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DE LARGĂ POPULARITATE SI EFICIENTA
7 7

„Consi.iul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu organizațiile de stat 
și obștești cu atribuții in domeniul sportului, vor organiza complexul polisportiv denumit 
„Spori și sanatate", precum și o competiție de masă cu caracter republican pentru pionieri 
elevi, ștudenți, militari, tineri muncitori și țărani, care va începe cu unitățile de bază* 
Această competiție se va desfășura pe etape comunale, orășenești, județene, interjudete- 
ne și se va încheia la fiecare doi ani cu finale pe țară".

(Din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului)

îndeplinind una dintre cele 
mai importante prevederi ale 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1973, forurile diriguitoare ale 
mișcării noastre sportive au ini
țiat, la scurt timp de la apariția 
acestui însemnat document 
partid, prima ediție a „Cupei 
neretului", largă competiție 
masă, care s-a bucurat de la 
ceput de un deplin succes de 
ganizare și participare. După cum 
se știe, ediția inaugurală a reu
nit în entuziaste întreceri peste 
3 000 000 de tineri și tinere din 
toate județele țării, încheindu-se 
cu finale care au constituit ade
vărate sărbători ale sportului de 
masă din țara noastră.

Desfășurarea întrecerilor a pri
lejuit pretutindeni o largă angre
nare a tineretului în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice 
și, în același timp, a contribuit la 
impulsionarea activității de an
samblu din asociațiile sportive, 
la întărirea bazei materiale a a- 
cestora, la descoperirea multor 
elemente talentate.

Marea competiție sportivă a 
tineretului continuă, aceste

de 
ti
de 

în- 
or-

zile de iarnă, să domine agenda 
întrecerilor de masă, în toate ju
dețele factorii cu atribuții manifes- 
tînd o susținută preocupare pentru a 
asigura celei de a doua ediții a 
„Cupei tineretului" un și mai 
mare succes. Realizări remarca
bile în acest sens au fost obținu
te în județele Brașov, Neamț,

Brăila, Timiș, Galați, Suceava, 
dar și în multe alte părți ale 
țării.

în numărul de astăzi, conti
nuăm să publicăm știri și însem
nări despre desfășurarea întrece
rilor din cadrul ediției de iarnă 
a popularei competiții de masă 
„Cupa tineretului".

MII DE PARTICIPANT! IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
LA EDIȚIA DE IARNĂ A ÎNTRECERII

în numeroase localități ale ju
dețului Maramureș întrecerile 
din cadrul ediției de iarnă a 
„Cupei tineretului" se desfășoară 
concomitent cu o seamă de com
petiții dedicate evenimentului do
minant din viața politică a țării 
noastre — alegerile de la 9 mar
tie. Din tabloul pe care ni-1 în
fățișează tovarășul Ovidiu Todor, 
secretar al C.J.E F.S., spicuim doar 
cîteva exemple. La Sighetu-Mar- 
mației, de pildă, peste 2 500 de 
tineri au participat pînă acum la

Fulgii de nea au întregit decorul sărbătoresc al întrecerii de cros... 
Foto : Vasile BAGEAC

La sfirșit de săptâmină, în Sectorul I

AMPLE MANIFESTAU! SPORTIVE
Apropierea celui mai important 

eveniment politic al acestui în
ceput de an, alegerile de depu- 
tați in Marea Adunare Națională 
și în Consiliile populare, este mar
cată de tot mai multe acțiuni și 
competiții sportive de masă de
dicate zilei de 9 martie. între a- 
cestea, am consemnat la sfîrșitul 
săptămînii manifestările organi
zate în Sectorul 1 al Capitalei. 
Numeroși tineri 
sîmbătă, în sala 
întrecerile de șah și tenis de masă, 
iar duminică la cele de volei 
(sala Școlii gen. 10) și handbal 
(sala Liceului nr. 24). Punctul de 
atracție l-a constituit, însă, crosul 
desfășurat ieri dimineață lîngă 
Palatul Telefoanelor, la care au 
luat parte circa 1 500 de tineri 
— băieți și fete — din școlile, în
treprinderile și inct!t”tiile sn-to- 
rulvi.

Sub fulguirea lentă, concurenții

au luat parte 
M.I.C.M.G., la

au străbătut traseul circular : Pa
latul Telefoanelor — str. 13 De
cembrie — str. Știrbei Vodă — 
Palatul Telefoanelor, fiecare ani
mat de dorința de a trece pri
mul linia de sosire și de a cu
ceri cupa și diplomele acordate 
de organizatori învingătorilor. Dar, 
din masivul grup, numai unui 
putea să se bucure de laurii vic
toriei. Și la băieți acesta a fost 
elevul Alexandru Ciobanu de la 
Liceul 21. Organizatorii au făcut 
însă și 
unități 
deri și 
lor, pe 
a fost 
vingătoare a 
iescu de la Liceul 
mată de Agneta 
Manuela Popescu, 
Liceul 35.

Crosul s-a bucurat de o bună 
organizare. (A. B.).

premieri pe categorii de 
sportive : școli, întreprin- 
instituții. întrecerea fete- 
un traseu ceva mai scurt, 
dominată de școlărițe. în- 

ieșit Elena Drăgo- 
poligrafic, ur- 
Solovăstru și 

ambele de la

Trei recorduri universitare la
campionatele studenților atleți

Atlete și atleți ai cluburilor 
universitare cu secții de atletism 
din București, Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași, Bacău, Tîrgu Mureș, 
Pitești, Galați, r.-adea și Timi
șoara au luat parte la cea de-a 
8-a ediție a campionatelor univer
sitare, desfășurate sîmbătă și du
minică în sala complexului de la 
„23 August".

Cu acest prilej au fost înregis
trate trei noi recorduri repul-i- 
cane universitare, toate trei în 
-obele feminine, și toate stabili

te de atlete de la C.A.U. Bucu
rești : Roxana Vulescu 1,74 ni la 
săritura în înălțime. Dorina Că- 
tineanu 6,21 ni la săritura in lun-

ga țară, decît cîte trei competi
tori !

O mențiune pentru Dorina Că
tineanu, învingătoare nu numai 
la lungime — unde a avut două 
Sărituri, depășite, în jur de 6,30 
m — ci șl la 60 metri.

Rezultate tehnice i MASCULINI 
60 m : CI. Suselescu (C.A.U.) 6,8, V. 
Pascu (C.A.U.) 6,8, Gh. Dulgheru 
(C.A.U.) 6,8, 60 mg : N. Petcu
(C.A.U.) 8,4, înălțime : L. TC.ok 
(C.A.U.) 2,08 m, lungime : Șt. Bo- 
kor (C.A.U.) 7,18 m, prăjină : ,N. 
Ligor (C.A.U.) 4,65 m, triplusalt : 
O Olaru (Universitatea Craiova) 
14,52 m, greutate : P. Neagu 
(C.A.U.) 15,36 m ; feminin : 60 m :

Dorina Cătineanu (în dreapta) cîștigă finala cursei de 60 metri

întrecerile de șah, tenis de masă, 
trîntă, volei și baschet. Numai în 
asociația I.C.I.L. se joacă zilnic 
tenis la 8 mese, procurate de cu- 
rînd. Sînt evidențiate, de aseme
nea, asociația „Constructorul", 
Liceul forestier. Liceul pedagogic. 
Liceul „Dragoș Vodă". în locali
tatea Vișeul de Sus, asociațiile 
sportive „Bradul", „Chimia", „Să
nătatea", Liceul „Dacia", au mo
bilizat la întreceri peste 1800 de 
tineri, dintre care peste 200 în 
sporturile de iarnă : schi și săni
uțe. în același timp se desfășoară

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

16,13 ingimc și Mihaela Loghin 
la aruncarea greutății.

Cel mai bun rezultat 
două reuniuni a fost obținut însă 
în afara concursului de juniorul 
Tudorel Vasile — 7,14 m la sări
tura în lungime.

Dar nivelul general al între
cerilor nu a fost cel așteptat de 
la o finală de concurs republican, 
în ciuda eforturilor unora dintre 
concurenți de a-și concretiza prin 
rezultate bune pregătirea desfă
șurată pînă acum. A surprins 
neplăcut mai ales faptul că în 
probele de triplusalt și prăjină, 
înălțime — fete nu s-au găsit, 
dintre studenții atleți din întrea-

al celor

Foto Dragoș NEAGU

Dorina Cătineanu (C.A.U.) 7,7,
Adriana Surdu (Universitatea 
Iași) 7.7, 60 mg ; Valeria Biduleac 
(C.A.U.) 8,9 (h.c. Elena Mîrza 8,8), 
înălțime : Roxana Vulescu (C.A.U.) 
1,74 m, Maria Giurgiu (InsL -Ped. 
Oradea) 1,71 m, lungime 
Cătineanu 6,21 
Spînu 6,12 m), 
Loghin (C.A.U.)

m (h.c. 
greutate :

16,13 m.

Dorina 
Doina 

Mihaela

★
sala „23 
campio-

Sîmbătă și duminică, în 
August" se yor desfășura 
natele republicane de seniori pe 
teren acoperit. . j

R. VILARA

Numai printr-un joc curajos
vom putea surprinde echipa Spaniei"

DIALOG CIJ
Printre numeroșii tehnicieni 

prezenți miercuri seara în tribu
nele stadionului din Valencia, 
gazde sau oaspeți, s-a aflat 
și antrenorul echipei noastre 
naționale, Valentin Stănescu. A 
palpitat pentru Scoția (cum era 
și firesc, dat fiind situația în cla
samentul grupei) și nici pînă sîm
bătă seara, orele 20,55, la ren- 
dez-vous-ul nostru la aeroport,

ANTRENORUL VALENTIN
nu epuizase insatisfacția provo
cată de rezultatul final (1—1, vi-1 
reamintim) al meciului Spania 
Scoția. „Am urmărit un joc 
mare luptă — ne spunea el, 
la bun început — încheiat însă 
un scor care-i nedreptățește 
elevii lui Willie Ormond". După 
care 
simțit nevoia să-și argumenteze 
opinia : „Scoția a fost superioară

antrenorul V.

