. Pen
tru a se clasa pe primul loc, 
echipei noastre ii era suficient 
și un rezultat de egalitate, dar 
pe care ea nu l-a putut obține; 
în primul rînd, datorită obose
lii acumulate (a fost 6ingura 
echipă care a jucat 4 partide 
în 4 zile consecutive !), și, în 
al doilea rînd, din cauza celor 
două faulturi gratuite ale fun
dașului Dușmanu în suprafața 
de pedeapsă, soldate cu lovituri 
de la 11 m. Pentru tricolori a 
marcat ■ Curtean, tot din pe
nalty. Pierzînd meciul, echipa 
(Gîrjoabă — M. Badea, Duș
manu, Preda, Curtean — Ba
lint, Udrică, Hanghiuc — Vuia, 
Lasconi, Czika) s-a clasat pe 
locul 3, mareînd 7 goluri și pri
mind 4, ceea ce demonstrează, 
totuși, un echilibru intre com
partimente.

Ce concluzii se desprind du
pă această participare peste ho
tare a juniorilor noștri ? Iată 
ce ne declară antrenorul prin
cipal al selecționatei. Mircea 
Rădulescu : „Echipa a cîști- 
gat un plus de experiență 
și încredere în propriile ei 
posibilități, după cîteva re
zultate anterioare care i-au 
cam zdruncinat moralul. Majo
ritatea jucătorilor au privii cu 
mai multă responsabilitate re
zultatele meciurilor și repre-

zentarea fotbalului nostru. S-au 
remarcat apărarea (pînă la ul
tima partidă, Preda și Duș
manu alcătuind un cuplu do 
fundași centrali carț a „func
țional” aproape fără greșeală), 
Balint (din linia de mijloc) și 
Czika (din atac.). In privința 
deficiențelor, mi-am notat, prin
tre altele, că ideile tactice sînt 
insuficient aplicate, că la unii 
jucători apar, tocmai în situați
ile grele ale meciurilor, mo
mente dc neatenție, că va tre
bui să muncim mult pentru a 
pune sub același numitor do
rința de victorie cu luciditatea 
tehnico-tactică. Acestea vor ti, 
dealtfel, principalele obiective 
ale perioadelor de pregătire ce 
vor urma".

Pregătiri la care vor fi con- 
vocați și jucători ce n-au făcut 
deplasarea în Israel. Printre a- 
ceștia se numără portarul Po
pa (S.C. Bacău), fundașul Ro
man (Voința București), înain
tașii Tăbăcaru (Olimpia Satu 
Mare), Niculcioiu 
Sertov (Steaua) și 
(Luceafărul). Perioada acumu
lărilor fizice este fixată îrilre 
16 și 30 ianuarie, la Singeorz- 
Băi. Startul pregătirii specifice 
este prevăzut să fie luat — ca 
și anul trecut — în zona Bana
tului (climă mai blînciă), în pri
ma decadă a lumi februarie. 
Pe agenda juniorilor-tricolori 
figurează apoi un turneu cu 
două jocuri în Turcia (17 și 19 
februarie) și o posibi'ă partidă 
cu Bulgaria (în 4 sau 11 mar
tie) pe teren propriu. Toate a- 
ceste eforturi vizează, cum se 
știe, o comportare corespunză
toare în dublul meci cu Unga
ria din preliminariile Campio
natului Europei. întîlniri pro
gramate la 25 martie (în depla
sare) și 8 aprilie (la Hunedoa
ra). Este obiectivul major al 
primei noastre selecționate de 
juniori din sezonul de primăva
ră al lui ’81 pe care ea POATE, 
sintem convinși, să-1 realizeze.

