
CONFERINȚA PE TARA

La
tru Educație Fizică și Sport care a convocat cea de a treia Con
ferință pe țară a mișcării sportive, in zilele de 13 și 14 februarie 
1975, la București.

Participanții la plenară au dezbătut și completat documentele 
care vor fi supuse Conferinței și au aprobat, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi a Conferinței pe țară a mișcării sportive :

LA 13 ȘI 14 FEBRUARIE

1 februarie 1975 o avut loc Plenara Consiliului Național pen
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„CUPA POIANA BRAȘOV" LA SCHI

IN

1. Raportul privind activitatea Consiliului 
cație Fizică și Sport de la cea de a doua 
mișcării sportive (iulie 1967) pînă in prezent.

2. Programul de dezvoltare a activității 
sport din Republica Socialistă România, pe

Național pentru Edu- _ 
Conferință pe țară a

de educație fizică și 
perioada 1975—1980.

3. Alegerea Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport,

De asemenea, Plenara a aprobat ca in după-amiaxa zilei de 13 
februarie a.c., să aibă loc conferințele federațiilor sportive și ale
gerea comitetelor federale.

CAMPIONATUL DE ATLETISM AL CAPITALEI

NOI RECORDURI REPUBLICANE
DE SALĂ

SENIORI
In primul său an 

de activitate ca ju
nioară mare Nicn
ii na Ilie egalează 
recordul la înălți
me cu 1,75 m.

Foto : Drago?
NEAGU

Promițător debut, prin campio
natele municipale de seniori ale 
Bucureștiului, în seria concursuri
lor de anvergură pe care le pro
gramează sezonul pe teren acope
rit al anului 1975. In sala de la 
„23 August" am asistat, sîmbătă și 
duminică, la o competiție intere
santă, Ia mai multe dispute spec
taculoase și am consemnat cîteva 
recorduri republicane. Astfel, la 
greutate, dinamovistul Marin Ior
dan cu 18,09 m (a mai avut o a- 
runcare peste 18 m) a stabilit un 
nou record republican de sală, iar 
Erwin Sebestyen (Steaua) cu 7,7 
l-a egalat pe cel al cursei de 60 m 

corectat 
Mihaela 

serii) la 
Niculina

garduri. La juniori au 
sau egalat recorduri : 
Stoica (SSA) 8,5 s (în 
60 mg — nou record, 
Ilie (SSA) 1,75 m la înălțime — 
egalat.

în general,, nivelul performan
țelor a fost mulțumitor și expri
mă,’ în bună măsură, calitatea 
muncii depuse de atleți în pregă
tirea pentru noul sezon, 
zultatele tehnice 
BARBAJI : 60 ni : 
(Steaua) 6,5 (în serii C. Șușelescu

Iată re- 
înregistrate : 

T Petrescu

6,6), 60 ms: E. Sebestyen (Stea
ua) 7,7 : lungime: . V- Costache 
(SSA) 7,31 m ; triplu : V. Dumi
trescu (Dinamo) 15,48 m ; înălțime: 
C. Cîrstea (Steaua) 1,95 m ; pră
jină : D. Piștalu (Dinamo) 4,90 m, 
C. Anton (Steaua) 4,90 m ; greuta-, 
te : M. Iordan (Dinamo) 18,09 ; FE
MEI : 60 m : Dorina Cătineanu 
(CAU) 7,5, Maria Ionescu (CAU) 
7,6, Viorica Enescu (Steaua) 7,6 ; 
60 mg : Mihaela Stoica (SSA) 8,7, 
El. Mirza (Dinamo) 8,7 ; lungime ; 
M. Ionescu 6,22 m, D. Cătineanu 
6,14 m ; înălțime : Niculina Ilie 
(SSA) 1,75 m ; greutate: V. Brad 
(Progresul) 15,00 m.

• Marți și miercuri în sala de 
la Nepstadion din Budapesta are 
loc un concurs internațional la 
care participă și cîțiva dintre a- 
tleții noștri : Valentina Cioltan, Lă
crămioara Diaconiuc, Viorica E- 
nescu ; D. Cristudor, M. Iordan, 
St. l.ăzărescu. F. Lupan, N. Per
tu și E. Sebestyen.

•’ .Sîmbătă și duminică, la „23 
August" are loc concursul repu
blican universitar pe teren acope
rit.

R. VILARA

DAN CRISTEA (România)
Șl IVAN PENEV (Bulgaria)
POIANA BRAȘOV. 2 

fon). A 12-a ediție a concursului 
internațional „Cupa Poiana" s-a 
bucurat de participarea schiorilor 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Polonia, Ungaria și Romania. Sîm
bătă a fost rezervată probei de 
slalom uriaș, desfășurată pe pîrtia 
Sulinar, pe un traseu lung de a- 
proximativ 1 500 m, cu o diferență 
de nivel de 350 m, în două man
șe, în care prima a avut 57 iar 
cea de-a doua 62 de porți. Dificul- 
tea majoră a întrecerii au con
stituit-o numeroasele hopuri, ceea 
ce explică și numărul ridicat de 
abandonați (22). Aceeași dificulta
te credem că a... rezolvat și ordi
nea clasamentului. Schiorii români 
— surprinzător — insuficient de 
adaptați la configurația frămîntată 
a traseului, au coborît rigid, izbin- 
du-se de fiecare hop în parte, rea-

ÎNVINGĂTORI
(prin tele- liz.înd întîrzieri care, în final, au 

atîrnat greu în clasament și i-au 
obosit peste măsură. Prin compa
rație, concurentul bulgar Ivan Pe- 
nev, cîștigătorul probei, ca și alți 
concurenți străini, absorbeau mo
vilele de pe traseu întocmai ca 
suspensiile unui automobil. Și in 
timp ce Penev se îndrepta, fără 
efort, spre primul loc al clasa
mentului, cei mai mulți dintre 
schiorii români, neobișnuiți cu a- 
cest tip de traseu, cheltuiau o 
mare energie pentru a ajunge la 
capătul cursei. Dintre sportivii ro
mâni, Dan Cristea, Dorin Muntea- 
nu, loan Cavași au realizat, lo
tuși, două -coborîri corecte, impe
tuoase în prima parte a probei, dar 
nesusținute cu aceeași energie 
pînă în final. Cursa in ansamblu 
a solicitat pe toți concurenții atît 
prin lungimea cumulată a celor

două manșe, prin numărul mare 
de porți și consistența diferită a 
zăpezii de-a lungul celor aproape 
1500 de metri. Dintre concurenții 
de peste hotare, în afara învingă
torului, ne-au mai plăcut polonezii 
Palușek și Lukasik antrenați de 
fostul dublu campion mondial 
universitar de la Poiana 1951, Ste
fan Dziedzik, italienii Plitzer și 
Puchler și cehoslovacul Prsala.

Incontestabil că slalomul special 
rămîne preferința și specialitatea 
schiorilor români. în plus, era 
vorba și de ziua revanșei, pentru 
care toți participanții gazde s-au 
concentrat și au luptat din toate 
puterile. Ca în atîtea alte împre-

HOCHEIȘTII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT Șl AL DOILEA MECI

la București, are loc a treia întîlnire
MIERCUREA CIUC, 2 (prin te

lefon). Și în cea de-a doua par
tidă dintre selecționata de hochei 
a României și reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei, desfășu
rată sîmbătă seara pe patinoarul 
din localitate, victoria a revenit 
sportivilor noștri, la un scor a- 
proape identic cu cel consemnat 
în ajun. Vineri a fost 5—3, sîm
bătă 5—2 (2—0, 1—2, 2—0). Ase
mănare de scor, asemănare și în 
desfășurarea meciului, hocheiștii 
români controlând în permanență 
desfășurarea partidei, chiar dacă 
la un moment dat, spre jumăta
tea reprizei secunde, tabela de 
marcaj a arătat — numai pentru 
un minut, însă — scor egal, 2—2. 
încrezători după victoria de vi
neri și cunoscînd posibilitățile ad
versarului, componenții naționalei 
noastre au abordat 
întîlnirea — spre 
alte ocazii în care 
cu reprezentanți ai unor forțe de 
prima mină în hocheiul mondial 
— jucînd atent și sigur în apă
rare (Netedu a repetat prestația 
excelentă a lui Dumitraș din pri
mul meci), atecînd în viteză^ cu 
numeroase combinații specrStu- 
loase. Ne-a plăcut și maniera de 
a executa presingul după pierde-

fără teamă 
deosebire de 

se întreceau

rea pucului, în treimea adversă 
și in cea neutră, echipa Ceho
slovaciei reușind cu dificultate să 
construiască atacuri organizate.

Singurele lucruri pe care le-am 
putea reproșa jucătorilor noștri ar 
fi numărul prea mare de pase în 
treimea proprie pînă la scoaterea 
pucului din zonă, precum și o tra
tare superficială a 
atac în momentele 
era favorabil (la o 
Tureanu și Costea, 
portarului, au pasat între ei 
3—4 ori, deși fiecare putea în
scrie). Așa se explică și faptul 
că patru din cele cinci goluri ale 
echipei noastre au fost marcate de 
fundași. Oricum, însă, impresia 
dominantă după cele două meciuri 
este aceea a unei creșteri eviden
te a calității jocului echipei, a u- 
nei angajări totale la efort.

Autorii golurilor : Gali (2), 
Zgincă, Costea și Justinian, res
pectiv Ksica și Bazant. Au arbi
trat A. Balint și G. Ta.șnadi.

situațiilor de 
cînd scorul le 

asemenea fază, 
singuri în fața 

de

Vladimir MORARU

a cîștigat slalomul 
de a Xll-a ediție a

Cristea 
la cea 
Poiana".

special
„Cupei

Astăzi, pe patinoarul 23 August 
din București, cu începere de la 
ora 17,30, cele două echipe susțin 
a treia partidă.