STĂNESCU

de 
de 
cu 
pe

Stănescu a

adversarei ci la toți factorii, a 
desfășurat un joc mai complet, 
apărîndu-se cu exactitate și ata- 
cînd, la rîndu-i, cu impetuozi
tate și pe un front larg, la acțiu
nile ofensive participînd, adesea, 
fundașii și mijlocașii. îndeosebi 
„centralul" McQueen, un tînăr ju
cător în vîrstă de 22 de ani, mi 
s-a părut a fi cel mai bun, a- 
nunțind o frumoasă carieră spor
tivă".

— V-ați dus la Valencia în
deosebi pentru Spania, viitorul 
partener de întrecere al trico
lorilor, la 17 aprilie, și ați vă
zut mai mult... Scoția.

— Asta ni se întîmplă adesea, 
nouă, observatorilor interesați. 
Da, acesta a fost adevărul, la Va
lencia Scoția a jucat mult mai 
bine ca în prima partidă cu Spa
nia, cea de la Glasgow...

— Să trecem, totuși, la Spa
nia. Cum vă explicați compor
tarea ei, mai slabă acasă com-

Gheorghe NICOLAESCU

IContinuare în pag. 2-3)

Fotbal pe zăpadâ, așa a 
fost sîmbătă după-amiază pe 
stadionul din Giulești, la în- 
tilnirea amicală de verificare, 
Rapid — F.C. Argeș, cîști- 
gată de feroviari cu scorul 
de 3—0. (Citiți in pag. a 
lll-a rubrica de fotbal conți- 
nind relatări asupra unor 
partide pregătitoare susținute 
simbătă și duminică de divi
zionarele A și B).

■■



CAMPIONATELE DE VOLEI In Divizia A la lupte libere

C.SJM. SUCEAVA
Partea a doua a campionatelor 

Diviziei A de volei (grupa valo
rică II) a început la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute în 5 orașe. Iată 
amănunte de la cele 8 partide.

FEMININ
OLIMPIA-CONSTKUCTORUL 

BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVÂ 2—3 (—7, 13, 14, —9, 
—12). Aflate la mijlocul clasa
mentului acestei grupe valorice, 
cele două formații au ținut să 
convingă publicul că merită locuri 
mai bune. A fost un meci mara
ton (a durat aproape două ore 
si jumătate), de mare tensiune, cu 
faze electrizante, cu combinații 
ingenioase. Pînă la urmă, succe
sul a fost de partea craiovence- 
ior, care au demonstrat mai multă 
omogenitate (ceea ce. le-a permis,

în Cupa cupelor la volei feminin

DINAMO A PIERDUT ACASĂ 

PRIMUL MECI CU TRAKTOR SCHWERIN!
Sîmbătă seara la Dinamo, în fa

ța unei săli pline voleibalistele di- 
namoviste au ratat teoretic șansa 
de a se califica în turneul final al 
Cupei cupelor, pierzînd surprinză
tor partida — tur cu Traktor 
Schwerin, vicecampioana R. D. 
Germane. Oaspetele șl-au adjude
cat victoria cu 3—1 (—15, 9, 9, 12), 
in urma unui joc de nivel tehnic 
mediu, lipsit de faze spectaculoase. 
Echipa prezentată de antrenorul 
Gerhard Fichelek s-a dovedit, așa 
cum remarcam în avancronica 
meciului, viguroasă, combativă, 
excelînd la blocaj și în atac, ca
lități pentru care victoria sa apare 
pe deplin justificată și meritată. 
Dar trebuie să avem în vedere și 
modul în care s-au comportat ju
cătoarele formației noastre, Di
namo București.

De ce au pierdut elevele Doinei 
Ivănescu această importantă con
fruntare ? In primul rînd, pentru 
că au intrat în teren cu un inex
plicabil trac, cu toate că nu Di
namo era cea care evolua în de-

ÎNVINGĂ TO ARE LA CRAIO VA !
de altfel, să cîștige setul III, în 
care erau conduse cu 14—5 !). Ar
bitraj competent : Gh. Ionescu și 
Cl. Nistor. (S. NORAN).

I.E.F.S.  — MEDICINA BUCU
REȘTI 3—1 (3, 6, —6, 11). Situa
ția din meciul susținut de cele 
două echipe în turneul de la Si
biu era să se repete : conduse cu
2—0 la seturi, voleibalistele de 
la Medicina au luat inițiativa în 
setul al treilea, pe care l-au cîș- 
tigat clar ! în cel de al patrulea 
însă, cu toate strădaniile lor, nu 
au mai ținut pasul cu o echipă 
ce conta pe tot sextetul și nu 
numai pe cîteva jucătoare. Re
marcate : Stoian, Botezan, Puiu, 
Klein (I.E.F.S.), respectiv Nico- 
lescu si Matei (Iulian COS- 
TINIU).

plasare, trac care avea să-și pună 
pecetea pe randamentul (din ce 
în ce mai scăzut) al tuturor jucă
toarelor. Dar, inai cu seamă, pen
tru că sîmbătă Dinamo a jucat 
exact cum nu trebuia să joace: 
fără combinații, cu acțiuni lente 
Era tocmai modalitatea cea mai 
convenabilă voleibalistelor de la 
Traktor Schwerin care, beneficiind 
de atu-ul taliei (și, prin urmare, 
al unor blocaje înalte, greu de 
depășit), au dominat disputele la 
fileu. Elocvent este faptul că vo
leibalistele noastre nu au utilizat 
deloc atacurile din pase întinse pe 
fileu sau în urcare. La oaspete 
(echipă foarte tînără, dar bine 
sudată și cu bună orientare) a 
fost sesizabilă, de asemenea mai 
completa stăpînire a procedeelor 
tehnice, precum și o pregătire fi
zică superioară, care le-a permis 
să domine finalurile de set. Retu
rul este programat sîmbătă viitoa
re Schwerin.

Aurelian BREBEANU

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— C.S.U. GALAȚI 3—0 (12, 8, 14). 
Joc de luptă, îndeosebi în setul 
al treilea, în care gălățencele au 
condus cu 14—12. Remarcate : 
Antonescu, Cernega (Univ.), res
pectiv Obreja. Arbitri : V. Moraru 
și M. Albuț (Șt. MARTON, co
resp.).

C.S.M. SIBIU — SPARTAC 
BUCUREȘTI 3—2 (5, 9, —14, —15, 
14). Bucureștencele au fost Ia un 
pas de victorie și de o mare sur
priză (ele au condus în setul de
cisiv cu 7—3 și 14—11). C.S.M. a 
trebuit să depună un mare efort 
pentru a cîștiga (I. IONESCU, 
coresp. județean).

MASCULIN
RAPID — I.E.F.S. 1—3 (—6, 12, 

—10, —8). Meci de factură teh
nică modestă. Cu Păștean, Săvoiu 
și State în vervă, studenții au 
dominat întîlnirea. Rapid a avut 
momente mai bune în seturile de 
mijloc, remarcîndu-se Cătălin și 
Paraschiv. Arbitri : D. Rădulescu 
și Ov. Georgescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.M. SUCEAVA 2—3 (—8, —8, 
8, 3, 9). Meci modest ca valoare 
tehnică, dar interesant ca evolu
ție a scorului. Victoria suceveni
lor este, desigur, surprinzătoare, 
dar meritată, deoarece au fost mai 
buni la fileu, în timp ce gazdele 
au decepționat. (V. POPOVICI — 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — VIITO
RUL BACĂU 3—1 (6, —12, 11, 13).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 3-0 (10,
14, 8).

TOMA OVICIA CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE TENIS DE LA TIMIȘOARA

© Tr. Marcu i-a eliminat pe Emmricli (R.D.G.) și Szdke (Ungaria)

PARTIDE INTERESANTE Șl DE BUN NIVEL 
TEHNIC ÎN ETAPA INAUGURALĂ

Duminică și-au început activi
tatea și echipele de lupte libere, 
participante la campionatul Divi
ziei A. Iată desfășurarea primei 
etape :

LA BUCUREȘTI, organizatoarea, 
Rapid, a fost nevoită să evolueze 
într-o sală străină (la clubul Stea
ua), deoarece conducerea clubului 
a programat alte competiții în sala 
din Giulesti (și nu e pentru prima 
oară cînd echipele de lupte ale 
feroviarilor nu-și pot organiza re
uniunile la ele acasă!). Formația 
bucureșteană s-a prezentat bine 
pusă la punct la această reuniune 
inaugurală și, cu trei juniori în 
formație, a dispus clar de Monto- 
rul Pitești — 34—6 și Nicolina Iași
— 27—13, obținînd șase și respec
tiv, trei victorii prin tuș. Multă 
siguranță și acurateță tehnică în 
procedeele executate am observat 
la o serie de concurenți, printre 
care Gh. Ștefan (cat. 52 kg), N. 
Roman (57 kg), C. Zaharia (74 kg), 
N. Bădulescu (100 kg) — de la Ra
pid, V. Tigănaș (82 kg) — de la 
Nicolina și I. Stoica (48 kg) — de 
la Montorul. Printre cele mai aș
teptate meciuri, în partida Rapid
— Nicolina, a fost și cel de la ca
tegoria 82 kg, între bucureșteanul 
Stelian Popescu și ieșeanul Vasile 
Țigănaș. Meciul însă n-a durat 
decît un minut, deoarece rapidis- 
tul a comis o eroare tehnică în 
apărare, a fost dus la parter și 
pus cu umerii pe saltea ! Tînăra 
formație piteșteană, Montorul, (an
trenor Marin Bolocan) a produs o 

surpriză, învingînd Nicolina Iași, 
la limită, cu 21,5—18,5.