Laurențiu DUMITRESCU

(Dinamo), 
flamba raș

GHioRGHf staicii: „DORESC 0 TRAGERE LA SORJI LA ZURICH 44

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— F.C.M. REȘIȚA 2—1 (2—0).
Partida s-a jucat pe un teren a- 
coperit cu un strat de zăpadă. 
Au marcat: Palea, Vlătănescu, 
respectiv Portik. Marți, Politeh
nica va juca la Drobeta Tr. Se
verin, iar joi la Reșița. După 
cum s-a mal anunțat, echipa ti
mișoreană va pleca la 17 ianua
rie intr-un turneu audamerlcan 
(C. crețu — coresp.).

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 11 
IANUARIE 1981. Extragerea I: 40 
24 54 56; Extragerea a n-a: 2 36 
52 53; Extragerea a jn-a: 41 28 
27 20. Fond total de clștiguri: 
897.233 lei, din care 208 lei, re
port la categoria 1.

• REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT

DIN 11 IANUARIE 1981

I. Atalanta — Spăl 
“ Catania — Genoa 

Cesena — Lazio 
Foggla — Lanerossi 
Lecce — Pescara 
Milan — Rimini 
Monza — Bari 
Pisa — Taranto (pauză) 

IX. Pisa — Taranto (final) 
X. Sampdoria — Varese (p.) 

XL Sampdoria — Varese (f.) 
xn. Verona — Palermo (pauză) 1 

XIII. Verona — Palermo (final) X 
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 

624.974 LEI, din care 17.435 lei, 
report la categoria 1.

H. 
m. 
rv.
V.

VI. 
vn. vin.

x î
1
1
1
1 

X 
X 
X

2
1

Gheorghe Staicu este (încă) 
un antrenor tînăr. Este cunos
cut, mai ales, pentru faptul că 
a promovat de două ori „Satu 
Mare" în Divizia A (1972 și 
1977) și a evitat o dată retro
gradarea cu „U" Cluj-Napoca, 
după ce o preluase cu o zes
tre catastrofală (—5, în clasa
mentul adevărului), după tu
rul campionatului 1979—1980. 
Acum, tot lingă „șepcile roșii", 
tot după un tur de campionat, 
se prezintă pe locul 5 în cla
sament, devansînd echipe (și 
antrenori) cotați mai bine la 
teoretica bursă a valorilor. Se 
cuvine, deci, să-1 facem să vor
bească.

— Cum se explică, Gigi Stai
cu, spectaculoasa ascensiune a 
lui „U“ ?

— Simplu. M-am străduit 
să-i învăț pe băieți că in fot
balul cu pretenții participarea 
la ambele faze ale jocului este 
obligatorie. Am mai căutat să 
subordonez echipa unei idei 
precise de joc.

— Care ar fi această idee de 
joc ?

— Doar nu-mi acum,
s-o desconspir. Poi spun
atit, in mare, că eu joc cu 
două virfuri șt că mizez mult 
pe participarea ofensivă, in a- 
numite momente, a liniei de 
fundași.

— De mandatul tău la direc
ția tehnică a lui .,U“ se leagă 
și cele două mari succese in
dividuale ale jucătorilor Cîm- 
peanu II și Țegean. Primul a 
fost golgeterul sezonului tre
cut, al doilea, venit din ,,B“, 
bate astăzi „Topul" jucătorilor, 
lăsînd în urmă, la 32 de ani, 
toată floarea Diviziei „A". Ce e 
de spus aici ?