Dan Cristea își înscrie înjurări, 
palmaresul său o nouă și frumoa
să victorie tocmai în ziua în care 
a împlinit 26 de ani. El a fost 
urmat, în clasament, de ambițio
sul Gheorghe Vulpe și de tînărul 
și talentatul Alexandru Manta. în 
ciuda unei rezistențe înverșunate, 
manifestată încă din prima man
șă, Ivan Penev (Bulgaria) și Iosif 
Vala (Cehoslovacia) au trebuit să 
se mulțumească cu locurile 4—5, 
la egalitate. în mod neașteptat,

Mihai BARĂ

(Continuare in pag. 2-3)
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« în campionatul de

rești-H.C. Minaur

Baia Mare 22-17!

ince- 
ieri

DE 
EURO-

CAMPIOANA 
ARTISTIC A 

PEI

• VICTOR CIOCÂLTEA, PE

S.U.A. 
„Cupa

trei partide, 
1—2 in 

Davis"

• CHRISTINE ERRATH, DIN 
NOU
PATINAJ

handbal: „U“ Bucu-

o După i 
— Mexic

IERI, ZI PLINA PENTRU ECHIPELE NOASTRE RE FOTBAL
Jncepînd de ax», nici macar o luna nu ne ma: desparte de prima etapă a i«tu

rului ! Tocntai de aceea, poate, in ciuda timpului rece și a terenurilor pe alocuri 
înghețate, pe alocuri desfundate de ploaie, echipele noastre de fotbal au ieșit pe 
„gaion" in do.ințo de a cunoaște - pe cit posibil - stadiul de pregătire atins și, 
mai ales, ceea ce trebuie să faco in continuare pentru a se preienta cit mai bine 
Ia reintîlnirea cu publicul. Unele dintre formațiile noastre divizionare A, beneficiind 
și de loturile de la tineret-speranțe, au susținut chiar cite două partide.
REZULTATE NEAȘTEPTATE IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA CLUJ- 

NAPOCA : DIVIZIONARELE A „U" Șl CHIMIA RM. VlLCEA ÎNVINSE !
Turneul internațional din Cluj- 

Napoca, la care participă diviziona
rele A „U“ Cluj-Napoca *
Km. Vîlcea, alături 
nec, din prima ligă 
Minerul Baia Mare 
început sub semnul 
primul joc, 
Chimia cu 
tă victoria a revenit formației ceho
slovace cu ,1

Meciul Minerul—Chimia a plăcut 
numerosului public prin dîrzenia cu 
care echipele și-au apărat șansele. 
Deși, aflați la prima partidă amicală, 
bâimărenii au controlat mai bine 
jocul, reușind să înscrie unicul gol. 
în min. 38, prin Koler. A arbitrat 
bine T. Gaboș. CHIMIA a aliniat 
pe : Stana — Lepădatu. Ciobanu, 
Borz, Cirică — Sutru, Tătaru II, 
Stoica — Teleșpan (min. 27 : Fău- 
nescu). Orovitz (min. 58 : Donose), 
lordache (min. 80 : Haidu).

O partidă de marc luptă, cu faze 
spectaculoase, în ciuda terenului 
extrem de dificil (înghețat), au rea
lizat „U“ și Liaz. în repriza a doua, 
jucătorii cehoslovaci, au avut cîte- 
ya ocazii de a înscrie, pe care însă

Minerul 
l—o.

și Chimia 
de Liaz Jablo- 
cehoslovacă, și 
(Divizia B), a 
surprizelor. In 
a întrecut pe 

iar în partida vede-

același scor !

le-au ratat. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Svoboda (min. 80), 
care a transformat o lovitură de la 
11 m, ca urmare a unui fault în ca
reu. A arbitrat foarte bine V. Topan.

„U“ : Duna 
Damian, Pexa, 
Mureșan (min. 
Hurloi (min. 46 : 
(min. 60 
(min. 46 
Vaczi).

LIAZ : 
Srejma.
(min. 83 : Jelinek) . — Muzik, Solcav, 
Svoboda, Petricek.

V. MORE A — coresp.

: Hurloi) 
: Coca),

(min. 53 : Albu) — 
Matei. Mierluț — 

46 : cîmpeanu II), 
Dumitrescu), Anca 
— Uilăleanu, Vaczi 
Batacliu (min. 66 :

Vosta — Badin. Huscava, 
Frydrik — Latislav, Starch

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
KOV IAMBOL (BULGARIA) 

(4-0)
Echipa bucureșțeană și-a 

put seria jocurilor amicale
dimineață, cînd a întîlnit formația 
Leskov Iambul, care’ activează în

(Continuare în pag. 2-3)

LOCUL III LA FESTIVALUL
Singura partidă amicală internațională disputată in Capitală a avut 

loc pe stadionul Progresul, intre Progresul (tricouri de culoare închisă) 
și Leskov latnbol (Bulgaria), 4—0, de la care vă prezentăm această inia- 
gine, cu Apostol, autorul a trei goluri, în săriturii. Foto : S. BAKCSV
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In sectorul v al capitalei

4000 DE PARTICIPANȚI 
LA CROSUL DEDICAT 

ZILEI ALEGERILOR
In sectorul V al Capitalei, apro

ximativ 4 000 de tineri au ținut 
să participe ieri la crosul de ma
să organizat în cinstea alegerilor 
de la 9 martie. Acțiunea s-a bu
curat de un larg ecou, atît în rin
gurile profesorilor din unitățile de 
tnvățămînt, al activiștilor volun
tari din întreprinderi și instituții, 
cît și printre amatorii de mișcare 
In aer liber din această parte a 
Bucureștiului. în ciuda unei vremi 
neprielnice, închisă și ploioasă, 
participanții au dorit — și au reu
șit — să demonstreze că alergă
rile de semifond se pot desfășu
ra în orice condiții. Eforturile or
ganizatorilor — deloc ușoare în-

„Se poate alerga pe ploaie !“ — pare a sugera imaginea startului 
tn proba rezervată băieților din categoria 17—19 ani.

Foto : Vasile BAGEAC

ACTUALITĂȚI DIN PATINAJUL VITEZĂ
• întrecerile campionatului de 

poliatlon, rezervate patinatorilor 
seniori, care, după cum se știe, 
■-au întrerupt vineri, la Miercu
rea Ciuc din cauza dezghețului, 
nu au mai putut fi reluate din 
cauza timpului nefavorabil atit la 
M. Ciuc cît și la Tușnad. Fede
rația de specialitate a hotărît ca 
cele trei probe disputate să se a- 
nuleze și a reprogramat competi
ția viteziștilor pentru perioada de 
16—22 februarie Ia M. Ciuc sau 
Tușnad, acolo unde condițiile vor 
fi mai bune.

• înainte de a se încălzi timpul,
•ăptămîna trecută, pe pista natu
rală din M. Ciuc a avut' loc un 
nou trial pentru completarea lotu
lui național de junioare. S-a aler
gat o singură probă, cea de 1500 
m, în care pe primele locuri s-au 
Clasat : 1 Laura Daradics (C.S. M. 
Ciuc) 3:03,9, 2. Gabriela Cirică
(Dinamo Brașov) 3:08,1, 3. Magda 
Szolosi (Dinamo Brașov) 3:08,9.

în urma acestui test, profesoara 
Ileana Biro, antrenoarea lotului, a 
definitivat echipa care va repre
zenta țara noastră la tradiționalul 
concurs internațional „Prietenia" 
(14—16 februarie — Berlin): Agneș 
Rus, Eva Molnar, Laura Daradics, 
Gabriela Cirică și Magda Szolosi.

Tinărul antrenor Mihai Timiș 
are în vederea selecției pentru 
competiția de mai sus 6 juniori : 
Gîieorghe Pârv — care a cîștigat 
ultimul concurs de verificare la 
proba de sprint (500 m) cu 46,4 —-, 
Helniudt Streidferdt, Attila Szat- 
mari. Marian Mihai, Cornel Mun-

„CUPA POIANA BRAȘOV" LA SCHI
(Urmare din pag. 1) 

tr-o atare situație 1 — au fost ast
fel încununate de un real succes, 
pus înaintea primului start sub 
semnul incertitudinii. Cu atît mai 
mult trebuie remarcată reușita, la 
capitolul participării, a școlilor 
generale nr. 102, 119, 101, 96, li
ceelor de metrologie și industriei 
alimentare, sau întreprinderilor 
Viscofil, U.M.G.B. și Dîmbovița.

Iată cîștigătorii, în ordinea ca
tegoriilor: Marinela Kață (Șc.
gen. 111), Florin Alexandru (Șc. 
gen 109), Ăugustina Irimia (Lie. 
de metrologie) și Florian Florea 
(Grupul școlar „Iosif Rangheț“) 
(Rd. T.)

, teanu și Attila Varga. Formația 
definitivă va fi alcătuită săptămî- 
na viitoare, după alte antrena
mente controlate.

• Tot la M. Ciuc a avut toc 
un cqncurs de clasificare la proba 
de 1500 m juniori. Pe primul Joc 
s-a clasat Alexandru Gîrbea (Șoi
mii Tușnad) care a realizat tiiȚipul 
de 2:41,0.

• Un grup de viteziști d.e la 
Clubul Sportiv Miercurea Ciuc, 
printre care Lidia Vaszi, Andrei 
Okos și Laszlo Lazar, întreprinde 
un turneu în Polonia în perioada
4—20 februarie. Patinatorii din M. 
Ciuc, conduși de antrenoarea Eva 
Farkas, vor evolua la Zakopane, 
Elblag și în alte localități. (Tr. I.)

Prima etapă

MULTE PARTIDE
Luptătorii de greco-romane au 

inceput anul acesta confruntările 
pentru desemnarea celei mai bu
ne echipe cu mult mai devreme 
decît în anii precedenți. Dumini
că, în opt localități din țară, par
ticipantele la prima Divizie au 
luat startul în actuala ediție a 
competiției.

Intr-una dintre cele două reu
niuni programate în Capitală, în 
sala clubului Steaua, s-au întîlnit

Prin însumarea rezultatelor teh
nice ale ambelor probe, victoria 
în combinata alpină a revenit, pe 
merit, concurentului bulgar Ivan 
Pcnev. Din păcate, numeroși spor
tivi români, printre care Virgil 
Brenci, loan Cavași, loan Bobiț, 
Constantin Văideanu care ar fi a- 
vut șanse reale să cîștige combi
nata celor două probe, din dorin
ța revanșei și suprasolicitînd pro
priile posibilități în cursa de sla
lom special, au fost descalificați 
sau au abandonat, ratînd astfel 
șansa victoriei. REZULTATE TEH
NICE : SLALOM URIAȘ : 1. Ivan 
Penev (Bulgaria) 3:14,40, 2. Dan
Cristea (România) 3:16,38, 3. Dorin 
Munteanu (România) 3:16,56 ; 4.
loan Cavași (România) 3:16,62, 5. 
Peter Puchler (Italia) 3:18,92, 6. 
Alexandru Manta (România) 3:19,57; 
SLALOM SPECIAL (2x70 de 
porți, pîrtia de șub teleferic) : 
1. Dan Cristea 117,72, 2. Gheorghe 
Vulpe 118,55, 3. Alexandru Manta 
118,63, 4—5. Ivan Penev șl Iosif 
Vala (Cehoslovacia) 118,83, 6. Do
rin Munțegnu 119,07.

PERFORMERA ULTIMEI ETAPE

Foto : B. VASILE

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). — 
Ieri scara s-au încheiat în locali
tate întrecerile primului turneu 
de sală al actualei ediții a Divi
zie A la handbal masculin. în 
fruntea clasamentului continuă să 
se afle Steaua (neînvinsă), tatona
tă, în ordine, de Dinamo Bucu
rești și H.C. Minaur Baia Mare. 
Iată succinte relatări de la meciu
rile etapei de sîmbătă și duminică.