Noile reguli de concurs au fost 
aplicate întocmai de către arbitru! 
principal Gh. Conciu (Galați) și 
arbitrii judecători S. Popescu 
(București) și G. Suciu (Ploiești).

T. RABȘAN

LA PLOIEȘTI — Steaua, multi
plă campioană a țării, a dominat 
reuniunea, cîștigînd la C.S.M. Iași 
cu 36—4 si la Petrolul Ploiești cu 
28—12. Petrolul — C.S.M. Iași
23-17. (I. GHIDU-coresp) LĂ
BRAȘOV — în sala din Poiana, 
dinamoviștii brașoveni au repurtat 
o dublă victorie : 31—9 cu C.F.R. 
Timișoara și 36—4 cu A.S.A. Bra
șov. în partida C.F.R. — A.S.A 
scorul a fost egal, 2n—20. (C. GRU- 
IA-coresp.). în cealaltă reuniune, 
din sala Grupului școlar I.A.B., 
Steagul roșu Brașov a întrecut 
Progresul București cu 31,5 — 8,5 
și Lemnarul Odorhei cu 30—10. 
Progresul — Lemnarul 26—14 
(I. STANCA — coresp.), LA CRA
IOVA C S.M. Craiova cu Metalul 
Tîrgoviste 17—23, cu A.S.A. Ora
dea 25,5 — 14,5. Metalul — A.S.A- 
21—19. (ST. GURGUI-coresp.). LA 
TIMIȘOARA : U. M. Timișoara cu 
Vulturii textila Lugoj 20—20, cu 
C.S.M. CIuj-Napoca 19—21. Vultu
rii — C.S.M. 27,5 — 12,5. (A. PE 
TRE-coresp). LA ARAD - întîl- 
niri deosebit de disputate și cu 
rezultate neașteptate : Rapid Arad 
cu Constructorul Hunedoara 20— 
20, cu C. S. Satu Mare 15,5—24,5 
Constructorul — C.S. Satu Mare 
23,5 — 16,5 (ST. IACOB-coresp.). ÎN 
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ : Mureșul Tg. Mureș a obți
nut punctele puse în joc, învin
gînd pe C.S. Onești cu 24—12 și 
pe Oltul Sf. Gheorghe cu 19,5 — 
16,5. C.S. Onești — Oltul 20—20 
(GH. GRUNZU-coresp.). LA BRĂI
LA — Progresul Brăila cu Hidro
tehnica Constanța 22—18, cu Du
nărea Galați 25—15. Hidrotehnica 
— Dunărea 22—21. (G. RIZU-co- 
resp.).
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„CUPA CARAIMANUL" LA SCHI, 
UN FRUMOS SUCCES

BUȘTENI, 9 (prin telefon). Tradi
ționala competiție de schi alpin 
„Cupa Caraimanul4* a întrunit doar 
o parte dintre schiorii fruntași (81 
de concurenți), ceilalți participînd la 
campionaiele județene. Totuși, între
cerea s-a bucurat de un frumos suc
ces, datorită în mare măsură bunel 
organizări asigurată de A. S. Carai- 
manul, cu sprijinul unor foști schiori 
dintre care îi cităm pe C. Petcu, A. 
Albert, Mircea și Dumitru Enache. 
întrecerile s-au desfășurat, în con
diții atmosferice și de zăpadă bune, 
pe Valea Albă (pe traseul de sub 
Poienița Virful Caraimanul) și au

„CUPA BUCEGI RÎȘNOV
LA SĂRITURI S-A DISPUTAT 

LA PREDEAL 

fost vizionate (sîmbătă și duminică) 
de mii de spectatori.

Clasamente : SLALOM URIAS,
SENIORI : 1. N. Stinghie (A.S.A.
Brașov) 134,6 ; 2. Șt. Moldoveanu
(Voința Sinaia) 135,9 ; 3. Gh. Vulpe 
(C.S.U. Brașov) 136,6 : SENIOARE :

1. Daniela Mur.teanu (A.S.A) 69,8 ; 2.
Ioana Ghia (Caraimanul Bușteni) 
70,5 ; 3. ludith Hendea (Caraimanul) 
70.9 : JUNIORI : 1. M. Olaru (L.E.S. 
Predeal) 67,9 ; 2. R. Buștiuc (L.E.S.P.) 
68,0 ; 3. D. Olteanu (L.E.S.P.) 68,5 ; 
JUNIOARE: 1. Aurelia Nlțu (L.E.S.P.) 
75,6; 2. Annemarie Erhazt (St. roșu 
Brașov) 76,5 ; 3. Catalin Csiszer
(Miercurea Cluc) 77,2COBOR1RE, 
SENIORI : 1. I. Tîrea (A.S.A.) 52,5 ;
2. N. Stinghie 52,7 : 3. V. Stanciu 
(Dinamo) 53,0 ; SENIOARE : 1. Da
niela Munteanu 53.9 ; 2—3. I. Ghia 
și ludith Hendea 55,4 ; JUNIORI : 1. 
M. Olaru 56,8 : 2. D. Olteanu 57,2 ;
3. R. Buștiuc 57.6 ; JUNIOARE : 1. 
Annemarie Werhazi 60,1 ; 2. Doina 
Postolache (Se. sp. Brașovia) 61.4.

V. ZBARCEA, coresp.

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). 
Al 5-lea turneu din „Circuitul Ro
mâniei la tenis“ s-a încheiat, în 
sala Olimpia din localitate, cu 
victoria lui Toma Ovici, care-și 
confirmă poziția printre rachetele 
noastre fruntașe. învinsul său în 
finală, tînărul Traîan Marcu, rămî- 
ne totuși unul din performerii cei 
mai aplaudați ai turneului, el 
avînd meritul de a fi eliminat pe 
cei mai puternici dintre tenisma- 
nii oaspeți, maghiarul P. Szoke și 
campionul R.D. Germane, Thomas 
Emmrich.

Vom începe cronica noastră cu 
partidele zilei de sîmbătă. în uver
tura programului l-am văzut pe 
Ovici în cea mai bună formă, im- 
punîndu-se categoric în fața lui 
Dumitru Hărădău. A fost prima 
lot întîlnire în cadrul „Circuitu
lui" și de la finele sezonului tre
cut, cînd Hărădău cîștiga partida- 
cheie a „naționalelor" Această se
mifinală a fost ziua revanșei pen
tru Ovici. în numai 52 de minute 
de joc el a obținut o decizie fără 
echivoc : Ovici — Hărădău 6—1, 
6-0.

Luptă acerbă în a doua semifi
nală. T. Marcu și Th. Emmrich 
șl-au cîștigat serviciul cu regula

ritate, dar ultimul mereu mai ușor, 
datorită preciziei exemplare a lo
viturilor sale. Și totuși, la „tie
break", de fiecare dată Marcu s-a 
arătat mai stăpîn pe sine și mai 
dîrz. Rezultat final (după aproape 
90 de minute): T. Marcu — Th. 
Emmrich 7—6, 7—6.

Șl acum despre finala Ovici — 
Marcu. Cu un break timpuriu 
(3—2), Ovici părea să se distanțeze 
în primul set, dar își pierde și 
el serviciul (5—5) după ce ratează 
două setboluri. Marcu revine și își 
adjudecă setul. în cel de al doilea, 
deși este condus cu 3—0 și 5—2, 
Ovici cîștiga în setul decisiv Mar
cu are o cădere evidentă de po
tențial. De aici o încheiere rapidă 
și un rezultat edificator: Ovici — 
Marcu 6—7, 7—6, 6—0. Clasament 
pe turnee : Emmrich — lip, Hă
rădău — 16 p, Marcu — 17 p, Ovici 
— 29 p, Sotiriu — 36 p. Competiția 
de dublu a fost cîștigată de 
Emmrich — Sotiriu care i-au în
trecut cu 6—2, 6—4 pe Ovici — 
Hărădău. în semifinale : Hărădău, 
Ovici — Marcu, Tăbăraș 6—4, 6—4; 
Emmrich, Sotiriu — Szdke, Varga 
6—4, 6—3.

Radu VOIA

DEBUT ÎN DIVIZI

PREDEAL, 9 (prin telefon). Progra
mat inițial la Rîșnov (unde nu s-a 
putut disputa, din cauza lipsei de 
zăpadă), concursul de sărituri dotat 
cu „Cupa Bucegi Rîșnov" a fost găz
duit de trambulina de la Predeal. 
Aici, participanții au avut de înfrun
tat o ninsoare viscolită, care a In
fluențat negativ desfășurarea între
cerilor.

Rezultate. JUNIORI I : 1. M. Du- 
earu (L.E.S. Predeal) 228,4 p ; 2. V. 
Andrei (Șc. sp. Brașovia) 212,1 p ; 3. 
D. Arnăut (Bucegi Rîșnov) 205,8 p ; 
JUNIORI II : 1. O. Chiclu (Șc. sp. 
Brașovia) 199,8 p ; 2. Gh. Plotogea 
(A.S.A.) 183,2 p ; 3. A. Ion (Șc. sp. 
Brașovia) 181,7 p ; COPII : 1. D. Ivan- 
cluc (Șc. sp. Rîșnov) 209,5 p ; 2. C. 
Tudoran (Șc. sp. Rîșnov) 153,0 p ; 
3. Gh. Brencl (Viitorul) 146,8 p.

I. CODLEANU, coresp.

AZI, LA ORA 12,30, IN SALA
DALLES :

„Raporturi optimale Intre 
eforturi aerobe și anaerobe 

in probele de semifond“
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
Șl SPORT al C.N.E.F.S., Con
siliul municipal pentru educa 
tie fizică și sport București, 
in colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță 
ținerea cursului de reciclare 
cu tema : „RAPORTURI OP
TIMALE INTRE EFORTURI 
AEROBE ȘI ANAEROBE IN 
PROBELE DE SEMIFOND".