— Realizările celor doi mi-ar

da, poate, fără falsă modestie, 
un certificat cum că aș avea 
„ochi" de antrenor. Pe Cîm- 
peanu II, l-am împins în față, 
pe postul de atacant central, 
după ce mi-am dat seama că 
are minusuri fizice, care pe un 
mijlocaș il țin pp loc, oricit ar 
fi el de tehnic și oricit de bine 
ar simți el combinațiile. Lui 
Cîmpeanu nu i-a venit, la în
ceput, să creadă. S-a adaptat 
insă repede, adăugind calități
lor știute o reală știință a șu
tului la poartă, devenind, ast
fel, golgeter, in ciuda celor 7 
meciuri mai puțin la activ, da
torate deplasării la Universia
da mexicană... Țegean are șt el 
povestea lui. L-am urmărit timp 
de șapte luni jucînd in „B", 
la fosta lui echipă, C.F.R. Cluj- 
Napoca. Mă impresiona tehnica 
lui individuală și orientarea în 
teren, sănătatea șutului la 
poartă. 11 vedeam, in același 
timp, cum se codește să facă 
presing. Asta era Țegean, un 
mijlocaș trecut de 30 de ani, 
și mă cam feream să-i stric 
rostul la apusul carierei. L-am 
adus, totuși, la „U“, in „A", 
dîndu-i un rol care să-i valo
rifice la maximum însușirile : 
l-am lăsat liber în teren, să 
navigheze acolo unde-l duce 
pe el instinctul lui de fotbalist 
cu aproape două decenii de ex
periență. Am reușit, căci Țe
gean, care nu face economie 
de efort, apare exact acolo 
unde este nevoie ca faza să 
fie limpezită. Felul cum se 
pregătește și cum se comportă 
fac din el prototipul fotbalistu- 
lui-conștient, pildă vie pentru 
tinerii coechipieri.

— Am mărturiile mai multor 
„elevi" de-ai tăi, că faci parte 
din antrenorii iubiți de jucă
tori. Ne împărtășești secretul 7

— Este, de fapt, secretul lui 
Polichlnelle. Nu fac decit să 
mă străduiesc să fiu drept. 
N-am nici „slăbiciuni", nici 
ranchiune. Neavind ce reproșa, 
jucătorii sfirșesc prin a deveni 
sentimentali. Am instaurat, 
însă, în cabina lui „U“, respec
tul juniorilor pentru cei mai 
in vîrstă, cu atit mai mult cu 
cit fotbalul este o „meserie" 
care se mal și „fură", privind 
cu coada ochiului la cei mai 
rutinați. La C.C.A., eu și alții 
mai „internaționali" ca mine, 
un Constantin, un Cacoveanu, 
duceam valiza lui Apolzan, 
Voinescu sau Zavoda II.

— De Suciu, ce spui ?
— Talent mare. La 19 ani a 

devenit insă cap de familie. 
După ce se „așează" ca lumea, 
cu forțe proaspete va arăta, 
sînt sigur, tot ce știe. Jucător 
tehnic, Suciu nu știe_ încă to
tul la acest i 
Tehnica se 
am deprins 
mingii abia i 
nit antrenor...

— Ce va însemna 
Napoca în retur ?

— O echipă care 
să-și confirme prima jumătate 
de campionat, conturîndu-și, 
din mers, 
bilă. Sînt 
faptul că 
ducere — 
are laturi 
mănate. La 
veni o echipă cu adevărat for
te. Vreau să spun că Gigi 
Staicu s-a săturat să fie apre
ciat pentru salvări „in extre
mis" sau „promovări spectacu
loase". Tinjește și el după o 
tragere la sorți la Ziirich.

capitol. Timp este, 
învață mereu. Eu 
mai bine lovirea 

după ce am deve-

va lupta

o personalitate vizi- 
optimist si pentru 
la noi triunghiul con- 
antrenor — jucători 
egale și solid înge- 

toamnă vom de

Ion CUPEN



La închiderea ediției

ASWĂ, IA CIESSIN, ÎN SEERIUfillE CUPEI CUPEIUR

Dl VOEEI, I). S. C. - STEAUA BUCUREȘTI 1-3
DUSSELDORF, 11 (prin te

lex de la Agenția Ș.I.D.). A- 
seară la Giessen, în sferturile 
de finală ale „Cupei cupelor" 
la volei masculin, in fața a 
1.000 de spectatori, vicecam- 
pioana României, Steaua

JUNIOARELE ROMÂNCE, A TREIA VICTORIE 
CONSECUTIVĂ ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 

DE VOLEI DE LA SOFIA
La Sofia au continuat meciu

rile turneului internațional de 
volei pentru juniori. In com
petiția feminină, echipa Româ
niei a obținut o nouă victorie, 
cea de-a treia consecutivă, în
trec! nd cu scorul de 3—1 (9-15, 
15-13, 15-11, 15-13) echipa Bul
gariei. Ungaria a învins Spa
nia -cu 3—0. Rezultate din tur-

STENMARK 
ÎL ÎNVINGE PEBORG!