„U“ CRAIOVA — DINAMO 
BRAȘOV 16—13 (9—8) ! O nouă 
surpriză de proporții, pentru care 
jucătorii craioveni au depus efor
turi uriașe. Principalii realizatori : 
Stuparu și Florescu cîte 5 — „U“, 
Nicolescu (7) — Dinamo. Au con
dus T. Racoveanu și C. Burcă — 
București.

DINĂMO BUCUREȘTI — CA
ROM 16—9 (7—3). Deși marcați vi
zibil de eforturile depuse în pri
mele două etape, handbaliștii de 
la CARQM au mai găsit, totuși, 
resurse să ofere o replică demnă 
de valoarea adversarilor lor. Ceje 
mqi multe goluri au fost realizate 
de : Licu (6), Grabovschi (4) — Di
namo, Badea (3) —■ CAROM. Au 
arbitrat corect N. Danieleanu șj 
I. Nicolae — Ploiești.

„U“ BUCUREȘTI — II.C. MIN-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BIATLON (juniori)
Sîmbătă și duminică, Poiana 

Mică a Brașovului a găzduit cam
pionatul republican de biatlon 
rezervat juniorilor. Peste 70 de 
participanți s-au prezentat la star
tul întrecerii, ambițioși, cu dorința 
evidentă de a obține locuri frun
tașe în clasament, de a se face 
remarcați în vederea selecției și 
promovării în echipa reprezentati
vă. Din- păcate, acest entuziasm 
manifest al participanților nu a 
fost servit de un timp favorabil 
pentru biatlon, deoarece atît sîm
bătă cît și duminică, desfășura
rea normală a fost impietată de 
valurile dese și intense de ceață 
care se succedau. De altfel, proba 
individuală pentru juniori mici 
programată sîmbătă și care înce
puse să se desfășoare, a trebuit să 
fie anulată și reprogramată pentru 
luni, deoarece concurenții insta
lați în poligon pentru tragere nu 
aveau vizibilitate mai mare de 15 
metri. în mod surprinzător, dar 
perfect meritat, în echilibrul do
vedit între alergare și tragere, în 

a cîșțj- 
(C.S.O. 

uiiiidi,, în cla- 
Pelin (Steagul 
’ Zaharia

cursa juniorilor (1Q km) 
gat Cornel Ppțrqancheij 
Sinaia). El a fost urmat, 
sament, de Ioan F '' 
roșu Brașov) Și Borneo 
(Bucegi Rîșnov).

Ca 'întotdeauna, spectacolul 
curselor de biatlon îl aduce în
trecerea ștafetelor. Mai înțîi pen
tru că au fost 14 echipe la start, 
apoi pentru că întocmai ca în 
cursele de fond pe stadion, se a- 
leargă porțiuni îndelungate în plu
ton, ceea ce oferă posibilitatea 
publicului să aprecieze inițiativele 
tactice și, în sfîrșit, dă șansa con-

a Diviziei de lupte greco-romane

ECHILIBRATE, REZULTATE NORMALE
formațiile Steaua, Progresul Bucu
rești și S.C. Cîmpulung Muscel. 
Așa sum era de așteptat, luptă
torii militari au obținut victoria 
în ambele meciuri, dar succesele 
lor au fost mai puțin facile decît 
se credea. Introducînd în forma
ție mai mulți sportivi tineri, an
trenorul Gh. Șuteu și-a văzut cîți- 
va dintre elevii săi coborînd în
vinși de pe saltea, rezultatele 
finale fiind favorabile sportivilor 
militari la scoruri mai puțin ca
tegorice decît ne obișnuisem : 
28—12, cu S.C. Cîmpulung Muscel 
și 30—10 cu Progresul. Dar, toc
mai acest relativ echilibru de 
forțe a făcut ca întrecerile să fie 
interesante .și gustate de cei pre- 
zenți. Partida cea mai echilibrată 
și în care cele două adversare 
luptau cu șanse egale pentru vic
torie a fost cea dintre Progresul 
și S.C. Cîmpulung. Buna compor
tare a cîtorva luptători bucureș- 
teni (V. Rădulescu, A. Pîrvulescu, 
St. Olteanu, M. Iordache) a făcut 
ca, în final, balanța victoriei să 
încline de partea lor : 26—14. Tre
buie să remarcăm faptul că in
completa cunoaștere a noilor mo
dificări ale regulamentului de 
către arbitrii D. Tihan și N. 
Hassler a creat unele dificultăți 
în desfășurarea întrecerilor. (M. 
TR.)

★
Triunghiularul găzduit de sala 

Giulești a prilejuit, după cum era 
de prevăzut, dispute extrem de 
aprige. Atît Metalul București și 
Aluminiu Slatina, cît și formația 
giuleșteană Rapid, aveau șanse a- 
propiate de sueces. Dar, echipa 
slătineană, bine pregătită pentru 
noua ediție a competiției republi
cane, nu numai că a ieșiț victo
rioasă in ambele partide, dar a

Fază din meciul 
H. C. Minaur Baia 
Mare — „U“ 
iova, încheiat 
victoria băimăre- 
nilor : Panțîru (Mi
naur), pătruns pe 
semicerc, înscrie

MARE 
un meci strîns, însă, 
acestor pronosticuri, 
au dominat net. De 
că le-a convenit de

AUR BAIA 
Se anticipa 
în ciuda 
bucureștenii 
ce ? Pentru 
minune sistemul def.enșiv adop
tat de băimăreni timp de 45 de 
minute. Antrenorul bucureștean 
E. Țrofin l-a lăsat pur și simplu 
pe C. Szabo neutilizat (ținut om 
la om chiar la mijlocul terenu
lui l) și a cerut jucătorilor săi să 
acționeze foarte rapid în atac. 
Cînd au înțeles că trebuie să se 
apere 6 în linie, handbalist» de 
la Minaur erau deja devansați 
cu 5 goluri, o diferență foarte 
greu de refăcut. Cei mai eficace : 
Bocan (6), Goran și Anton cîte 3 

curenților de a rezolva direct cu 
adversarii (și nu numai contra- 
cronometru) rivalitățile reale, spor
tive, existente între concurenți.

REZULTATE TEHNICE : juni
ori mari : 1. Cornel Potroanchen 
(C S.O. Sinaia) lh 03,10 (9 min.
penalizare), 2. loan Pelin (Steagul 
roșu) lh 03,35 (8), 3. Romeo Zaha- 
ria (Bucegi Rîșnov) lh 05,13
4. Ion Păunescu (C.S.O. 
lh 05,31 (11), 5. Eleonor
(A.S.A. ~ ......................

(8), 
Sinaia) 
Cercel 

Brașov) lh 06,08 (12), 6. 
Vasile Apostu (Steagul roșu) lh 
06,20 (10), ștafetă : 1. A.S.A Bra
șov, 2, C.S.O. Sinaia, 3. Steagul 
roșu Brașov, 4. Școala sportivă 
Rîșnov, 5. L.E.S. Predeal.

B. MIHAI

EMMRICH (R.D.G.) A CÎȘTIGAT Șl TURNEUL Df TENIS Df LA
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin telefon). 

Dovedind, în cpntiriuare, o tehnică 
bpnă, o excelentă pregătire fizi
că și un simț deosebit al jocului, 
campionul R. D. Germane, Tho
mas Emmrich, a ciștigat pentru a 
treia oară (după Galați și Iași) 
turneul din cadrul „Circuitului de 
tenis al României". în finala dis
putată duminică dimineața în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, Em
mrich l-a întrecut cu 6—4, 6—2 
pg î’raian Marcu. De la 4—4 (în 
primul șei), Emmrich cîștigă mul
te pupete pe serviciul 
Acesta nu mai rezistă, 
nervos, și cedează. Al

lui Marcu. 
în special 
doilea set

reușit să se și detașeze net de 
adversarele pe care le-a avut în 
această etapă. Mai întîi, Aluminiu 
a surclasat pe binecunoscuta gar
nitură Metalul cu 30,5—9,5, apoi a 
încheiat confruntarea cu echipa 
gazdă la scorul de 25,5—14,5. Nu 
este, însă, mai puțin adevărat, că 
în formația din Slatina au apărut 
cîțiva luptători valoroși ca N. 
Mandea și N. Marcș, transferați 
de la Dinamo București, V. Ga
bor, de la Dunărea Galați ș.a. 
Meciul dintre cele două formații 
bucureștene, de asemenea foarte 
disputat, a luat sfîrșit cu victorie 
echipei organizatoare : 23,5—16,5.
Au arbitrat foarte bine L. Bandi 
(București) si M. Bolocan (Pi
tești). (C. CH.)

★
Celelalte rezultate : LA ORA

DEA : Crișul cu Bihoreancă Mar- 
ghita 26—14, cu C.S.M. Reșița 
29—11 ; C.S.M. Reșița — Bihorean
că Marghita 24—16. LA BRAȘOV : 
Steagul roșu cu Mureșul Tg. Mu
reș 30—10, cu Electroputere Craio
va 23—17 ; Electroputere — Mure
șul 26—14. LA TULCEA : Delta 
î’ulcea cu C.S. Botoșani 26—14, cu 
Farul Constanța 26,5—16,5 ; Farul 
— C.S. Botoșani 32—8. LA FOC
ȘANI ! Unirea Focșani — Carpați 
Sinaia 20,5—19,5 ; Dunărea Galați 
cu Carpați Sinaia 33—7, cu Unirea 
Focșani 39—I. " * * 
IPROFIL Rădăuți cu S.C. 
25—18, cu A.S.A. Bacău

Moan Cavași, un specialist cunos- 
«ut al genului, a abandonat pen
tru a treia oară consecutiv într-o 
disciplină care l-a consacrat și 
pentru care are deosebite aptitu
dini. Precipitarea de care dă do
vadă, emoțiile nefirești de la start 
ți o insuficientă gîndire tactică îl 
lipsesc, credem, în ciuda unor e- 
vidente posibilități, de locuri per
manente pe podiumul primilor 
clasați.

Vremea, deși închisă, s-a men- 
eiut totuși în condiții de vizibili- 

te satisfăcătoare pentru o des
fășurare regulamentară a întrece
rii, controlată, de altfel, de dele
gatul F.I.S., Kurt Walmann (Aus
tria). Corpul de arbițri brașoveni, 
destoinic ți perfect mobilizat pen- 
tru desfășurarea funcțională a în
trecerilor, servit prompt șl de 
marcatorii celor patru manse de 
Jfcnbătă ți de duminică, a contri- 
|mit la o sărbătoare a schiului, de- 
AJenită tradițională pentru Poiana 
BhțOV,

S.C. Bacău — A.S.A. Bacău 23—17. 
LA PITEȘTI I Dinamo Buc. — 
C.S.M. Pitești 24,5—17,5, cu Dacia 
Pitești 34,5—5,5 ; C.S.M. — Dacia 
27—17.