Prelegerea va fl ținută de 
{•rof. Claudia Simionescu, azi, 
n sala Dalles, la ora 12,30.
Va urma un film artistic.

„CUPA TINERETULUI", COMPETIȚIE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

întrecerile de baschet, volei și po
pice din cadrul „Cupei deputatu
lui".

în municipiul Baia Mare au 
participat pînă acum la întreceri 
peste 5 000 de tineri, evidențiin- 
du-se asociațiile sportive „Sănăta
tea", „Constructorul", „Cuprom", 
„Poligrafia", Liceul „Gheorghe 
Șincai". Marea atracție pentru 
iubitorii sportului în aer liber 
din Maramureș o constituie, însă, 
zona montană, vîrfurîle acoperite 
cu mult așteptata zăpadă : Borșa, 
Baia Borșa, Mogoșa și alte locuri 
bune de schiat. Clubul sportiv 
muncitoresc din Baia Borșa, de 
pildă, primește zilnic numeroase 
grupuri de sportivi care vin aici 
pentru a schia, din localitățile 
unde termometrele n-au coborît 
încă sub zero.

Am făcut o vizită pe Mogoșa, 
însoțiți de secretarul C.J.E.F.S. 
Cu tot soarele primăvăratic, se 
găseau acolo excelente condiții 
pentru schiat, atît în probele al
pine, cît și în cele de fond. Iar 
acestea erau exploatate din plin 
Am găsit peste 100 de elevi, înso
țiți de profesori, veniți pentru 
a-șl trece probele din cadrul 
„Cupei tineretului". Am notat cî
teva nume de profesori, iubitori 
ai muntelui, care au învins des
tule greutăți pentru a-și aduce 
elevii : Lctiția Băieșu și Alex.

Doniuță, liceul din Baia Sprie, 
Ilie Boloveschi, Șc. gen. 11 Baia 
Mare, Liviu Constantin, Șc. gen. 
1 Vișeul de Sus, loan Turda, Lie. 
nr. 3 Baia Mare, loan Năsui, li
ceul din Cavnic. Prof. Năsui a 
venit pînă acum de cîteva ori cu 
elevii, traversînd Mogoșa pe 
schiuri, drum care constituie în 
sine o performanță deosebită. No
tez și cîteva nume de tineri care 
au dominat întrecerile : Rodica 

3
• O interesantă inițiativă în . . ____  _____ ______

sportive au deplasat grupuri de tineri, îndeosebi elevi, la Stîna 
de Vale unde, profitînd de zăpada existentă, au organizat cursuri 
de inițiere în schi, apoi întreceri în cadrul „Cupei tineretului11. 
în cadrul competițiilor ce se organizează în oraș la tenis de masă 
și șah au participat pină acum peste 1 000 de tineri.

• Peste 350 de tineri din comunele județului Brăila au parti
cipat pînă acum la întrecerile de șah și tenis din cadrul ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului11. Cițiva dintre sportivii evidențiați 
ca reale talente : mecanizatorul Gh. Stratulat (com. Traian), maga
zinerul T. Vasile (com. Ianca), cooperatorul Gh. Soare (corn. Gro- 
peni), medicul N. Dorobanțu (corn. Gropeni).

La Tg. Mureș, asociația sportivă Poligrafia a inițiat, cu spri- 
comisiei județene, un concurs popular de șah pe echipe. în 
I a întrecerilor și-au disputat intiietatea 16 echipe.

jinul 
etapa

în noua sală de sport a Conservatorului din Iași s-au des-t> __________ _______ _
fășurat zilele trecute pasionante întreceri de tenis de masă, în 
cadrul „Cupei tineretului11. Au participat zeci de studenți și stu
dente. La individual, pe primul loc s-au clasat Olga Fillop și Con
stantin Stanciu, ambii din anul II, secția instrumente.

Mierlișcă, Teodor Ilieș, Emil Pe
trie, Emilia Lupuțan.

Și o observație care merită să 
fie luată în considerație ’. pe Mo
goșa există și un lac de acumu
lare, destul de mare. Cu cheltu
ieli minime (o simplă curățire de 
zăpadă) ar putea fi transformat 
într-un splendid patinoar natural, 
transformînd astfel stațiunea în- 
tr-o bază complexă pentru spor
turile de iarnă.

orașul Beiuș : mai multe asociații I

T. Petra? (Steaua) — în dreapta — ai 
sale, în confruntarea cu C.S. Satu MareJ

Sîmbătă și duminică, la Bucu
rești și Iași, noua ediție a Divi
ziilor naționale A și B a debu
tat prin atractive dispute la flo
retă masculin și sabie.

în sala Floreasca II din Capi
tală, cei ce se așteptau Ia o sur
priză în disputa floreti.știlor prin- 
tr-o victorie a tinerilor reprezen
tanți ai I.E.F.S. în fața scrime- 
rilor de la Steaua, ani la rînd 
campioni, au asistat la o netă 
victorie a scrimerilor militari, 
tranșată încă din prima sa parte. 
După primele 4 asalturi, deși evo
luaseră Kuki și Buricea, liderii 
„noului val", scorul devenise 4—0 
pentru Steaua ! Și, surprinzător, 
vioara întîi — la I.E.F.S. — a 
rămas, pînă spre sfîrșit, Alexiu. 
Echipa Steaua, singura omogenă 
la nivel ridicat, s-a desprins ast
fel de principala sa adversară, cîș
tigînd cu 11—5, prin victoriile lui 
Niculescu 4, Ardelcanu 3, Țiu 2, 
Petruș 2. Pentru I.E.F.S. au punc
tat Kuki 2, Alexiu 2, Buricea 1. 
Noua promovată, Poli Iași, a în
vins pe Progresul cu 9—7 șl pe 
Poli Timișoara la tușaveraj (8—8, 
t.p. 58—t.d.64).

Rezultate : Steaua 5 v. cu : Poli 
Iași 13—3, Progresul 13—3, Poli 
Timisoara 12—4, I.E.F.S. 11—5, 
C. S. Satu Mare 14—2 ; I.E.F.S. 
4 v. cu: Poli Tim 11—5, C. S. 
Satu Mare 11—5, Progresul 9—7, 
Poli Iași 11—5 ; C. S. Satu Marc 
3 v. cu : Progresul 10—6, Poli 
Iași 10—6, Poli Tim. 10—6 ; Poli 
Iași 2 v. cu : Poli Tim 8—8, Pro
gresul 9—7 ; Poli Tim. 1 v. cu 
Progresul 10— 6.
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doilea turneu de sală la handbal masculin I
IAUR BAIA MARE-DIN NOU ÎNVINSĂ! I

I
rin telefon). Al 
sală din Divizia 
sculin a progra- 
Sala sporturilor 
ciurile etapei a 
onfirmat prono- 
1 numeroșilor 
I echilibrate.

Steaua, respectiv Berbecaru 4 și 
Badea 3. Au condus bine A. Gher- 
bănescu și I. Grigoriu (Pitești).

biu — „U“ Cra- 
). Scorul final 
vag încleștarea 
cu două elimi-

Sobec — Indepen-

L DE AZI

Uralova — CSU 
4,15 : Dinamo 
?>M ; ora 15,30: 
— independen
ts,45 ;
; ora 

onară 
itești :

Minaur
18 : Se- 
femini-
ora 19 : 

București, ora 
București —

Știința Bacău — Poli Timișoara 
18—18 (8—7). Băcăuanii au început 
bine (7—2 în min. 20), fructificînd 
prompt combinațiile pe semicerc. 
Puternica revenire a timișoreni
lor echilibrează însă situația în 
finalul primei reprize, pentru ea 
— ajunși în ultimele secunde ale 
partidei'— să asistăm la momen
te de veritabil dramatism. Știința 
a avut 18—17 cind mai erau de 
jucat 15 secunde, dar Poli a ega
lat... in extremis. Principalii rea
lizatori : Tase 5, Odaie 4 — Știin
ța, Folker 7 și Cristian 3 — Poli. 
Buzoienii R. Iamandi și * " 
treseu s-au achitat bine 
nea dificilă pe care au 
acest joc.

„U“ Cluj-Napoca — 
naur Baia Mare 22—18 (12—12).
Rezultatul reprezintă o surpriză,

I. Dumi- 
de misiu- 
avut-o în

II.C. Mi-

echipele fiind situate la polii 
opuși ai clasamentului. Dar stu
denții clujeni au probat că sînt 
capabili să-și recucerească un loc 
în plutonul fruntaș. Principalii 
realizatori : Panțîru 6 și Mironiuc 
5 pentru Minaur, Chircu 6 și Bo
ta 5 pentru „U“ Cluj-Napoca. Au 
condus bine M. Marin și St. Șer- 
ban (București).

Dinamo Brașov — CSU Galați 
18—18 (6—8). Avantajul a oscilat 
de ambele părți, intr-un joc in
teresant de urmărit datorită mai 
ales ambiției cu care au abordat 
întîlnirea cele v două 
Principalii realizatori : 
7 — Dinamo Brașo-v, 
Văduva 6 și Spătaru 3.

Dinamo București — „U“ Bucu
rești 21—14 (10—4).

Călin ANTONESCU

formații. 
Nicolescu 
respectiv

a.

u — „U“ Cra- 
ntarea lui Stoi- 
;put ^fhilibrat 
idependența s-a 
la sfîrșitul pri- 
29 : 14—6), toate 
iilor nemaipu- 
.ibrul pe tabela 
oalii realizatori: 
>ica 4 — Inde- 
v Radulescu 5 
arbitrat cuplul 

ichelbaum și V.

m Gh. Gheor- 
—7). Lipsită de 
icători de bază 
formația cam- 

i se desprindă 
i secundă (min.

în min. 32 fu- 
. Atu-urile ju- 
»ni au constat 
ipiditatea acțiu- 
i mai eficienții

Birtalan 4 —

în campionatul feminin de baschet,

I.E.F.S. și VOINȚA BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
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(Urmare din pag. 1)

parativ cu deplasările atît de 
fructuoase pînă acum, în grupa 
noastră europeană ?