în ancheta presei sportive din 
Suedia, schiorul Ingemar Sten- 
mark, dublu campion olimpic, 
a fost desemnat drept cel mai 
bun sportiv suedez al anului 
1980, înaintea jucătorului de 
tenis Bjorn Borg.

PE GHEAȚĂ

Șl PE ZĂPADĂ
9 BOB •

Pe pîrtia de la Igts (Aus
tria), în campionatul euro
pean pentru boburile de patru 
persoane, după primele două 
manșe conduce echipajul R. D 
Germane I — 1 .-46,76, urmat de 
R. D. Germană II — 1:47,13 șl 
Elveția I — 1:47,25.

0 SCHI •
La Muehlleithcn (R.D.G.), pro

ba feminină de 5 km din ca
drul concursului internațional a 
fost cîștigată de campioana olim
pică Barbara Petzold (R.D.G.), 
cu timpul de 16:39,73. Pe locurile 
următoare s-au clasat Raisa Sme- 
tanina (U.R.S.S.) — 16:40,91 șt Ka
rin Lamberg (Suedia) — 16:49,35.

în concursul internațional de 
schi fond de la Klingenthal 
(R.D.G.), proba feminină de 10 
km a fost cîștigată de sportiva 
sovietică Raisa Smctan'na In 
33:33,53, secundată de coechipiera 
sa Ralsa Șorova — 33:49,14.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
în competiția feminină de tenis 

„Turneul ca m o ioanelor “, care se 
desfășoară la Landover (Mary
land), în apropiere de Washing
ton, o altă surpriză: Wendy
Turnbull (Australia) — Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) 4—6, 
6—3, 6—3. Finala turneului se va 
disputa între tinerele jucătoare 
americane Tracy Austin și An
drea Jaeger. în semifinale Austin 
a eliminat-o cu 6—2, 6—1 pe 
Wendy Turnbull, iar Jaeger a 
învins-o pe Martina Navratilova 
cu 6—4, 4—6, 6—1. Marea favorită 
a turneului, americanca Chris E- 
vert-Lloyd, fiind bolnavă de gri
pă, nu s-a prezentat la jocurile 
cu Navratilova și Jaeger. Pentru 
locurile 7—8 ale turneului urmau 
să se întîlnească Virginia Ruzid 
și Pam Shriver. După cum trans
mit agențiile internaționale de 
presă meciul n-a avut loc, 
deoarece Pam Shriver este acci
dentată.

Finala probei de dublu a fost 
cîștigată de perechea Wendy 
Turnbull (Australia) și Rosie Ca
sals (S.U.A.) care a întrecut cu 
6—3, 4—6, 7—6 pe americanele 
Candy Reynolds și Paula Smith.

★
La Quito a început meciul din

tre echipele Ecuadorului și Uru- 
guayului din cadrul „Cupei Da
vis" (zona americană). După pri
ma zi, scorul este egal: 1—1.

★
în meciul de la Bogota din ca

drul aceleiași competiții, Columbia 
șl Canada se află, de asemenea, 
la egalitate: 1—1.

București, a întîlnit în prima 
manșă formația locală U.S.C. 
Victoria a revenit voleibaliști
lor de la Steaua cu scorul de 
3_1 (15—11, 15—6, 11—15,
15—10).

neul masculin : Bulgaria A — 
Polonia 3-7-2; Bulgaria B — 
România 3—1 ; Spania — Unga
ria 3—2; România — Ungaria 
3—2 ; Bulgaria A — Bulgaria 
B 3—1.