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri : I. Ghișa, I. 
Stanca, P. Comșa, D. Manoliu, I. 
Iancu, P. Radulescu.

LA ' BACAU :
Bacău 

25—14 ;

„U“, Mironiuc (3) — H.C. Min
aur. Au condus V. Cojocaru și I. 
Mihăilescu — Craiova.

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
23—18 (13—10). Meci foarte strîns 
în care gălățenii au 
revenirea

confirțnat 
__ ______ de formă. Principalii 
realizatori : Voina (8), Stdckl (4) 
— Steaua, Văduva (6), Neagu și 
Matei cîte 5 — C.S.U. Au condus 
bine R. Iamandi (Buzău) și V. 
Erhan (Ploiești).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 18—18 (9—9).

INDEPENDENȚA ȘIBIU — ȘTI
INȚA BACĂU 23—28 (8—13).

Sîmbătă, în etapa a XlV-a, s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

STEAUA — „U“ CRAIOVA 26—15 
(12—10). Campionii au jucat re
laxat în prima parte a întîlnirii, 
permițîndu-și multe ratări. După 
pauză, însă, jocul și-a reluat 
„cursul" normal... Principalii rea
lizatori : Voina 9 și Gațu 6 — 
Steaua, respectiv Cornea 5 și Flo
rescu 4. Au condus bine I. Rădu- 
lescu si O. Velicu (Ploiești).

DINĂMO BRASOV — INDE
PENDENȚA SIBIU 21—18 (10—8). 
Meci de mare luptă. Mai bine or
ganizați în defensivă, brașovenii 
au declanșat dese contraatacuri, 
finalizînd precis și obținînd astfel 
două puncte prețioase. Cei mai 
eficace'jucători : Nagy 5 și Luțaș 
3 — Dinamo, respectiv, Papp 7 și 
Stoica 4. Bun arbitrajul cuplului 
buzolan C. Căpățînă — R. Iamandi.

ȘTIINȚA BACĂU — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 16—15 (7—6). Rezultatul 
este așteptat, băcăuanii dispunînd 
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și

H

a fost adjudecat foarte ușor de 
Emmrich.

în semifinala Emmrich—Ovici, 
deși jucătorul român a condus cu
5— 3 în primul set, el pu a putut
evita „lie-breakul“ în care Em
mrich acumulează 7 puncte, în 
timp ce Ovici numai 3. Emmrich 
cîștigă setul cu 7—6. Al doilea set 
a fost cîștigat de Ovici, de ase
menea, la „tie-break", iar pe a- 
cela decisiv și l-a adjudecat spor
tivul din R. D. Germană. Rezul
tat final Emmrich—Ovici : 7—6,
6— 7, 6—1. în cealaltă semifinală 
T. Marcu a făcut risipă de ener
gie, a cîștigat multe puncte prin 
lovituri frumoase, într-un cuvînt 
l-a dominat net pe campionul Ro
mâniei. Rezultat final : T. Mar
cu—D. Hărădău 7—6, 6—4. De alt
fel, trebuie spus că Traian Marcu 
a fost unul dintre cei mai buni

jucători roi 
cestui turna 
Finala de J 
de perechea 
i-a întrecut 
Marcu—Tăbi 
semifinale : 
reșan, Sânta 
Tăbăraș—ErJ 
4—6, (L-4. 1

începînd I 
de tenis all 
nua cu des 
5-lea turnej 
la Timișoad 
li se vor a 
fruntași did 
vorba desjir] 
Varga, amid 
tului de „Ci 
cine. I

ÎNTÎLNIRE AMICALĂ
în Sala „23 August" din Capi

tală a început, sîmbătă, întîlnirea 
amicală de tenis dintre echipele 
de juniori și tineret ale României 
și Ungariei. Pînă duminică după-

ROMÂNI
amiază, re^ 
favoarea sp| 
tic ei 
ceastă

Ileana Gugiu a contribuit 
nou decisiv la victoria echipei Ra
pid în meciul cu Qlimpia-Con- 
structorul.

Foto : St. CIOTLOȘ
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Fotbaliștii sătmăreni n-au 
pentru această perioadă de 
mutări fizice nici Sovața șau 
sec, nicj Călimănești sau Hercula- 
ne și nici atrăgătoașea Vale a Pra
hovei. Au optat pentru o stațiune 
mai puțin cunoscută și mai aproa
pe de casă, Izvoarele. Aici, la 
30 km de Baia Mare, într-un 
splendid peisaj de iarnă, cu brazi 
încărcați de nea, i-am găsit pe 
elevii antrenorilor Gh. Staicu și 
Gh. Bay luînd pieptiș pante aco
perite cu zăpadă în care piciorul 
intra pînă aproape de genunchi. 
Olimpia Satu Mare a ales Izvoa
rele și nimeni nu regretă. Cadrul 
creat de prezența masivă a zăpe
zii, variația de teren și liniștea, 
camerele confortabile, dușul cu 
apă caldă, masajul lui I. Pop, 
masa fără reproș și odihna au 
creat condițiile unei pregătiri in
tensive. „Ne-am propus să um
plem rezervoarele cu energia de 
care vom avea nevoie tot anul, 
spunea antrenorul Gh. Staicu. Și 
credem că pînă acum am reușit. 
Duminică 2 februarie (n. r. -ieri), 
cînd vom încheia etapa celor două 
săptămîni de Ia Izvoarele, cînd 
vom trage linie și vom aduna, 
sper ca bilanțul să fie excedentar".

Am urmărit pregătirile două 
zile : Olimpia a lucrat în această 
perioadă de două ori pe zi (în 
fiecare dimineață, s-au adăugat și 
cele 30 de minute de înviorare) 1 
dimineața 90 de minute, cu in
tensitatea 3/4 ; după-amiază alte 
90 de minute, intensitatea între 
3/4 și 4/4. într-o săptămînă, volu
mul alergărilor a cuprins 2 000 m 
intensitate 4/4, 14—15 000 m — 
3/4, 40—45 000 m — 2/4, alergări 
contra pantă 5—6 000 m, la care 
s-au adăugat 450 sărituri cu ge
nunchii la piept, 150 de tracțiuni 
în brațe, circuite de forță, deten
tă, mobilitate, conform planificării 
pe care cei doi antrenori o respec
tau în mod riguros. în funcție 
însă de starea de oboseală a ju
cătorilor, s-au stabilit „porțiile" 
zilnice, cu îmbunătățirile de ri
goare.

Miercuri, ora 10,30. întregul lot 
e gata de antrenament. Sînt toți 
jucătorii cu care Olimpia va ataca 
returul. Adică : Bathori I și Pus- 
tai — portari ; Filip, Bigan, Kno- 
blau, Bocșa, Berețki (de la tine
ret-speranțe), Agiu, Ticheli 
C S. Zalău, fost cîndva 
F.C.M. Reșița) — fundași ; 
Kaiser, Bathori II, Borota, 
(de la tineret-speranțe) — 
cași ; Lucaci, Toth (de Ia tineret- 
speranțe), Iancu, Ilațiegan (de Ia 
Industria sîrmci C. Turzii), IIcl- 
vei și Both — atacanți. Peste cî
te va minute, doi cîte doi, jucătorii, 
conduși de antrenorul secund Gh. 
Bay, se pierdeau pe șoseaua des
zăpezită de buldozer, pentru o 
alergare măsurată în timp — 20 
de minute. Apoi, după alte exer
ciții de adaptare la efort, perechi, 
perechi, jucătorii au luat în piept 
panta de 35 de grade, pentru cele 
cinci serii de 100 m (cu purta
rea, alternativă, a partenerului în 
spate) și de șapte ori cîte 200 m, 
la finele cărora pulsul avea să

BATHORI I

făcut 
toate

urce la 180—200 de bătăi, 
fără excepție, revenirea s-a 
normal, ceea ce însemna că 
organismele făcuseră față solicită
rilor. Cele mai bune cupluri ni 
s-au părut a fi Bocșa—Filip („bă- 
trînii" sînt exemple în pregătire), 
Kaiser—Bathori II („viitoarea li
nie de mijlocași a echipei națio
nale de tineret", spunea Staicu), 
Lucaci—Naom. Dar, cu excepția 
lui Iancu (accidentat la mînă) și 
Both (program special de pregă
tire, după accidentul din toamnă) 
toți ceilalți se angajau la efort 
fără rețineri. Deși mai masiv, a- 
cuzînd și unele dureri dorsale, 
portarul Bathori I încerca să nu

Lucaci, pentru 
adevărată plă- 
scăpat de 2 kg 

greutate, iar

(dc la 
și la 

Naom, 
Balogh 
mijlo-

scape „plasa" lui 
care alergarea e o 
cere. Bathori I a... 
din surplusul de 
Helvei, venit la Satu Mare cu 
80 kg, a ajuns la greutatea optimă, 
74 kg. Numai așa poate avea 
Helvei un retur bun, cum se aș
teaptă de la acest talent, care, 
tot amînă mereu afirmarea de
plină !

..■Altă 
Circuitul 
pe teren 
— 18’36“ ; grupa lui Iancu (tine
retul) — 20’ ; grupa lui Bathori 
I — 21’. La al doilea test, acești 
timpi aveau să fie îmbunătățiți, 
deși pantele erau grele, iar zăpa
da mare. Șl încă un lucru merită 
a fi evidențiat, după ce am asis
tat la antrenamentele Olimpiei : 
disciplina întregului lot. La Iz- 
yoarele, cu ambiția și modestia 
care o caracterizează, întreaga 
„distribuție" de la Olimpia Satu 
Mare s-a pregătit asiduu pentru 
a avea în retur o comportare cel 
puțin la nivelul celei din toam
nă. Noua promovată dorește să 
facă o figură frumoasă în cam
pionatul în care a promovat I

Constantin ALEXE

secvență de antrenament, 
celor 3 200 m de alergări 
variat. Grupa Iui Bocșa

eșalonul secund al campionatului 
bulgar.