— în primul rînd, cred că go
lul primit atît de rapid, în mi
nutul 1, i-a descumpănit din start 
pe elevii lui Kubala. întreg sta
dionul era k.o. ! Păcat că „insu
larii" n-au știut să profite de 
degringolada adversarilor lor, alt
fel ocazii au avut, cel puțin trei 
numai în prima repriză.

— Și în al doilea rînd ?...
— Gazdele au fost __ _____

rioare partenerului lor în impor
tanta zonă de la mijlocul tere
nului, acolo unde cvartetul me
dian scoțian, foarte bine dirijat 
de neobositul Bremner. a fost su
perior trio-ului Claramunt — Vil
lar — Asensi. Și ca travaliu, și 
conceptual, mijlocașii scoțieni au 
înăbușit din fașă — printr-un pres
sing permanent și metodic — o- 
fensiva gazdelor ’ și dînd drumul 
mai repede la joc, în situația dc 
posesie a mingii.

— Cum-necum, spaniolii tot 
au scos-o la capăt, așa îneît se 
poate spune că și într-una din 
zilele lor mai slabe ei păstrează 
ceva atu-uri. Sînteți de acord ?

net infe-

— Absolut. Echipa posedă cîteva 
individualități de marcă în toate 
compartimentele, pe Iribar, Sol. 
Benito, Rexach, Claramunt, în 
stare să schimbe registrul tactic 
în funcție de fază. Cînd adversa
rul se închide ermetic, cu supe
rioritate numerică, echipa spa
niolă îl „pasează" cu răbdare și 
ingeniozitate ; cînd îl prinde cu 
„garda deschisă" se 
contraatace simplu, 
Chiar dacă, repet, de data aceasta 
a făcut-o mai rar.

— Cum vedeți meciul de la 
17 aprilie?

— Oricum, mai optimist decît 
eram înainte de Valencia. Și iată 
de ce: noi am pierdut un punct 
Ia Copenhaga, spaniolii au pier
dut și ei un punct, dar... acasă. 
Așadar, nu sînt invincibili. Lupta 
pentru supremație în grupă ră- 
mîne deschisă și speranțele noas
tre, rămase intacte, ne vor sti
mula și mai mult în pregătirea 
atentă a acestei importante par
tide. Aștept cu nerăbdare ziua de 
11 martie, data primei convocări 
la lot a selecționabililor. Verifi
carea cu reprezentativa de tine
ret îmi va vorbi, într-o bună mă
sură, de forma sportivă a elevi
lor mei, cu cinci săptămini îna
intea meciului cu Spania, pe care

pricepe să 
periculos.

VALENTIN STĂNESCU

organizatorii se pare că-1 vor pro
grama la Vigo, nu la Madrid. Nu 
fac un secret din faptul că acu
mulările fizice mă vor interesa 
într-o mai mare măsură la testul 
de la 11 martie. în plenitudinea 
forțelor, selecționabilii vor putea 
asimila mai ușor, în continuare, 
la celelalte capitole.

Transpunînd în fapt cele des
prinse din „lecția Valencia", Ia 
17 aprilie și noi va trebui să ju
căm curajos .

Să-și fi amintit Valentin Stă- 
nescu și „amănuntul" că Dinamo, 
cu Dinu, Lucescu, Nunweiller în 
formație, a reușit acel 2—2, la 
Madrid, cu Atletico, cu prețul 
CURAJULUI ?

Divizia A la baschet feminin a 
programat duminică meciurile e- 
tapei a 15-a. Iată rezultatele și 
unele amănunte :

Crișul Oradea — I.E.F.S. 58—76 
(29—42). Partida interesantă. Stu
dentele s-au detașat în final prin 
acțiuni derutante și eficiente. 
Cele mai multe puncte : Kiss 16, 
Boca 12, Varga 9 pentru Crișul, 
respectiv Giurea 27, Mihalic 21, 
Capotă 10. Au arbitrat 
bine G. Berekmeri și D. 
(Em. SURANY, coresp)

C.S.U. Tg. Mures — 
București 65—66 (38—42).

întrecere deosebit de disputată 
(dar presărată cu greșeli de teh
nică), oaspetele au cîștigat Ia li
mită. Cele mai multe puncte : 
Molnar 18, Aszalos 15 pentru 
C.S.U., respectiv Simionescu 30 și 
Andreescu 12. Au arbitrat foarte 
bine I. Szabo și Fr. Took. (C. 
ALBU, coresp.).

I
l
I

foarte
Oprea.

Voința
După o

ȚIONALE DE SCRIMA

:......

sp. Oradea
8—8 (v.t.).

cu Șc. sp. 1 Buc.

Poul SLAVESCU 
Nicoleta ALDEA

punct echipei 
D. NEAGU
dă, prima etapă 
ră nici o „co-

Clubului spor- 
te : Ci. sp. șc.
Medicina Tg. 

VI. Cluj-Napoca 
1 Oradea 10—6,

10—6, Șc. sp 
dicina Tg. Mu- 
7, Șc. sp. 1 Buc. 
dea 9—7, C.S.M. 
; C.S.M. Cluj-

10—6, Șc. sp. 1 
5. Oradea 9—7 ; 
: Șc. sp. 1 Buc. 
adea 11—5 ; Șc.

★
IAȘI, 9 (prin telefon). Desfășurată 

într-o organizare ireproșabilă, prima 
etapă a Diviziilor A și B la sabie a 
stirnit un interes excepțional. Evi
dent, și pentru că era programat un 
meci-cheie, cel dintre Steaua și Poli
tehnica iași. Acest derby al compe
tiției a debutat, contrar așteptărilor, 
în nota de inițiativă a scrimerilor ie
șeni, care au condus cu 3—1 și 7—5 
și și-au adjudecat victoria cu 9—7. 
O reușită firească, un rezultat echi
tabil. Trăgătorii de bază ai Politeh
nicii au fost Irimiciuc și Nicolae, 
ambii cu cite 3 victorii. Celelalte vic
torii ale studenților ieșeni le-au rea
lizat Popescu — două și Șuta.

Steaua, pornită favorită, n-a găsit, 
mai ales în a doua jumătate a me
ciului, modalitățile de a contracara, 
prin acțiuni clare și hotărîte, impe
tuozitatea adversarei ei. Cîteva re
zultate tehnice : Politehnica Iași : 
11—5 cu C.S.M. Iași ; 13—3 cu C.S.M. 
Cluj-Napoca ; 10—6 cu Tractorul Bra
șov ; 9—7 cu I.E.F.S. ; Steaua : 14—2 
cu C.S.M. Cluj-Napoca : 14—2 cu
I.E.F.S. ; 13—3 cu Tractorul Brașov ; 
15—1 cu C.S.M. Iași ; I.E.F.S. ; 8—8 
(57—G9) cu Tractorul Brașov ; 9—7
cu C.S.M. Cluj-Nanoca : 12—4 cu
C.S.M. Iași ; C.S.M. Cluj-Napoca : 
fi—10 cu Tractorul ; 10—6 cu C.S.M. 
Iași ; C.S.M. Iași — Tractorul 8—8 
(63—66).

în Divizia B, Dinamo București 
a reușit să se detașeze cu victorii pe 
toată linia. Formația bucurcșteanl se 
anunță încă din start una dintre prin
cipalele pretendente la un loc în pri
ma divizie. Rezultatele sale : 13—3 cu 
Petrolul Ploiești ; 10—6 cu Clubul
sportiv Satu Mare : 10—6 cu Crișul 
Oradea : 11—5 cu Victoria Cărei și 
8—8 (59—61) cu Medicina Cluj-Napoca.

Tiberiu STĂM A

NCA Șl PETRE PURGE - ÎNVINGĂTORI
CONCURSURI OFICIALE LA POPICE

disputat primele 
e popice ale anu- 
1 F.R.P." și „Tro- 
s Individual aflat

mtare a „Cupei 
invlngătorl Petre 
București șl re- 

ca, care au cîștl- 
■ofeul Reșița". O 
:ițla masculină : 
itru a maestrului 
Iosif Tismănar — 
trecute a „Cupei

tpel F.R.P." —
Olimpia) : 1. P. 

•ești) 8 p (931 p<l), 
limnia Conslruc- 
1 (907 pd), 3. Al 
ucureșli) 6 p (903

pd), 4. I. Tismănar 5 p (899 pd).
1. Balaș 4 p (893 pd) — ambii de la 
Constructorul Galați, 6. Gh. Dumi
trescu (Gloria București) 3 p (887 pd); 
FEMEI (arena C.S.M.) : 1. Marla 
Stanca (C.S.M. Reșița) 8p (447 pd),
2. Ana Petrescu (Gloria București) 
7 p (442 pd), 3. Ana Janosi (Voința 
Tg. Mureș) 6 p (440 pd), 4. Elena 
Trandafir (Laromet București) 5p 
(433 pd), 5. Margareta Cătineanu (cîș- 
tigătoarea ediției trecute a ,,Cupei") 
4 p (429 nd), 6. Florie» Negușolu 
3 p (429 pd) — ambele de la Gloria 
București tn „Trofeul Keșita" clasa
mentele stat Identice cu cele ale 
„Cupei F.R.P.”, cu o singură modi
ficare, la bărbați, unde pe locul 3 s-a 
clasat reșițcanul P. Preda — 906 pd.