ANATOLI KARPOV, CAMPIONUL MONDIAL DE ȘAH,

H ARE DREPT ȘALANGER PE VIKTOR KORCINOI
După cum relatează agenția 

France Presse, marele maestru 
Robert Hubner a renunțat să 
mai continue meciul pe care-1 
susține la Merano (Italia) cu 
marele maestru Viktor Kor- 
cinoi, în cadrul finalei turneu
lui candidaților la titlul mon
dial de șah. In momentul cînd 
HGbner a luat această decizie, 
confirmată de arbitrul întîlnirii

Pe urmele celebrei sale surori ? Deocamdată, Cornelia Proll a 
cîștigat recent, la PJronten, in Bavaria, o cursă de coborîre, con
țină pentru Cupa Mondială. Iat-o în fotografie, zîmbind fericită 

între schioarele Doris de Agostini și Holy Flanders.
Telcfoto : A.P.-AGERPRES

Proba de coborîre» disputată la 
Garmisch Partenkirchen, pe o 
pîrtie în lungime de 3 323 m. cu 
o diferență de nivel de 920 m, a 
revenit schiorului canadian Steve 
Podborski cu timpul de 1:55,48, 
urmat de elvețianul Peter Muller

In turneul internațional de la 
Chicago la care participă 8 ju
cători au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Connors — So
lomon 6—4, 6—3; Gerulaitds — 
Tcltscher 7—6, 6—2; McEnroe — 
Fleming 7—6, 7—5; Tanner — 
Kriek 6—2, 6—4. tn semifinale. 
Tanner îl va întîlni pe Connors, 
iar McEnroe va juca în compa
nia lui Gerulaitis.

•A'
Au continuat meciurile turneu

lui internațional de la Adelaida 
(sferturi de finală/; Edmonson — 
Gullikson 6-3, 7—6; Ball — Fitz
gerald 7—6, 7—5; Edwards — Pas
coe 6—1, 6—4, Drewett — Johns
tone 6—3, 6—0.

*
La Auckland (Noua Zeelandă): 

Parun — Simpson 6—4, 6—7,
10—8; Martin — Hightower 3—6. 
7—6, 7—5; Scanlon — Mayotte 
7—6, 6—1; Tim Wilkison — Tay- 
gan 3—6, 6—4. 8—3.

★
La Londra au continuat meciu

rile turneului internațional re
zervat probei de dublu. Rezul
tate: McMillan. Mottram — Ries- 
sen, Stewart 2—6, 6—3, 1—6, 6—3, 
6—4; Fibak, Smid — Curren, Den
ton 1—6, 6—4 6—3, 6—2; Amaya,
Pfister — McNamara, McNamee 
2—6, 7—6, 6—4, 6—3. Pentru se
mifinale s-au caii Heat perechile 
Amaya, Pfister; Mc.Nam ara, Mc
Namee; Smith, Lutz și Gunthard, 
Sandy Mayer.

NUMITOR COMUN 
ÎN CUPA U.E.F.A.:

ST. ETIENNE
Numitorul comun al celor 

două ediții consecutive ale cu
pei care reunește cele mai mul
te formații de pe bătrînul con
tinent Cupa U.E.F.A., poate fi 
socotit clubul francez St. Etie
nne. De ce ? Nu numai pentru 
faptul că formația antrenată de 
Robert Herbin este prezentă din 
nou în sferturile de finală, ci 
și pentru că ea a parafat cea 
mai mare surpriză a acestei 
competiții în care, de regulă, 
se și produc cele mai spectacu
loase surprize. Astfel, dacă în 
ediția precedentă, St. Etienne, 
calificată în „sferturi" se oprea 
acolo fără a reuși o victorie în 
confruntarea cu echipa vest- 
germană Borussia Monchenglad-

Henk Folkers (O'arda) scorul 
era de 4,5—3,5 puncte (două 
partide întrerupte) in favoarea 
lui V. Korcinoi, care devine 
astfel șalanger al actualului 
campion mondial. Anatoli Kar
pov. Meciul pentru titlul mon
dial intre A. Karpov și V. Kor
cinoi ar urma să se dispute în 
vara acestui an.