Progresul s-a arătat bine pre
gătită fizic și tactic, ceea ce ne 
face să credem că echipa a lucrat 
bine în perioada pregătitoare. Ea 
a dovedit multă mobilitate în te
ren, depășindu-și clar adversarul 
la acest capitol. în prima repriză 
(cînd echipa a jucat în formația 
de bază, adică : Giron — Plosca- 
ru, Bacjea, D. Ștefan, Ad. Constan- 
tipescu — Petre Victor, Dragu — 
Ion Sandu, Dumitriu II, Țevi, A- 
postol) acțiunile au fost foarte 
periculoase pentru poarta adversă. 
De altfel, în această primă re
priză au fost înscrise toate cele 
patru goluri. Ele au fost rezul
tatul unor combinații de mare e- 
fect ayînd ca autori pe Apostol 
(min. 15, 25 și 40) și Ion Sandu 
(min. 1Q). După pauză au mai 
jucat : Manta, Grama, Dinu, Cpn- 
durache, Dragnea și Nisnea. (V. 
IORDACHE).
DINAMO BUCUREȘTI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 7—3 (3—0)
îți prima repriză, dinarjioviștii 

au punctat prin Zamfir (min. 24 
și 37) și Dinu (min. 31). După pau
ză, Dinamo s-a desprins complet 
de adversar, ca urmare a goluri
lor frumoase realizate de Dinu 
(min. 50), Lucescu (min. 55) și Cus- 
tov (min. 65). Apoi, ei au avut o 
scurtă perioadă de relaxare și 
Rențea (min. 70) înscrie primul 
gol al Autobuzului. Dar, după pa
tru minute, Radu Nunweiller fina
lizează o acțiune începută de Zam
fir. Ultimele două goluri ale Au
tobuzului sînt marcate de Nîcolau 
(min. 76) și Rențea (min. 78). Cu 
două minute înainte de final, 
G. Sandu a ratat o lovitură de 
la 11 m. A arbitrat foarte bine 
M. Ilanganu.

DINAMO : Constantinescu — 
Cheran (Dobrău), G. Sandu, Săt- 
măreanu II, Lucuță (Deleanu) — 
Dinu, Custov — Radu Nunweiller, 
Dudu Georgescu (Marincei), Zam
fir, Lucescu.

AUTOBUZUL : Matache — Mun- 
teanu, G. Ionescu, Dumitrescu 
(Lixandru), Bică — Șerbănică, Ră- 
utu — Stroie (Tiniche), Bujor, 
Rențea, Stoichiță (Nicolau)

Toate schimbările au avut loc 
în min. 46. (P. V.).
F. C. BIHOR — HONVED BUPA- 

PESTA 1—2 (0—2)
Evoluția echipei Hopved Budapesta, 

din rîndul căreia opt jucători fac 
parte din loturile naționale, a sus
citat la Oradea un deosebit interes. 
Oaspeții au dominat cu autoritate 
prima parte a întîlnirii, cînd au 
etalat un joc în viteză sl au înscris 
de două ori prin Kosma (min. 24 
și 25). La reluare, orădenii ratează 
o mare ocazie prin Kun (min. 49), 
care de la 5 m șutează pe lîngă 
poartă, ca apoi același Kun, trans-

formînd un penalty în min. 84, să 
reducă din handicap. F. c. BIHOR : 
Vidac — z. Naghl (min. 34 : E.
Naghl), Lucaci, Dărăban, Popovici — 
Cociș (min. 46 : Benczik ; min. 75 ; 
Blsoc), Florescu — Suclu, Agud, 
Kun Vlad (min. 70 Jiros). HON
VED : Enidar — Kelemen, Pancslcs, 
Szocs, Lucaes (min. 46 : Șandor) — 
Egervaag, Bartoș ----- — •
Kosma, Weiniger. 
resp. județean)
F. C. M. REȘIȚA — A. S. BOCȘA 

4—2 (2—1)
Cu toate că Beldeanu și Filipes- 

cu, bolnavi, au lipsit din formație 
F.C M. Reșița a cîștigat lejer. Go- 

___ de Dianu 
Nestorovici, respectiv 

1 11 m) și Barani. F.C.M. 
Constantin (min. 46 1 
— Pigulea, Ologeanu, 
Răduleșcu — Pușcaș 
Nestorovici), Bora — A- 

Căprioru, Dianu, Florea

— Cociș, Pinter, 
(Ilie GHIȘA, co-

Tănase — Lică, Negoescu, Turcu. Au 
mai jucat : Aii, stoica I, stoica II, 
Balosu, Codin, Mărculescu, Mihu. 
(C. GIIUIA, coresp. județean)
F. C. ARGEȘ — CONSTRUCTORUL 

GALAȚI 3—1 (2—1)
Piteștenii au dominat în unele pe

rioade și au marcat de trei ori, prin 
Toma (min. 30), Troi (min. 42 și 67). 
Golul gălățenilor a fost realizat de . ,........ ... _. argeș :

Cîrstea, 
— Troi, 
Au mai 
Tronam, 
(P. r,A-

Fedqrația de fotbal în colaborare 
cu Agenția de excursii cu turiști 
români în străinătate (cal. Victoriei 
nr. .100) organizează, cu prilejul 
meciului amical dintre reprezenta
tivele României și Cehoslovaciei, 
care va avea loc la Praga în ziua 
de 31 martie, o excursie cu tre
nul (plecarea din București la 
29 martie, sosirea avînd loc ia 3 
aprilie a.c.).

Miine, Ia Timișoara
POLITEHNICA HONVED BUDAPESTA

Mîine, la Timișoara, la orele
15.30, pe stadionul C.F.R., se dis-

PIONATUX. FEMININ DE BASCHET

EHNICA A CÎȘTIGAT IN DEPLASARE
de bas- 

și dumi- 
a 14-a a 
•estanțele 
tiasculine 
țațele și

NSTRUC- 
i minute 
fost su
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a-și ani- 
?ti) orice 
ir, după 
pută de- 
irfect e- 
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(! !), în 
le între- 
uită din 
Vasilescu 
uncte și 
priza se- 
esfășurat 
coșurile 

la semi- 
pțiile, și 
frecvență 
sunete a 
tît, însă, 
;iut să-și 
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Rapid :

Anca Racoviță și Dorina Suliman. 
Au încris : Racoviță 10, Suliman 10, 
Gugiu 21, Vasilescu, 12, Cșikos 4, 
Petrea 4, Bosco 9, pentru Rapid, 
respectiv Căprița 18, Iatan 15, To- 
mescu 10, Bară 8, Nicolau 6, Tănă- 
sescu 2. Au arbitrat foarte bine G. 
Chiraleu și M. Negulescu. (D. STAN- 
CULESCU).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 64—54 (31—30). 
Timișorencele au început meciul re
marcabil și în min. 11 conduceau cu 
23—12 Treptat bucureșiencele au 
revenit, au egalat, iar în min. 33 au 
luat conducerea cu 50—48. Finalul a 
aparținut, însă, gazdelor care, prin 
victoria realizată, și-au sporit sim
țitor șansele de calificare în grupa 
1—6. Au înscris : Salcu 19 (foarte 
bună și în calitate de conducătoare 
de joc), Villany 6. Goian 13, Czmor 12, 
Diaconescu 10, Colțescu 4 pentru 
„U“, respectiv Andreescu 12, Stancu 
4, Simionescu 21, Strungaru 5, L6- 
rinez 6, Cr. Savu 6. Au arbitrat C. 
Ionescu și I. Radu. (P. ARCAN- 
coresp. județean).

C.S.U. GALAȚI — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 73—66 (40—32).
Succes important pentru gazde, care 
urmăresc evitarea retrogradării. Cele 
mai eficiente : Bolovan 20, T. Ră- 
dulescu 19 de la C.S.U., respectiv, 
Prăzaru 29, Anca 16. Au arbitrat A. 
Atanasescu și C. Călin. (T. SIRIO- 
POL-coresp. județean).

UNIVERSITATEA IAȘI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 36—69 (15 —
3£>). Cu toate eforturile depuse de 
gazde, campioanele țării s-au impus

din primele minute și au impresio
nat prin spectaculozitatea și eficaci
tatea acțiunilor. Cele mai eficiente : 
Pîrșu 17, Savu 12 de la Politehnica, 
respectiv Nichifor 15 și Anichiței 11. 
Au arbitrat bine A. Caraman și N. 
Iliescu. (D. DLACONESCU-coresp. 
județean).

I.E.F.S. — C.S.U. TG. MUREȘ 
57—30 (28—14). Desfășurat (la cererea 
echipei gazdă. I.E.F.S.) la Brașov, 
meciul a oferit o întrecere plăcută, 
în cursul căreia s-au remarcat Balai, 
Mihalic, Portik, Nanu de la I.E.F.S., 
respectiv Molnar, Brasai și Popa. 
Au arbitrat bine M. Negulescu și 
I. ’ Horvath. (P. DUMITRESCU- 
coresp.).

MASCULIN — GRUPA 7—12
FARUL CONSTANȚA — POLITEH

NICA BUCUREȘTI 100—82 (52—29).
Joc la discreția constănțenilor. Cei 
mai eficienți : Martinescu 20, Cara- 
ion 19 pentru Farul, respectiv Czel 
27, Posa 21. Au arbitrat bine D. O- 
prea și G. Berekmeri. (N. STERE- 
coresp.).

C.S.U. GALATI — I.C.E.D. BUCU
REȘTI 67—62 (39—23). Final drama
tic, după ce gazdele au avut în mi
nutul 27 un avans de 23 de puncte ! 
Oaspeții au profitat de relaxarea 
exagerată a gălățenilor și au micșo
rat diferența pînă la un punct (60 — 
61 în min. 38 !). In final, C.S.U. a 
avut, însă, o „zvîcnire“ și a cîștigat. 
Cei mai eficienți : Moraru 21, Magoș 
12 pentru C.S.M., respectiv Dikay 
18, Cîmpeanu 16. Au arbitrat A. 
Atanasescu și I. Szabo.

pută meciul internațional de fot
bal Politehnica Timișoara — Hon- 
ved Budapesta.

Joi, studenții timișoreni vor ple
ca într-un turneu de 3—4 jocuri 
în Iugoslavia, în organizarea clu
bului Buducsnoșt. Primul meci 
urmează să se dispute în orașul 
Țitograd, în ziuă de 9 februarie.

lurile au fost marcate de
(2), Bora, 
Gruia (din 
REȘIȚA i 
Caraivan) 
Hergane, 
(min. 40 : 
todiresei, < 
(min. 62 : Jaco ta).’ (M. MIRCOV, 
coresp).
ȘOIMII SIBIU — A. S. ARMATA 

TG. MUREȘ 1—0 (0—0)
Aproximațiv 3000 de spectatori 

au asistat duminică la un joc fru
mos, cîștigat de echipa locală cu 
scorul de 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Zotincp (min. 76). 
A.S.A. : Solyom — Gligore, Un- 
chiaș, Kiss, Onuțan — Pîslaru, B6- 
loni, Varodi — Both II, Muresan, 
Naghi. (I. IONESCU, coresp. jude
țean).
POLITEHNICA IAȘI — C. S. 

GALAȚI 2—0 (2—0)
Ieșenii au reușit să se impună 

în prima parte, a jocului, cînd au 
marcat de două ori prin Romilă 
II (min. 10) și Dănilă (min. 22).

POLITEHNICA : Mihăilă — An
ton. Vlad, Dinu, Ciocîrlan — Ro
milă II (min. 20 : Birta), Simioriov 
— Ionescu (min. 46 : Andreescu), 
Dănilă, Simionas, Amarandei (min. 
46 3 Costea) (I. ’ CARAIMAN, co
resp.).
STEAGUL ROȘU — F. C. CON

STANȚĂ 2-0 (0—0)
reușit și util joc de verificare, 
terenul a fost alunecos, jucă- 
s-au mișcat destul de mult și 
Brașovenii au forțat mai mult,

u.