IN AȘTEPTAREA STARTULUI IN NOUL SEZON
ECHIPELE DIVIZIONARE CONTINUĂ... RODAJUL

Universitatea Iași — Universi
tatea Timișoara 59—55 (29—29). 
Joc frumos, dinamic. Gazdele s-au 
distanțat după pauză și au izbu
tit să cîștige. De notat că la masa 
oficială au avut loc nereguli : scă
dere de puncte și timp „ținut" 
în favoarea echipei ieșene. Cele 
mai multe puncte : Anichiței 21, 
Aproloie 14, Niehifor 9 pentru 
ieșence, respectiv Salcu și Goian 
cite 15, Diaconescu 11. Au arbi
trat cu scăpări N. Iliescu si Gh. 
Chiurcan. (D. DIACONESCU, co
resp. județean)

Politehnica — Rapid 96—58 
(41—34). Intilnirea a fost intere
santă 30 de minute, adică atîta 
timp cît eforturile feroviarelor 
Gugiu și Bosco au determinat ca 
tabela din sala Floreasca să in
dice scor echilibrat. Din 
însă, Politehnica a înscris 
puțin de 38 de puncte
vreme ce Rapid a marcat 
aceasta în mare măsură
că Bosco a părăsit (în min. 31) 
terenul pentru comiterea a 5
faulturi. Cele mai multe puncte :
Savu 28, Ciocan 20, Pîrșu 14 
pentru Politehnica, respectiv Gu
giu 19, Bosco 17. (A. VASILIU).

min. 30 
nu mai
(!), în 
doar 7, 
pentru

I
l
l
I
I 
I

I
I
I
I
§

Olimpia-Constructorul — CJS.U. 
Galați 62—57 (31—30). O întîlnire 
foarte atractivă, datorită evoluției 
scorului. Bucurestencele au con
dus cu 13—7, 19—10, 24—16, 26—18, 
dar în min. 18 tabela indica 30—28 
pentru gălățence ! Primele 10 mi
nute ale reprizei secunde au con
semnat un echilibru sensibil, după 
care C.S.U. a avut o scurtă pe
rioadă de ineficacitate (5—6 
atacuri încheiate fără a înscrie), 
de care gazdele au profitat, dis- 
tanțîndu-se decisiv (62—48 în min. 
37). în ultimele minute, oaspetele 
au avut o revenire puternică dar... 
tardivă. Cele mai multe puncte i 
Bîră 24, Iatan 12 pentru Olimpia- 
Constructorul, respectiv T. Radu
lescu 19, Bolovan 13. Au arbitrat 
satisfăcător P. Pasăre si I. Miro- 
nescu. (D. STĂNCULESCU).

I
I
I
I
I
I
I

Numărătoarea inversă care marchează scurgerea zilelor pînă la 
startul oficial în noul sezon fotbalistic continuă. Antrenorii echipelor 
divizionare A și din celelalte eșaloane ale fotbalului nostru rulează, 
în meciuri amicale, efectivele de jucători, în scopul omogenizării 
compartimentelor, găsirii formulei ideale de echipă pentru returul de 
primăvară. Unele formații au susținut jocuri în compania unor oas
peți de peste hotare, afiați în țara noastră în pregătire. Din suita 
acestor întîlniri cu caracter de verificare, ce au avut loc sîmbătă 
după-amiază și duminică dimineața, în prezența unui numeros public, 
vă relatăm, pe cele mai atractive

F.C.M. REȘIȚA — HONVED 
BUDAPESTA 2—1 (0—1)
Circa 8 000 de spectatori au a- 

vut prilejul să urmărească un 
meci deosebit de atractiv, desfă
șurat pe un teren acoperit cu ză
padă. Ambele formații au jucat 
ofensiv, creîndu-și numeroase faze 
la cele două porți. Oaspeții au 
deschis scorul prin Bartos (min. 
27). După pauză gazdele acțio
nează din ce în ce mai bine și 
reușesc să marcheze de două ori, 
prin Atodiresei (min. 53) și Că
priorii. (min. 60). A arbitrat M. Ni
colescu (Caransebeș). F.C.M. Re
șița a aliniat următoarea forma
ție : Constantin (Uieș) — Pipulea, 
Ologeanu, Hergane, Rednic — 
Pușcaș (Kiss), Bora — Atodiresei, 
Căpriorii. Soos (Dianu), Viorea. 
(D. GLAVAN — coresp.).

F. C. CONSTANTA — CER- 
NOMOREȚ ODESA 1—1

(0—0)
Prima apariție publică a echi

pei F. C. Constanța pe anul 1975 
a coincis cu partida amicală in
ternațională susținută în compa
nia valoroasei echipe sovietice 
Cernomoreț Odesa (locul III în 
campionatul unional). Joc alert, 
în ciuda frigului și mai ales a 
terenului înghețat. Cei peste 3 000 
de spectatori au aplaudat jocul 
ambelor formații. Constânțenii au 
deschis scorul în min. 75 prin Io- 
vănescu, egalarea survenind în 
penultimul minut de joc cînd, 
contrar cursului jocului, Usper- 
ciuc a înscris fără drept de apel. 
F. C. CONSTANTA a început jo
cul cu : Popa — Mustafa, Anto

Loto-Pronosport informează

® e
1
2
1

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport, etapa 
din 9 februarie 1975

I. Bologna — Florentina
II. Cagliari — Internazionale 

Il T Lazio — Lanerossi 
IV. Milan — Juventus
V. Napoli — Homa

PROMO 
EXPRES

atractive 
EXCURS!! 
PESTE HOTARE

CISTIGURIIN 
AUTOTURISME 

S! BAN!

■ Cesena 
Ascoli
Sampdorla

Temana 
Torino - 
Varese ■
Novara — Perugia 
Palermo — Catanzaro 
Parma — Brescia 
Pescara — Atalanta 
Verona — Como

D. PLAVIȚIU — coresp.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

xm. .. ___
Fond de cîștiguri lei 346.883.

nescu, Bălosu, Nistor — Constan- 
tinescu, lovănescu — Tănase, Ne- 
goescu, Mărculescu, Lică. Au mai 
jucat Ștefănescu, Aii, Stoica, Mihu, 
Peniu și Turcu. A arbitrat Gh. 
Ispas (Constanța). (C. POPA, co
resp. județean).
SEL. ORAȘULUI DAMASC — 

STEAUA 0—0
Echipa Steaua a susținut sîm

bătă al doilea meci al turneului 
pe care îl întreprinde în Siria. 
Fotbaliștii bucureșteni au avut ca 
parteneră selecționata orașului Da
masc. După un joc viu disputat, 
întîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0.

Steaua a aliniat următoarea for
mație : Iordache — Sătmăreanu II, 
Smarandache, Sameș, N. Ionescu 
— Dumitru, Dumitriu IV — Pan- 
tea, Ion Ion, Iordănescu, Rad cl
ean u.

F. C. BIHOR — HANSA 
ROSTOCK 2—1 (2—1) 

în al doilea joc amical inter
național disputat la Oradea F. C. 
Bihor a avut ca adversară for
mația Hansa Rostock din R.D.G 
în primele 45 de minute jocul a 
corespuns așteptărilor, ambele e- 
chipe acționînd variat și în vi
teză. Golurile au fost realizate, 
în ordine, de Lenz și Agud (2). 
A arbitrat T. Vass (Oradea). F. C. 
BIHOR : Albu — Naghi, Lucaci, 
Daraban, Popovicț — Florescu, 
Cociș (Benczic) — Suciu (Bocșa), 
Agud, Kun, Vlad. (I. G1IIȘA, co
resp. județean).

MINERUL BAIA MARE — 
L.I.A.Z. JABLONEC 

1—0 (0—0)
Disputată pe un timp frumos 

și în prezența a 4 000 de specta
tori, întîlnirea amicală internațio
nală dintre formația locală Mine
rul Baia Mare șl L.I.A.Z. Jablonec 
(locul 
vizii 
multe 
scris 
mația 
neri, 
dustria sîrmei, cîstigînd cu scorul 
de 2—1 (1—1). ' (T. TOHATAN,
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
GORNIK ZABRZE 0—2 (0- 0)

Oaspeții și-au început turneul în 
țara noastră întîlnind la Timișoara 
divizionara B, C.F.R. După o pri
mă repriză egală, în care ambele 
echipe au făcut mai mult un joc 
de tatonare, formația poloneză, din 
componența căreia au făcut parte 
patru internaționali, s-a impus și 
a reușit să înscrie de două ori 
prin Gorgon (min. 50) si Szarmach 
(min. 70). A arbitrat V. Vîlcu (Ti
mișoara).

în continuarea turneului, fotba
liștii polonezi vor juca miercuri la 
Deva, cu echipa Mureșul din loca
litate. (C. CREȚU, coresp.).

RAPID — F. C ARGEȘ 
3—0 (1—0)

Sîmbătă după amiază, peste 
10 000 de spectatori au luat loc 
în tribunele stadionului Giulesti 
pentru 
dintre 
Argeș, 
ciului 
jucat 
țiuni 
porți.
brin în lunuavic, ucu uu u unie 
de mijloc nouă Tronam — Toma 
(în prima repriză) a mizat totul 
pe incursiunile lui Troi (într-o 
formă foarte bună) și Jercan, dar 
la capitolul finalizare a lăsat de 
dorit. Rapidiștii și-au întrecut ad
versarul printr-un joc aerisit, în 
care impetuozitatea și forța de pă
trundere a lui Manea și-au spus 
cuvîntul. De altfel, el a fost "au
torul primelor două goluri (min. 
15 și 52), ultimul gol fiind sem
nat de Savu (min. 58). I. Dancu 
a arbitrat următoarele formații : 
RAPID : Răducanu (min. 65 Io- 
niță) — Pop, Grigoraș (min. 83 
Niță), Fl. Marin, Iordan 
gelescu (min. 68 Naghi), 
lian (min. 40 Rîșniță) — Bartales 
(min. 83 Constantinescu), Savu 
(min. 80 Stanca), Neagu (min. C8 
Mihalache), Manea ; F. C. AR
GEȘ : Ariciu — Zamfir, Olteanu 
(min. 46 Din), Cîrstea, Gorgoi — 
Tronaru 
(min. 46 
Radu I, 
Radu II).

a urmări partida revanșă 
formațiile Rapid și F. C. 
Deși în prima parte a me- 
a nins din abundență, s-a 
un fotbal frumos, 
spectaculoase la 
Echipa piteșteană, cu Do- 

în formație, dar cu o linie

cu ac- 
ambele

— An
ii. Ste-

(min. 46 Mustățea), Toma 
M. Popescu) — Troi, 

Dobrin, Jcrcan (min. 46

asis-

7 în clasamentul primei di- 
din Cehoslovacia) a oferit 
faze spectaculoase. A în- 

Moldovan în min. 81. For- 
oaspete a mai jucat și vi

la Cîmpia Turzii, cu In-

susținut 
pe un 

frumos.