— 1:56,05 și austriacul Harți Wei- 
rather — 1:56,31. .

• SĂRITURI $
Concursul internațional de sări

turi cu schiurile desfășurat pe 
trambulina de la Maribor (Iugo
slavia) a fost cîștigat de norve
gianul Oleg Tvedt, cu 231,8 punc
te. L-au urmat coechipierul său 
Jensen — 226,4 p și austriacul 
Llpburger — 226,1 p.

• HOCHE! •
După desfășurarea a 25 de 

etape, în campionatul de ho
chei pe gheață al Cehoslovaciei 
pe primul loc In clasament se 
află Motor Ceske Budejovice, cu 
36 puncte, urmată de T.E. Vitko- 
vlce și K.H.Z. Litvinov, cu același 
număr de puncte. în etapa a 25-a. 
Motor a' învins cu 5—1 pe T.E. 
Gottwaldov, iar Slovan Bratislava 
a întrecut cu 4—3 pe Skoda Plsen.

AUTOMOBILISM ® „Raliul 
Monte Carlo" se va desfășura a- 
nul acesta între 24 și 31 ianuar'e 
șl va reuni 275 de echipaje. Star
tul în prima etapă (parcursul de 
concentrare) se va da din șapte 
orașe : Paris (84 de echipaje) 
Monte Carlo (70), Lausanne (65) 
Roma (9), Raamsdonk (6), Zara
goza (6) și Londra (5).

BASCHET • în turneul Inter
național masculin de Ia Varșovia, 
selecționata orașului Budapesta a 
învins cu scorul de 104—71 (54—45) 
formația locală A.Z.S. într-un alt 
joc, reprezentativa orașului Hel
sinki a dispus cu 112—103 (47—57) 
de echipa „Polonia" Varșovia.

BOX ® Boxerul Italian Lulg‘ 
Minchillo a fost desemnat de fo
rul internațional EBU, șalanger la 
titlul de campion al Europei Ia 
categoria „superwelter" (mijlocie- 
mică), deținut de iugoslavul Ma
rian Beneș. Nu a fost încă fixată 
data acestei întîlniri.

HOCHEI PE IARBA • A în-

Unul din golurile marii surprize care s-a numit victoria lui St. 
Etienne la Hamburg : portarul Koitka nu poate opri balonul ex
pediat in plasă, din lovitură liberă, de internaționalul francez Pla
tini, și scorul devenise 2—0 în min. 28. Foto : A.P.-AGERPRES
bach, pierzînd net (1—4. 0—2). 
iată că acum, in actuala ediție, 
reușește o senzațională califi
care pentru primăvară în dau
na unei alte echipe din „Bun
desliga". nu mai puțin cunoscu
tă, Hamburger S.V., pe care a 
surclasat-o pe terenul acesteia 
(5—0 1), nelăsîndu-j în partida 
retur nici măcar consolarea go
lului de onoare (1—0)... Succes 
care a și determinat pe mulți 
confrați de ai noștrj de peste 
hotare să aprecieze această 
performanță a echipei lui Pla
tini drept una din marile sur
prize ale anuluj sportiv 1980.