Un 
Deși 
torii 
bine, 
au dominat și au reușit să înscrie 
de două ori prin Mateescu (min. 67) 
și Șerbănoiu (min. 73). A condus 
foarte bine C. Ghiță — Brașov. 
STEAGUL ROȘU : Adamachf*  —
Hîrlab, Pescaru, Mihăilescu, Micloș 
— Șerbănoiu, Cadar, Niță — Gyorfi, 
Mateescu, Radu. Au mai jucat : 
Clipa, Tucunel, Rusu, iambor, Va- 
silică, Papuc. F. C. CONSTANȚA : 
Popa — Mustafa, Antonescu, Peniu, 
Nistor — Iovăneșcu, Constantinescu,

Stancu Xmin. 35). F. C.
Zamfir, Olteanu, 

M. Popescu, Toma 
Radu II, Jercan.

d. Doprin, Mustătea, 
Doru Popescu șf Gorgoi. 
DULESCU, coresp.)
VICTORIA CĂREI — OLIMPIA SATU 

MARE 0—0
Olimpia Satu Mare a susținut pri

mul sau meci de verificare la Cărei, 
în compania formației locale Vic
toria. Partida a fost frumoasă și 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0. OLIMPIA : Bathori I — 
Filip, Bigan, Knoblau, Bocșa — 
Naom, Kaizer — Lucaci, Hațegan, 
Helvei, Bathori II. Au mai jucat : 
Pusztai, Ticheli, Hagiu, Berecekl, 
Borota, Toth și Balogh. (E. HER
MAN, coresp.)
CORVINUL HUNEDOARA — JIUL 

PETROȘANI 1—0 (1—0)
Peste 4000 de spectatori au asistat 

la Hunedoara la partida dintre Cor- 
vinul și Jiul Petroșani. Meciul a 
fpst viu djsputat, s-au creat multe 
faze frumoase. Unicul gol a fost rea
lizat de Georgescu (min. 7). JIUL : 
I. Gabriel — Nițu, Tonca, Rusu, 
Dodu (Mușat) — Naghl (Schmidt), 
Libardi (Stan) — Fildiroiu (Pavel), 
Mulțescu (Mîndruț), Roznal, Sa- 
badoș (Tancu). (I. VLAD, coresp.)

CUPLAJUL DE LA TELEAJEN
Pe terenul din Teleajen s-a dis

putat un interesant cunlaj. în des
chidere, Petrolul Teleajen a dispus 
de Metalul Plopeni cu scorul de 2—1 
(2—1). Golurile au fost înscrise de 
Dîrman (min. 5 și 38). respectiv 
Bogacîu (min. 7). în a doua partidă, 
Petrolul Ploiești a jucat în compa
nia echipei Unirea Tricolor ~.....
rești, pe care a întrecute© cu scorul 
de 3—i (2—1). în acest meci, anlre-
norul Paul Ppnes.cu a folosit pe toți 
jucătorii din lot. Au marcat : Co- 
zarec (min. 8), Zamfir (min. 43), 
Stefănescu (min 5U. resnectiv Ene 
(min. 37). (I. tAnASESCU, coresp.)

ALTE REZULTATE
DINAMO MNERET-SPERANTE) — 

AUTOMATICA 3—1 (3—0)
OLTUL SF. GHEORGHE — NITRA-

MONIA FĂGĂRAȘ 3—3 (2—2) 
SPORT CLUB BACĂU — F. C.

GALAȚI 3—1 (2—1)
OLTUL SF. GHEORGHE — A. S. 
ARMATA TG. MUREȘ 1—2 (0—1)

Stan — 
Ivan — 
Radu I, 
jucat :

Bucu-

PRELIMINARIILE C. E.

CU DOUĂ ZILE ÎNAINTEA
MECIULUI SPANIA - SCOȚIA

Miercuri, la Valencia, un meci 
cu implicații foarte importante 
pentru lupta din grupa a IV-a din 
Campionatul european : Spania — 
Scoția. Spaniolii ^doresc să-și con
solideze, printr-o victorie, fructu
osul start (succese, în deplasare, 
ia Copenhaga și Glasgow) și — 
implicit — poziția foarte bună din 
clasamentul grupei. Iar scoțienii 
știu că jocul acesta e o ultimă 
șansă pentru ei de a rărnîne în 
întrecerea pentru primul loc.

Eforturile federației spaniole de
pășesc — prin amploarea și com
plexitatea lor — normele prepara
tive ale unei partiție, fie ea și 
dintr-o competiție de calificare. 
Iată cîtcva dintre aceste „acțiuni 
de urgență" ale forului din Ma
drid î programarea întîlnirii la 
Valencia, acolo unde — după pre
supunerile tehnicienilor spanioli 
— echipa Scoției va găsi condiții 
de joc care nu-> convin : tempe
ratură ridicată și un teren foarte 
tare ; alcătuirea unui Iot de 30 
de jucători care s-a aflat, inte
gral, Ia dispoziția selecționerului

Kubala ; interzicerea oricărui tur
neu al cluburilor spaniole peste 
hotare sau organizarea vreunui 
turneu în Spania, tot în scopul 
protejării selecționabililor și al 
efectuării în cele mai perfecte 
condițiuni a programului lotului 
reprezentativ ; întreruperea cam 
pionatului în scopul prezentării 
jucătorilor selecționați cu patru 
zile mai devreme la lot.

Scoțienii nu pot, din condiții 
obiective, să desfășoare un plan 
de pregătire de dimensiunile și 
efectul celui alcătuit de spanioli. 
Cum se știe, selecționerul Ormond 
trebuie să facă apel și la jucători 
care fac parte din cluburi engle
ze. In fapt, lotul Scoției are pa
tru puncte de bază de unde își 
ia jucători : cele două cluburi- 
fanion din campionatul scoțian 
(Celtic și Rangers) și renumitele 
cluburi engleze Leeds (care îi da, 
printre alții, pe Bremner, Lori
mer, Harvey etc.) și Manchester 
United (lider autoritar în liga se
cundă ).

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 2 FEBRUARIE 1975

I. Juventus-Bologna X
II. Lanerossi-Cagliari X

III. Cesena-Lazio X
IV. Sampdoria-Milan 2
V. Ascoli-Napoli X

VI. Fiorentina-Ternana 1
VII. Roma-Torino 2

VIII. Intern azionale-Varese 1
IX. Avellino-Parma 1
X. Alessandria-Foggia 1

XI. Catanzaro-Verona X
XII. Reggiana-Brindisi 1

xm. Taranto-Palermo 2
Fond de cîștiguri : 377.442 lei

Plata cîștigurilor de la acest con
curs se va face astfel : în Capitală 
de la 7 feb. pînă la 2 aprilie 1975, 
în țară de la 10 feb. pînă la 2 aprilie 
1975, inclusiv — prin mandat poștal 
de la 10 februarie 1975.

MARI Șl NUMEROASE CIȘTI0UW 
LA LOZ IN PUC I

Participanților la loz in plic în tuna 
ianuarie li s-au oferit numeroase va
riate cîștiguri, constînd din autoturisme 
Dacia 1300, 5koda S 100, Trabant 4W.

LOZ ÎN PUC r

/t/wnatc/ne/'oaeâ/wafe ctâtytl/
premii în buni de 40-000 lei, 30J)00 lei, 
20,000 lei, 10.000 lei, 5-000 lei ș.a. Vg fa
cem cunoștința cu cîțiva cîștigâtori de 
autoturisme : Gherghali Grigore din com.

Sintereag, jud. Bistrlțq-Nâsâud, Pacta 
1300. Bouariu Petru din corn. Calarașl 
jud. lași, Skoda S 100, Abraham Roza- 
lio din Sf- Shssrghș, Trabant 401 etc-



HANDBALISTELE NOASTRE
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE 

O O selecționată a României participă - incepind de azi — la turneul de la 

Cheb (Cehoslovacia) » I.E.F.S. joacă miercuri la Roermond in C.C.E.
Handbalul feminin românesc se 

află, în aceste zile, angajat în 
două competiții internaționale.

• O selecționată a țării noas
tre (în fapt, reprezentativa se- 

, cundă) a plecat duminică la Cheb 
'"(Cehoslovacia) pentru a participa 
ia un puternic turneu internațio
nal. întrecerile, care încep astăzi, 
reunesc ia start echipele Bulga- 

’’riei, Poloniei, Ungariei, României, 
Cehoslovaciei și — probabil — 
S.U.A. Jocurile au loc în zilele de 
3, 4, 5, 7 și 8 februarie sub' formă 
de turneu. Antrenorul Valeriu Go- 
gâltan prezintă în competiție ur
mătorul lot : Elisabeta Ionescu și 
Mariana Miiller (portari) — Mo
nica Mihăilă, Aurelia Georgescu, 
Mariana lacob, Maria Bidiac, Geor- 
geta Vasile, Mariana Mihoc, 
Irene Oancea, Victoria Amarandei, 
Maria Serediuc, Tudorița Nițu, 
Darinca Marcov și Melania Cor
nea.

tt Astăzi Ia amiază pleacă la 
Roermond (via Amsterdam), cam

pioana României, formația IEFS. 
Ea va întîlni miercuri seară în 
meci retur, din cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E., pe campioana 
Olandei, Mora Swift Roermond. 
După cum se știe, în primul meci 
I.E.F.S. a învins cu 13—9. totul 
este alcătuit din Viorica Ionică și 
Elena Oprea (portari) — Elena 
Frîncu, Georgeta Lăcustă, Marja 
Niță-Vărgălui, Marfa Luca, Maria 
Bota, Rodica Bunea, Maria Boși, 
Natalia Alexandrescu, Doina Radu, 
Iuliana Hobincu și Valentina Io
nescu. Antrenorul loan Bota a 
supus vineri echipa, în sala de ia 
„23 August", la un test riguros : 
un meci de 3 reprize (25+30+30 
de minute 1) cu formația secundă 
a României. Scor : 23—22 (19—19, 
7—10). Studentele au avut o bună 
prestație, au încercat cu succes 
mai multe variante . tactice.

Să sperăm că I.E.F.S. va reuși 
să-și fructifice avantajul cucerit 
în partida tur.

PE GHEAȚA Șl PE
GUSTAVO THOENI REVINE !

- „Cupa Mondială" la schi a pro
gramat la Megeve o probă mascu
lină de cobonre, care a fost do
minată de sportivii elvețieni, cla
sați pe primele trei locuri. A 
cîștigat Walter Vesti — 2 :03,11, 
urmat de Rene Berthod — 2 :03,18 
pi Phillipe Roux — 2 : 03,79. Pe 
Jocul patru s-a situat. norvegianul 
Erik Halcer — 2 :04,55. Pirtia de 
concurs a măsurat 3 360 m, cu o 
diferență de nivel de 851 m.