Pavel PEANA
A.S.A. TG. MURES — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 4—1 (3—0)
în fața unei numeroase

tențe, aproximativ 3 000 de spec
tatori, cele două divizionare A au 
oferit un fotbal de calitate, pre
sărat cu multe faze de poartă. 
Mureșenii au înscris de patru ori 
prin Bolbni, Gligore, Czako și 
Szoke (autogol). Pentru clujeni a 
marcat Țegean. A arbitrat I. Rus. 
(A. SZABO, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
STEAGUL ROȘU BRASOV 

2—0 (6—0)
Cele două echipe au 

un nou joc de verificare 
teren bun și un timp
Partida a plăcut, cele două echipe 
arătînd un stadiu avansat în pre
gătiri. Mai sigure în fazele de 
finalizare, gazdele au obținut vic
toria prin punctele înscrise de 
Tătaru și Giulvezean. A arbitrat 
N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea). CHI
MIA : Oană — Cincă, Pintiiie, 
Bortz, Lepădat — Stoica, Donose, 
Șutru — C. Nicolae, Tătaru, Ilaidu. 
Âu mai jucat : Enache, Giulvezean, 
Păunescu. STEAGUL ROȘU: Ada- 
maclic — Ilîrlab, Țucurel, Pes
carii, Matecscu — Șerbănoiu, Ca- 
dar — Gherghcli, Niță, Iambor. 
Gyorfi. Au mai jucat : Clipa, Rtisu, 
Radu. Papuc, Mihăilescu, Micloș. 
(P. GIORNOIU, coresp.).



Cupele europene la volei masculin

DINAMO Șl EXPLORĂRI AU RATAT 
CALIFICAREA ÎN TURNEELE FINALE

Turneele semifinale ale cupelor 
europene de volei masculin, la 
care au luat parte și reprezentan
tele noastre, s-au încheiat la 
Brno și Budapesta, în Cupa cam
pionilor, Dinamo București a pier
dut sîmbătă întîlnirea cu echipa 
gazdă, Zbrojovka Zetor Brno :
1—3 (5, —13, —11, —14), iar du
minică a învins pe Panini Mode
na cu 3—1 (—11, 13, 4, 15). în ce
lelalte jocuri de sîmbătă și dumi
nică > S.C. Leipzig — Panini 3—0,
S.C. Leipzig — Zbrojovka Zetor 
Brno 3—1 (—4, 9, 10, 9). în urma 
acestor rezultate (foarte surprin
zătoare înfrîngerea campionilor 
cehoslovaci în fața lui S.C. Leip
zig), Dinamo pierde, la setave- 
raj. calificarea în turneul final 
al competiției. Iată clasamentul 
acestei grupe semifinale i 1. S.C.

Campionatele mondiale de tenis de masă

AZI VOR FI CUNOSCUTE 
CAMPIOANELE PE ECHIPE
CALCUTTA, 9 (prin telex). 

Sîmbătă și duminică au fost zile 
pline, pe toate cele 20 de mese 
instalate la Netaji Stadium, des- 
fășurîndu-.se de dimineața pînă 
seara partidele din cadrul între
cerilor pe echipe ale campionatu
lui mondial de tenis de masă. In
teresul față de competiție crește 
pe măsură ce ne apropiem de fa
zele decisive.

Duminică dimineața au avut 
loc ultimele partide din cadrul 
grupelor. Surprizele nu au lipsit, 
unele dintre ele de proporții, în
tre care amintim înfrîngerile sufe
rite de reprezentativele Uniunii 
Sovietice în fața Ungariei la fete 
și Cehoslovaciei la băieți, echi
pele sovietice ratînd astfel califi
carea în grupele semifinale pentru 
locurile 1—4. Nici echipa mascu
lină a Japoniei nu a obținut mai 
mult decît clasarea pe locul 4 în 
grupa B și va juca pentru locurile
5—8. (O precizare, asupra sistemu
lui de desfășurare a întrecerilor, 
atît la fete cît și la băieți : pri
mele două echipe din cadrul gru
pelor vor juca, pentru locurile 
I-IV (Al—B2, A2—Bl) echipele
clasate pe locurile 3 și 4 în grupe 
vor lupta pentru locurile 5—8 ale 
clasamentului final etc.)

La încheierea jneciurilor din 
grupe, wi cursa pentru titlurile 
mondiale au rămas Cehoslovacia, 
Suedia, R.P. Chineză și Iugoslavia 
— la băieți, Coreea de sud, Un
garia, R.P. Chineză, și Japonia — 
la fete.

Formațiile României au încheiat 
întrecerile din cadrul grupelor — 
atît la fete cît și la băieți — pe 
același loc 6 și vor juca în conti
nuare pentru locurile 9—12 ale 
clasamentelor generale. (O poziție

9 TELEX •
I.a  Hanovra, întîlnirea amicală de 
handbal dintre selecționatele mascu
line ale R. F. Germania șl Poloniei 
a lost cîștigată de liandbaliștii vest- 
gerniani : 16—9 (5—5). Golgeterii for
mației învingătoare au fost Hafmann 
și Deckarm, care au înscris cite 4 
puncte fiecare. Din echipa poloneză 
s-au evidențiat Zielinski și Klempel.

Ca Kamen al doilea meci dintre se
lecționatele feminine de handbal ale 
R. F. Germania și Spaniei a revenit 
gazdelor, de data aceasta cu 14—3 
(8—2).
In runda a doua a turneului de șah 
„Costa del Sol“, care se desfășoară 
in aceste zile în localitatea' spaniolă 
Torremolinos, marele maestru argen
tinian Miguel Angel Quinteros l-a 
învins pe spaniolul Pares. Radulov a 
cîștigat la Garcia, Tarjan la Ruiz, 
Bellon la Weinstein și Rodriguez la 
Martin. Celelalte partide s-au între
rupt. In clasament conduc neînvinși 
Radulov (Bulgaria) și Tarjan (SUA), 
cu cite 2 p.

Proba feminină de floretă din ca
drul concursului de scrimă desfășu
rat la Dueren (R. F. Germania) a 
fost cîștigată de sportiva italiană 
Collino, care a întrecut-o în baraj 
pe Dumont-Gapais (Franța). în 
proba de spadă, pe primul loc s-a 
clasat scrimerul belgian Bessemans 
— 5 v., secundat de vest-germanul 
Bohnen — 4 v.

Rezultate înregistrate în mecîurile- 
retur. contînd pentru etapa a treia 
a sferturilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la baschet mascu
lin : Zadar (Iugoslavia) — Ignis Va
rese 91—94 (42—45) ; Real Madrid — 
B.C Berk (Franța) 132—85 (68—42) ; 
Balkan Botevgrad — UBSC Viena 
79—79 (34—40).

La Casablanca s-a disputat întîlnirea 
de box dintre echipele de amatori 
ale Marocului șl Franței. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul de 
s—4. în cadrul categoriei cocos, cam
pionul european, francezul Aldo Co
sentino, l-a învins la puncte pe Radi. 
Aceasta a fost prima verificare a pu- 
gihștilor francezi în vederea cam
pionatelor europene de la Katowice. 

Leipzig 5 p (7:4), 2. Zbrojovka 
Zetor Brno 5 p (7:4), 3. Dinamo 
București 5 p (7:5). 4. Panini Mo
dena 3 p (1:9). în turneul semifi
nal de la Sofia i Ț.S.K.A. Moscova 
— Resovia Rzeszow 3—1, Slavia 
Sofia — Blokkeer Starlift Haga 
3—0.

în Cupa cupelor, Explorări B. 
Mare a pierdut și următoarele 
două meciuri i 1—3 cu Ujpesti 
Dozsa și 0—3 cu Aero Odolena 
Vodă, astfel îneît a ocupat ulti
mul loc în grupă. Pentru turneul 
final au obținut calificarea echi
pele Aero Odolena Vodă și Uj
pesti Dozsa. In grupa a doua se
mifinală a aceleiași competiții t 
Ariccia Roma — Interlance Zaan 
3—0 și Elektrotehnik Riga — 
Levski Spartak Sofia 3—0.

inferioară ar fi însemnat intrarea 
în turneul pentru locurile 13—16, 
la sfîrșitul cărora ultimele două 
echipe retrogradează în a doua 
grupă valorică a ierarhiei mondi
ale).

Iată rezultatele echipelor noas
tre în ultimele meciuri din cadrul 
grupelor. La masculin : România 
— India 5—0, Anglia — România
5—1. La feminin : Japonia — 
România 3—0, R. P. Chineză — 
România 3—0, România — R. F. 
Germania 3—1.

CLASAMENTELE finale ale 
GRUPELOR : masculin, GRUPA 
A : 1. Cehoslovacia, 2. Suedia, 3. 
U.R.S.S., 4. R. F. Germania, 5. 
Coreea de sud, 6. Franța, 7. Da
nemarca, 8. Austria ; GRUPA B :
1. R. P. Chineză, 2. Iugoslavia,
3. Ungaria, 4. Japonia, 5. Anglia,
6. România, 7. Indonezia, 8. In
dia ; feminin : GRUPA A : 1. Co
reea de Sud, 2. Ungaria, 3. U.R.S.S.,
4. Cehoslovacia, 5. Franța, 6. Sue
dia, 7. Indonezia, 8. India ; 
GRUPA B : 1. R. P. Chineză,
2. Japonia, 3. Anglia, 4. Iugoslavia,
5. R. F. Germania, 6. România,
7. Polonia, 8. Bulgaria.