Dealtfel, din această con
fruntare fotbalistică franco — 
vest-germană rezultă și o altă 
caracteristică a ediției 1980—81 
a Cupei U.E.F.A. : dacă în pri
măvara ’80 se aflau în cursa 
pentru dobîndirea trofeului (la 
al cărei start se aliniază de fie
care dată 64 de competitoare) 
nu mai puțin de 5 formații din 
R.F.G. si nici o reprezentantă 
a „cocoșului galic", în primă
vara ’81 la tragerile la sorți 
vor fi prezente două echipe 
franceze (St. Etienne si So- 
chaux) și doar una vest-germa
nă (F.C. Koln). Contrast evi
dent cu fazele înalt- ale pre
cedentei ediții In care au evo
luat numai fotbaliști vest-ger- 
mani. cupa revenind, în cele din 
urmă, norocoasei învingătoare 
a reprezentantei fotbalului ro
mânesc. Dinamo, formația Ein
tracht Frankfurt pe Main, lan
sată pe acest culoar favorabil 
la capătul căruia s-au aflat go
lurile marcate în deplasare la 
Monchengladbach (2—3). și care

URUGUAY, ÎNVINGĂTOARE
2-1 in finala

Turneul internațional ele fotbal 
„El Mundlalito44, disputat la Mon
tevideo, la care au participat 4 
foste campioane mondiale — U- 
ruguay, Brazilia, Italia, R.F. Ger
mania —, actuala campioană, 
Argentina și o vicecampioană 
mondială — Olanda (înlocul- 
toarea Angliei), a fost cîștigat 
de reprezentativa Uruguayului, 
învingătoare în finala desfășura
tă pe stadionul ,,Centenario“ din 
Montevideo, cu scorul de 2—1 
(0—0) în fața formației Braziliei. 
Uruguayenii repetă astfel, la a- 
celași scor, victoria obținută în 
fața jucătorilor brazilieni în fi
nala celui de-al patrulea campio
nat mondial din 1950, de pe cele
brul stadion „Maracana*4 din Rio 
de Janeiro.

Partida, în urma căreia Uru- 
guayul a Intrat în posesia tro
feului „Copa de oro*4, s-a desfă
șurat în nota de dominare teri
torială a brazilienilor, dar gaz
dele au știut să folosească foar
te bine arma contraatacului. La 
unul dintre acestea, în minutul 
50, Ruben Paz a scăpat singur, 
a șutat în portarul brazilian Leite, 
balonul a ajuns la uruguayanul 
Barrios, care a deschis scorul. 
Brazilia a egalat după numai 12 
minute, printr-un penalty trans-

• TELEX •
eeput competiția internațională 
pentru „Trofeul celor 6 națiuni*4 
care are loc la Karachi. Primele 
rezultate înregistrate : Pakistan 
— Spania 5—2 (1—1) ; Anglia — 
R. F. Germania 1—1 (1—0). •
Competiția feminină pentru „Cu
pa Mondială*4 va avea loc între 
27 martie șl 5 aprilie la Buenos 
Aires. In prima zi sînt progra
mate următoarele întilniri : Aus
tralia — Austria ; Belgia — O- 
landa ; Canada — Spania ; R. F. 
Germania — Mexic : U.R.S.S. — 
Franța și Argentina — Japonia.

ȘAH • în turneul internațional 
de la Hastings (Anglia;, după 
disputarea a 10 runde în fruntea 
clasamentului se află Andersson 
(Suedia), cu 6,5 p șl o partidă 
întreruptă», urmat de Alburt 
(S.U.A.) și Torre (Filipine), 6,5p,- 
în runda a 10-a, Andersson a în
trerupt cu cehoslovacul Ftacnik, 
iar Alburt a remizat cu Liberson 

corelate cu victoria la limită 
obținută pe teren propriu (1—0) 
a adus trofeul în orașuț de pe 
Main.

în toamna lui 1980, deținătoa
rea trofeului a capotat în sfer
turile de finală în fața lui F.C. 
Socbaux, Djaadaoui, Bonnevay 
și Stopyra, dovedindu-șe mai 
buni decît Pezzey, Holzcnbein 
și Cha (4—2, 0—2).