In timpul cursei s-au accidentat 
austriacul David Zwilling și en
glezul Konrad Bartelski, care au 
fost transportați cu elicopterul la 
spital. Printre ceilalți concurenți 
nevoi ți să abandoneze s-au numă
rat și cunoscuții schiori Franz 
Klammer (Austria) și Bernhard 
Russi (Elveția).

In urma acestor rezultate, pe 
primul loc in clasamentul general 
a trecut italianul Gustavo Thoeni
— 198 puncte, urmat de Franz 
Klammer (Austria) — 184 p și Pie
ro Gros (Italia) — 145 p. In cla
samentul pe echipe, continuă să 
conducă detașat Austria — 911 
puncte, urmată de Elveția — 508 
p, Italia — 472 puncte și R.F. Ger
mania — 417 p.
SCHIOARELE AUSTRIECE CONDUC 

IN „CUPA EUROPEI"
Au luat sfîrșit întrecerile con

cursului internațional feminin de 
schi disputat la Folgarida (Italia) 
în cadrul „Cupei Europei".

Proba de slalom special a fost 
cîștigată de sportiva vest-germa- 
■nă Monika Berwein — 72,12, ur
mată de Marlies Mathis (Austria)
— 73,04 și Elysabeth Mayr (R.F.G.)
— 73,14.

In cursa de slalom uriaș, victo
ria a revenit schioarei italiene 
Christina Tissot — 1 :03,81, se
cundată de austriaca Martina Hi
lmer — 1 :04,18.

In urma acestor rezultate, pe 
primul loc în clasamentul general 
al „Cupei Europei" a trecut Mar
lies Mathis — 106 puncte, urmată 
de Martina Ellmer — 103 puncte 
și Monika Berwein — 92 puncte. 
„CUPA U.R.S.S." LA SCHI NORDIC

La Bakuriarti au continuat în
trecerile pentru „Cupa U.R.S.S." 
la schi (probe nordice).

învingătoare în cursa de 10 km, 
campioana olimpică Galina Kula
kova a cîștigat și proba de 5 km, 
in care a fost cronometrată cu 
timpul de 15 :50,7. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Nina Baldîce- 
va — 16 :03,6 și Raisa Hvorova
— 16 :24,7. în proba masculi
nă de 15 km, pe primul loc s-a 
situat tînărul schior Aleksandr 
Bojukov, care a realizat timpul 
de 43 : 46,9. In proba de 20 km 
fond din cadrul concursului de 
biatlon, victoria a revenit lui Bo
ris Lepițki cu timpul de 1 h 13’ 
și două minute penalizare. Pe lo
cul secund s-a clasat Ivan Biakov
— 1 h 13 :20,7 (2 min. penalizare).

CAMPIONATE DE HOCHEI
După disputarea a 32 de etape, 

în campionatul cehoslovac de ho
chei de gheață continuă să con
ducă detașat formația Sonp Klad- 
no — 47 puncte, urmată de echi
pele Dukla Jihlava — 39 puncte și 
Tesla Pardubice — 38 puncte.

Rezultatele înregistrate în etapa 
a 32-a : Dukla Jihlava — Tesla 
Pardubice 2—3 (1—2, 1—0, 0—1) ; 
Sonp Kladno — Sparta Praga 6—3
----------------------------»

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In concursul atletic de la „Madison 
Square Garden44 din New York, pro
ba de o milă a fost cîștigată de Fil
bert Bayi (Tanzania) cu 3:59,3. Un 
alt atlet din Tanzania, Clavar Ka- 
manaya, a cîștigat proba de 500 y, 
în 57,5. Recordmanul mondial la 
înălțime, americanul Dwight Stones, 
a obținut o performanță sub posibi
litățile sale — 2,18 m, din cea de-a 
treia încercare. Al Feuerbach s-a 
clasat pe primul loc la aruncarea 
greutății cu 21.02 m. Charles Foster 
(S.U.A.) a repurtat victoria la 60 y g 
cu 7,0, întrecindu-1 pe Willie Da
venport — 7,1.
Intr-un concurs atletic de sală, la 
Albuquerque (S.U.A.), poloneza Tre
na Szewinska a cîștigat 60 yarzi in 
.6,8, iar în proba similară masculină, 
ghanezul Kari a realizat 5,9.
In cadrul reuniunii desfășurate pe 
.velodromul acoperit din Anvers, 
proba de urmărire (4 km) a fost 
cîștigată de celebrul rutier belgian 
Eddy Merckx în 4:48,3. Acesta s-a 
clasat pe primul loc și în cursa de 
semifond cu adițiune de puncte. 
'Selecționatele dc box ale R. F. Ger
mania și Cehoslovaciei s-au întâlnit 
în al doilea meci programat în ora
șul Siegen. Intîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 10—10. în 

/prima partidă disputată la Hanovra, 
echipa vest-germană obținuse vie- 
tojiă CU 7~'£
X'ai^tvnui mondial de. box la cat. 
mijlocie, argentinianul Carlos Mon
zon, a anunțat în cadrul unui in-

terviu că în viitor va evolua la 
„semigrea". Monzon, care a suferit 
o ușoară intervenție chirurgicală la 
mîna dreaptă, a arătat că nu mai 
poate face categoria mijlocie. Cam
pionul lumii și-a manifestat intenția 
de a ataca titlul mondial la „semi
grea" deținut de englezul John Con- 
teh.

Cea de-a 5-a partidă a me
ciului dc șah dintre maes- 
trele sovietice Irina Levitina 
și Nana Aleksandria, care-și 
dispută ia Moscova finala 
turneului pretendentelor la ti
tlul mondial, s-a încheiat la 
mutarea a 62-a cu victoria 
Nanei Aleksandria. în pre
zent, scorul meciului este e- 
gal : 2%—2%.

ȘAHIȘTI ROMANI PESTE HOTARE
® înaintea ultimei runde la Orense © V. Ciocâltea

se remarcă la Wijk aan Zee
în turneul internațional de șah 

de la Orense (Spania) după desfă
șurarea partidelor întrerupte și 
înaintea ultimei runde, lider al 
clasamentului se menține marele 
maestru danez Bent Larsen cu 
10% puncte, urmat de Andersson 
(Suedia) și Liubojevici (Iugoslavia) 
10 p fiecare. Florin Gheorghiu 
(România) 9% p, Quinteros (Argen
tina) 9 p, Lombardy (S.U.A) 8% p, 
Pomar (Spania) 8 p, Garcia (Cuba) 
7% puncte.

în penultima rundă, Florin 
Gheorghiu a remizat în 15 mutări 
cu englezul Keene. Alte rezultate 
mai importante : Larsen — Pomar 
1—0, Garcia — Hernando 1—0, 
Bellon — Durao 1—0, Rodriguez 
— Lombardy »/r—l/s.

Larsen a cîștigat la mutarea a 
95-a partida întreruptă de două 
ori cu Bellon, suedezul Andersson 
l-a învins pe Diez del Corral, iar 
Liubojevici a obținut victoria în 
partida cu filipinezul Cardoso.

*
S-a încheiat festivalul de șah 

de la Wijk aan Zee (Olanda). în 
turneul rezervat maeștrilor inter-

naționali, un rezultat meritoriu a 
obținut șahistul român Victor Cio
câltea, situat pe locul 3 cu ‘9% 
puncte din 15 posibile. Victoria în 
această grupă a revenit maestrului 
sovietic Mark Dvorețki — 12 p, în 
timp ce pe locul doi s-a clasat 
polonezul Szmidt — 10% p. Locu
rile 4—5 au fost ocupate de iu
goslavul Bukici și olandezul En- 
klaar cu cîte 8% p.

Concursul feminin s-a terminat 
eu victoria scontată a campioanei 
mondiale Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — 9% p (4in 11) urma
tă de Maria Ivanka (Ungaria) — 8 
p și Suzana Veroczi (Ungaria) — 
7 p. Margareta Teodorescu (Româ
nia), care în ultima rundă a în
vins-o pe șahista olandeză Bele, a 
terminat pe locul șapte cu 5% 
puncte.

în grupa marilor maeștri, pe 
primul loc s-a clasat Lajos Por- 
tisch (Ungaria) — 10% p. (din 15) 
urmat de cehoslovacii V. Hoit — 
10 p și J. Smejkal — 9'/2 p.

..CUPA
KEPES SPORT"

LA HOCHEI
BUDAPESTA, 2 (prin telefon). 

Pe patinoarele Ujpesti Dozsa . și 
Kis stadion au continuat, sîmbătă 
și duminică,, întrecerile din cadrul 
competiției internaționale de ho
chei pe gheață dotată cu trofeul 
revistei „Kepes sport". Sîmbătă. 
echipa Steaua a jucat în compa
nia formației budapestane Fe- 
rencvaros. Meciul a fost foarte e- 
chilibrat și viu disputat. La capă
tul celor 60 de minute ale partidei 
victoria a revenit echipei Ferenc- 
varos cu scorul de 4—3 (2—2, 1—0, 
1—1). Alte rezultate : Vitkovice — 
BVSC 11—0 (1—0. 5—0, 5—0). Uj
pesti Dozsa — ȚSKA Sofia 9—1 
(4—0, 2—0, 3—1), VSZ Kosice — 
Volan Budapesta 10—4 (5—2, 1—1, 
4—1). Duminică, în ultima zi a 
preliminariilor, Steaua a avut ca 
adversară formația BVSC din Bu
dapesta. Meciul s-a încheiat cu 
victoria hocheiștilor români, cu 
scorul de 6—4 (4—0, 2—2, 0—2). 
Marți, Steaua va juca pentru 
locurile 5—6 cu Volan.

Pc stadionul „Twickenham**,  
în prezența a peste 70 000 de 
spectatori,’ s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Angliei 
și Franței, contînd pentru 
„T’urneul celor cinci națiuni**  
la rugby, Sportivii francezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 27—20 (12—10). La Edin
burgh, în cadrul aceleiași 
competiții, echipa Scoției a 
învins cu scorul de 20—13 
(14—6) formația Irlandei.