Dintre reprezentantele noastre 
la actuala ediție, F. C. Argeș 
lăsa să se întrevadă puține spe
ranțe de calfi care după debut 
(eu F.C. Utrecht). în schimb 
Steaua avea bune șanse în fața 
reputatei echipe din Liege, 
Standard. După ce au reușit un 
egal (1—1) în deplasare la Bu
curești, gazdele au evoluat sur
prinzător, mai slab ca în pri
mul meci, nereușind nici un 
meci egal, după ce au fost domi
nate tactic (1—2). Forța de joc 
a belgienilor a reieșit cu preg
nanță în tururile următoare cînd 
au reușit să treacă de F. C. 
Kaiserslautern (dublă victorie !) 
și de Dynamo Dresda (după un 
1—1 la Liege, un categoric 4—1 
la Dresda, ceea ce dovedește din 
nou eficiența echipe, în jocu
rile din deplasare, factor deci
siv în calificare).

Ce ați spune stimați cititori 
dacă finala Cupei U.E.F.A. va 
avea ca protagoniste pe reve
lațiile sfîrșitului de sezon 
1980, St. Etienne și Standard 
Llege ? Dacă nu cumva sorții 
vor decide o asemenea confrun
tare într-o fază anterioară...

Paul SLAVESCU 
Ion OCHSENFELD

LA „EL MUNDIALITO“
cu Brazilia

format de Socrates, dar urugua
yenii reușesc în minutul 80 goluJ 
victoriei, prin Victorino, care a 
reluat cu capul mingea trimisă 
din lovitura liberă executată de 
Ramos.

Au asistat 71 000 de spectatori. 
Arbitrul austriac Erich Linemayer 
a condus următoarele formații: 
Uruguay: Rodriguez — Diego, O- 
llveira, De Leon, Martinez — Da 
la Pena (min. 36 Barrios), Kra- 
sowski, Paz — Ramos, Victori
no, Morales: Brazilia: Leite — 
Edevaldo, Oscar, Luisinho, Ju
nior — Batista, Toninho Cerezo, 
Paulo Isidoro — Tita (min. 54 
Serginho), Socrates, Ze Sergio 
(min. 82 Eder).

CAMPIONATE • ANGLIA: 
Aston Villa — Liverpool 2—0; 
Wolverhampton — Middlesbrough 
3—0; Leeds — Southampton 0—3; 
Everton — Arsenal 1—2; Man
chester United — Brighton 2—1; 
Ipswich — Nottingham 2—0; Tot
tenham — Birmingham 1—0; Sun
derland — Norwich 3—0; Leices
ter — W.B. Albion 0—2; Coventry 
— Manchester City 1—1; Crystal 
Palace — Stoke 1—1. • SCOȚIA: 
Celtic a învins cu 2—1 pe Dundee, 
Rangers a cîștigat cu 2—0 în de
plasare la Morton, iar Aberdeen 
a dispus cu 2—0 de Hearts.

• Turneul internațional desfășu
rat în orașul cehoslovac Trinec 
s-a încheiat cu victoria maestru
lui polonez Adamski, care a to
talizat 9,5 p din 13 posibile. Pe 
locul secund, cu același număr 
de puncte (coeficient Soneborn in
ferior), s-a clasat Sykora (Ceho
slovacia). • în campionatul unio
nal, care se dispută la Alma Ata, 
după 11 runde se menține lideră 
Irina Levitina cu 9 p secundată 
de Nina Gurieli, 8 p. șl Elena 
Fatalibekova, cu 7 p. t După 10 
runde, în campionatul unional 
masculin de șah. de 1» Vilnius, 
conduce Kupreicik cu 3 p. urmat 
de Iusupov 7 p (1), Ba’asov, Be- 
liavski si Dolmatov - cite 6 p.

VOLEI A La Moscova, într-un 
meci pentru Cupa campionilor 
europeni (m), ȚSKA Moscova a 
întrecut cu 3—1 pe Klippan To
rino. • La Budapesta, în meci 
tur contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor*' (m), 
Csepcl a întrecut cu 3—2 pe Ruda 
Hvezda Bratislava.