In meci tur pentru sferturile <le fi- 
nală ale competiției masculine de 
baschet „Cupa cupelor", la Lenin
grad, echipa Spartak a învins cu 
scorul de 115—46 (65—26) echipa Levski- 
Spartak din Sofia. în etapa a doua 
(meciuri retur) : Steaua roșie Bel
grad — Ț.S.K.A. Sofia 102—91 (52 — 
42) ; Jugoplastika Split — Spartak 
Leningrad 71—69 (24—28) ; Racing
Anvers — Juventud Badalona 87 — 
78 (34—32) ; S. C. Le Mans — Sinj^- 
ayne—Bologffir (45—31J7 îij
„Cupa campionilor europeni" la bas- 
ciTet leîmnin, la Riga, formația locală 
Daugava a dispus cu scorul de 90 — 
71 (44—36) de formația Sparta din
Praga.
La Oslo s-a disputat întîlnirea in
ternațională amicală de handbal din
tre reprezentativele feminine ale 
Norvegiei și R. F. Germania. Hand
balistele vest-germane au repurtat 
victoria cu scorul de 8—5 (7—1).
Pugilistul american de categorie 
mijlocie Tony Licata a obținut un 
nou succes. În gala desfășurată la 
Tampa (Florida), Licata l-a învins 
la puncte pe Marcel Clay. Aceasta 
a fost cea de-a 5Q-a victorie repur
tată de Tony Licata, care este ne
învins în carieră.

ZĂPADĂ
(5—0, 1—2, 0—1) T.E. Gotwaldow 
— Skoda Plsen 6-J (3—1, 1—0, 
2—2).

La Cottbus, în prezența unui 
număr record de spectatori, s-au 
întîlnit, în derbyul campionatului 
de hochei pe gheață al R.D. Ger
mane, formațiile Dynamo Weis- 
swasser și Dynamo Berlin. Jucă
torii de la Dynamo Weisswasser 
au terminat învingători cu scorul 
de 7—2, cucerind pentru a 22-a 
oară titlul de campioni.
MAGNUSSON DIN NOU IN 

FRUNTE
Cursa masculină de 15 km fond, 

din cadrul concursului preolimpic 
de schi (probe nordice) care se 
desfășoară în localitatea austriacă 
Seefeld, a fost cîștigată de cam
pionul mondial Thomas Magnus
son (Suedia), cu timpul de 50:54,87. 
L-au urmat Gerhard Grimmer 
(R.D. Germană) — 50:56,81, Odd 
Martinssen (Norvegia) — 51:23,49 
și Alfred Kaelin (Elveția) — 
51:32,55.

în proba de sărituri de la tram
bulină, victoria a revenit sporti
vului finlandez Rauno Miettinen, 
cu 216 puncte, urmat de japonezul 
Yuji Katsuro. — 211,6 p și norve
gianul Ton -Sandberg — 211,3 p.

COLUMBIA VA GĂZDUI C.M. DE
BASCHET FEMININ

ediție a campi- 
feminin de bas-

Cea cle-a șaptea 
onatului 
chet se va 
tem brie și 
bia. Fazele 
onatului se 
Bogota, iar 
gramat în orașul Caii, 
1 000 m. altitudine. Primele trei echipe 
clasate se vor califica pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

mondial 
desfășura între 23 sep- 

4 octombrie în Colum- 
preliminare ale campi- 
vor disputa la Caii și 
turneul final este pro- 

situat la

Pentru a treia oară consecutiv. Christine Errath (R.D. Germană) se 
situează in fruntea patinatoarelor de pe continent.

C. E. DE PATINAJ ARTISTIC
s-au încheiat fără surprize

Christine Errath și-a paslrat titlul
COPENHAGA, 2 (Agerpres). — 

Pentru a treia oară consecutiv, 
tînăra patinatoare Christine Errath 
din R.D. Germană a cucerit 
de campioană europeană la 
naj artistic, terminînd pe 
întîi cu 229 puncte, după o 
evoluție în exercițiile libere
probei feminine care au încheiat 
competiția sîmbătă seara la Co-

titlul 
pati- 
locul 
bună 

ale

penhaga. Pe locurile 
s-au clasat olandeza 
Leeuw — 228,81 puncte, 
Poetzch (R.D.G.) — 223,68 
te,

TURNEE DE TENIS
RICHMOND. — în cadrul primului 

turneu al Circuitului W.C.T., la 
Richmond (Virginia), Arthur Ashe 
l-a eliminat cu 6—7, 6—2, 6—2 pe ita
lianul Adriano Panatta. Australia
nul Kim Warwick l-a învins
6— 4, 7—6 pe neozeelandezul Parun. 
Tînărul jucător suedez Bjorn Borg a 
cîștigat cu 7—5, 5—7, 6—1 jocul cu 
americanul Jeff Borowiak, iar olan
dezul Tom Okkcr a dispus cu 6—1,
7— 6 de australianul Bob Giltinan. In 
semifinale : Borg-Warwick 6—3, 6—2 ; 
Ashe-Okker 6—4, 6—4.

MERRIFIELD. — în sferturile dc 
finală ale turneului internațional fe
minin de tenis a fost înregistrată o 
surpriză : jucătoarea cehoslovacă
Martina Navratilova a reușit să o 
învingă cu 3—6, 6—4, 7—6 pe marea 
favorită- americanca Chris Evert. 
Virginia Wade a cîștigat cu 6—3, 6—1 
jocul cu Valerie Ziegenfuss. Alte 
rezultate : Kerry Melville-Janet
Newberry 6—3, 6—4 ; Margaret Court- 
Wendy Overton 7—5, 6—3.

In „Cupa Davis“

cu

MEXIC S U. A. 2-1
DUPĂ TREI

La Palm Springs
PARTIDE

La Palm Springs ^California) a în
ceput meciul de tenis dintre echi
pele S.U.A. și Mexicului contînd 
pentru zona nord-americană a „Cu
pei Davis".

în primul meci, mexicanul Râul 
Ramirez l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—1, 
8—6 pe Stan Smith (S.U.A.). Apoi, 
americanul Roscoe Tanner a dispus 
cu 6—1, 6—3, 6—3 pe mexicanul Ro
berto Chavez. în partida de dublu, 
perechea mexicană Ramirez-Zarazua 
a învins cu 4—6, 6—3, 6—8, 6—4, 6—4, 
cuplul american Lutz-Stockton.

Echipa Mexicului conduce eu 2—1, 
înaintea ultimelor două partide de 
simplu.

„INDOOR"
DAYTON. — Victoria a revenit 

americanului Brian Gottfried care 
l-a învins în finală eu 6—4, 4—6, 6—4 
pe australianul Geoff Masters.

ROANOKE. — Finala opune pe Ro
ger Taylor (Anglia) și Vitas Geru- 
laitis (S.U.A.). In semifinale, Taylor 
l-a eliminat cu 5—7, 6—4, 6—4 pe Fass
bender, iar Gerulaitis l-a învins cu 
7—6, 3—6, 6—3 pe Meiler.

următoare 
Dianne de

Anett 
punc- 

Liana Drahova (Cehoslovacia) 
218,81 puncte etc.

în proba de dans, încheiată în 
seara zilei 
patinatori sovietici 
inova și Aleksandr 
cîștigat, pentru a 
titlul de campioni 
proba de dansuri, 
clar această

de vineri, cunoscuții 
Ludmila Paho- 

■ Gorșkov au 
cincea oară, 

europeni în 
Ei au dominat 

spectaculoasă probă, 
totalizînd 210,99 puncte. Peste 6 000 
de spectatori prezenți în tribune
le patinoarului central din Co
penhaga au aplaudat frumosul lor 
succes. Pe locurile următoare s-au 
clasat Hilary Green-Gleen Watts 
(Anglia) — 203,20 puncte și Nata
lia Liniciuk-Ghenadi Karponosov 
(U.R.S.S.) — 201,42 puncte.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA (prin telex, dc Ia corespon

dentul nostru). Etapa a 16-a, prima 
din retur, a consemnat două victorii 
în deplasare realizate de Torino și 
Milan. In rest, scoruri strînse și 
patru partide încheiate cu scoruri 
egale. Rezultate : Cesena-Lazio 0—0, 
Juventus-Bologna 0—0, Lanerosi- 
Cagliari 0—0, Ascoli-Napoli 1— 1 
(Silva, respectiv Massa), Fiorentina- 
Ternana 1—0 (Pellegrini), Inter- 
Varese 1—0 (Casați), Roma-Torino 
0—1 (Sala), Sampdoria-Milan 2—4 
(Maraschi, Fosati din 11 m, respectiv 
Rivera, Calloni din 11 
Chlarugi din 11 m).

în clasament conduce ____
24 p, urmată de Lazio cu 21 p, Milan- — - — -- -. - •- dasamen-

(Bologna) 
Gori (Ca-

m, Corin și
Ju\entus cu

și Torino cîte 20 p etc. în 
tul golgeterilor : Savoldi 
— 10 g, Pulici (Torino) și 
gliari) cîte 7 g. etc.

CESARE TRENTINI

ANGLIA (etapa a 28-a) : Arsenal- 
Liverpool 2—0 ; Birmingham-Burnley 
1—1 ; Everton-Tottenham 1—0 ; Ips
wich-Wolverhampton 2—0 ; Leeds- 
Coventry 0—0 ; Leicester-Chelsea 
1—1 ; Newcastle-Middlesborough 2—1; 
Queens Park-Derby 4—1 ; Sheffield 
United-Luton 1—1 : Stoke-Manchester 
City 4—0 ; West Ham-Carlisle 2—0 ; 
Clasament : 1. Everton — 35 p (un 
joc mai puțin) ; 2. Ipswich — 34 p ; 
3. Stoke — 33 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 19-a) : 
Hertha B.S.C.-Bayern Miinchen 4—1; 
Borussia Monchengladbach-Ein-
tracht Frankfurt 3—0 ; V.f.B. Stut
tgart-Fortuna Dusseldorf 1—1 ; Ein
tracht Braunschweig-F.C. Kaiser
slautern 3—2 ; F.C. Koln-V.f.L. Bo
chum 4—1 ; Schalke 04 — M.S.V. 
Duisburg 5—0 ; S.V. Wuppertal-Rot- 
weiss Essen 0—2 ; Kickers Offenbach- 
S.V. Hamburg 4—1 ; Werder Bremen- 
Tennis Borussia 1—1. Clasament : 
Borussia Monchengladbacli — 26 
2. Kickers Offenbach — 26 p; 
Hertha B.S.C. — 26 p.

F.C.

1.
Pi
3.

ȘTIRI • REZULTATE
© In turneul de la Viareggio (ju

niori) : Dukla Praga-Sampdoria 1—0, 
Fiorentina-F. C. Amsterdam l-o, 
Lazio-Stoke City 2—0, Kickers Offen
bach-Varese 0—0. Echipele învingă
toare s-au calificat pentru „sferturi".

© Meciuri amicale : R. C. Kouba 
(Algeria)-I.S.K. Varna 0—1 ; Gimnasia 

y Esgrima (Argentina)-Stal Mielec 
2—3 (1—2) ; Sel. Adelaida (Austra
lia)-Legia «Varșovia 2—1 (2—0.).

© în finala turneului de sală da
la Moscova : Lokomotiv-Ț.S.K.A
Moscova 5—1.

• Selecționata olimpică a iugo
slaviei va Întreprinde un turneu în 
R. P. Chineză, intre 8 și 18 februarie.
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