Duminică după-amiază au în
ceput partidele ce urmează să sta
bilească clasamentele finale. La 
feminin, R. P. Chineză a întrecut 
Ungaria cu 3—0, iar Coreea de 
sud cu același scor echipa Japo
niei, astfel că acestea se vor îri- 
tîlni azi în finală. în turneul pen
tru locurile 9—12, România a în
trecut Franța cu 3—0.

La masculin, R. P. Chineză a 
învins cu 5—2 și va juca în fi
nală cu Iugoslavia, învingătoare 
cu 5—3 în fața Cehoslovaciei. In 
turneul pentru locurile 9—12, Co
reea de Sud — România 6—2.

C. COMARNISCHI

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Olandezul Harm Kuipers, 

campion mondial la patinaj 
viteză

Campionatele mondiale de patinaj 
viteză, desfășurate sîmbătă și dumi
nică la Oslo, s-au încheiat cu victoria 
olandezului Harm Kuipers, care a to
talizat în cele patru probe 176,002 
puncte. El a fost urmat în clasament 
de sovieticii Vladimir Ivanov cu 
176,050 p și Iuri Kondakov cu 176,383 p. 
Campionul european Sten Stensen 
(Norvegia) a ocupat locul 4. Iată 
primii clasați la cele patru probe : 
500 ni — 1. Jan Storholt (Norvegia) 
40,30. Revelația întrecerii a consti
tuit-o sportivul Ciao Ven-cian (R.P. 
Chineză), clasat pe locul doi cu 40,93; 
5 ooo m — 1. Sten Stensen (Norvegia) 
7:31,92 ; 2. Vladimir Ivanov (URSS) 
7:31,92 ; 1 500 m — 1. Amund Sjoe- 
brend (Norvegia) 2:05,03 ; 2. Dan 
Caroll (S.U.A.) 2:05,53 ; 3. Masajoki 
Kawahara (Japonia) 2:03,56 ; 10 000 m 
— 1. Ivanov (URSS) 15:24,96 ; 2. Ste
nsen (Norvegia) 15:40,05 ; 3. Varla
mov (U.R.S.S.) 15:40.90.

JOCURILE SPORTIVE DE IARNA 
de la Lake Placid. Ștafeta 3x10 km :
1. Finlanda, 2. U.R.S.S., 3. Suedia, 4. 
Norvegia, 5. SUA. Slalom (m) : 1. 
Palatini (It) ; slalom (f) : 1. Helen 
Sonderegger (Elv) ; slalom uriaș (m):
1. Plgnard (Fr) și (f) : 1. Sondereg
ger, 2. Brigitte Pelletier (Fr), 3.
Mireille Pelletier (Fr). Hochei : Ca
nada — S.U.A. 6—2.

SCHI. Campionatul Italiei, slalom 
special (m) : Plero Gros (favoritul 
Gustavo Thoenl a fost descalificat) 
• Campionatul Austriei, din lipsă de 
zăpadă, s-a amînat a La Pamporovo 
(Bulgaria), în „Cupa Rodope“, la 
slalom uriaș (m) : 1. Gruber (Austr),
2. Penev (Bulg), (f) : 1. Svetlana Le
bedeva (URSS), 2. Penka Toteva 
(Bulg).

NĂSTASE ÎNVINS ÎN FINALA DE LA BASEL!
ZURICH, 9 (prin telex). — Du

minică după-amiază s-a încheiat 
în noua sală „St. Jakob" din Ba
sel primul turneu din circuitul 
european. Cei 3000 de spectatori 
au asistat la o surpriză, întrucît 
cehoslovacul Jiri Hrebec l-a învins 
în finală pe llie Năstase cu 6—1, 
7—6, 2—6, 6—3. Comentatorii apre
ciază că jucătorul român a evo
luat nervos și amintesc cu acest 
prilej că Hrebec numără în pal
maresul său victorii și în fata lui 
Jan Kodes și John Newcombe.

în tururile precedente, llie 
Năstase întrecuse ,în sferturi de 
finală pe vest-germanul Ploetz cu
6—1, G—4, și în semifinală pe bel
gianul Bernard Mignot cu 4—6,
6—1, 6—0, 7—6. în cealaltă semi
finală : Hrebec — Drysdale 6—4,
2— 6, 6—3, ,6—3.

Următorul turneu în circuitul 
european se dispută la Toulouse 
(Franța), dar llie Năstase pleacă 
în Statele Unite, unde va partici
pa la alte 3 turnee, înainte de a 
reveni, în cursul lunii martie, în 
Europa.

ALTE TURNEE
Turneul de la Bologna (circuitul 

WCT), turul 2: Ashe — Barazzutti
3— 6, 7—6, 6—2 ; Borg — Toci 6—3, 
6—2 ; Pilici — Ball 6—3, 1—6, 7—6;

în semifinalele C.C.E. la handbal

STEAUA - BORAC BANJA LUKA (m)
I.E.F.S. - SPARTAK KIEV (f)

Sîmbătă, la Basel (Elveția), a 
avut loc tragerea la sorți a semi
finalelor ediției actuale a Cupei 
campionilor europeni. în competi
ția masculină, sorții au decis ast
fel : STEAUA (România) - BORAC

TURNEUL DE HANDBAL
FEMININ DE LA CHEB

Turneul internațional feminin 
de handbal de la Gheb (Ceho
slovacia) a luat sfîrșit sîmbătă 
seara cu victoria echipei Ungariei. 
Iată rezultatele înregistrate în ul
timele două zile de concurs : Iu
goslavia — Bulgaria 22—15 (10—7), 
Ungaria — România B 20—8 (10— 
4) ; Bulgaria — Polonia 17—13 
(10—6) ! !, Cehoslovacia — Româ
nia B 15—10 (7—6), Ungaria — Iu
goslavia 14—11 (6—7). După cum 
se vede, două rezultate surpriză : 
Bulgaria a întrecut Polonia, iar 
Ungaria a depășit formația Iugo
slaviei. Clasamentul final ; 1. Un
garia 8 p ; 2. Cehoslovacia 7 p ;
3. Iugoslavia 6 p ; 4. Polonia 5 p ; 
5. Bulgaria 2 p ; 6. România B 2 p.

SĂNIUȚE. „Marele premiu al ora
șului Innsbruck", disputat pe noua 
pîrtie olimpică : (m) — Rinn (RDG), 
(f) — Margita Schumann (RDG).

HOCHEI. La Tabor (Cehoslovacia): 
selecționata de tineret (sub 23 ani) a 
Cehoslovaciei — R. D. Germană 7—3 
(1—2, 2—6, 4—1) • In Cupa campio
nilor europeni, sferturi de finală : 
A. C. Klagenfurt — Dynamo Weiss- 
wasser 1—8 (f—0, 0—3, 0—5) « La
Bratislava, selecționata de juniori a 
Cehoslovaciei — Bulgaria 8—2 (5—1, 
0—1, 3—0) ; în primul meci, la Nitra:
5— 3 • In campionatul sovietic : SKA 
Leningrad — Himik Voskresenk 4—2. 
TSKA Moscova — Krlstal Saratov
6— 4, Torpedo Gorki — Aripile Sovie
telor Moscova 2—12, Dinamo Moscova 
— Traktor Celiabinsk 5—7. în clasa
ment : 1. ȚSKA 33 p (din 22 jocuri),
2. Aripile Sovietelor 28 p, 3. Spartak 
27 p (ambele cu cite 2 jocuri mai 
puțin jucate).

în concursul de biatlon de la Seefeld

FINLANDA A CÎȘTIGAT
SEEFELD, 9 (prin telex). — în 

ultima zi a concursului interna
țional din localitate, care precede 
campionatele mondiale găzduite 
de stațiunea italiană Anterselva, a 
avut loc proba de ștafetă 4x7,5 
km. Primul loc a fost cucerit de 
echipa Finlandei, care a totalizat 
lh56:48,45. în mod surprinzător, 
pe locul secund s-a clasat ștafeta 
R. F. Germania cu 11156:57,30. Ur
mează în clasament : 3. U.R.S.S. 

Panatta — Franulovici 6—2, 6—2 ; 
Bertolucci — Mc Nair 6—4, 6—4 ; 
Dominguez — Zugarelli 7—6, 6—3 ; 
McMillan — Lloyd 0—6, 6—4, 6—4; 
turul 3 : Ashe — Pohmann 6—4,
3— 6, 6—1 ; Okker — Dominguez 
6—4, 5—7, 7 -—6.

Truneul de la St. Petersburg 
(Florida), sferturi : Tanner — Ma
yer 7—5, 6—3 ; Master — Pattison
6— 1, 6—1 ; Ramirez — Fillol 6—3,
4— 6, 6—4 ; semifinale : Ramirez
— Laver 3—6, 6—3, 6—3 și Tanner
— Master 3—6, 6—1, 6—4.

Turneul de la North Little Rock 
(Arkansas), sferturi : Meiler — 
Holladay 7—6, 6—2 ; Hardy — 
Bohrstedt 6—4, 3—6, 6—4 ; semi
finale : Martin — Taylor 7—6, 6—3 
și Hardie — Meiler 6—4, 6—7,
7- 5.

Turneul feminin de la Cleveland 
(Ohio), sferturi : Chris Evert — 
Martina Navratilova 6—3, 6—1 ; 
Court — Heldman 6—2, 6—3 ; Mo
rozova — Gunter 7—5, 2—6, 6—0 ; 
Wade — Jausovec 6—1, 6—2.

Finalele competiției pentru e- 
chipe de tineret, de la Torquay 
(Anglia), masculin : S.U.A. — 
Franța 2—0 ; feminin : S.U.A. — 
Anglia 1—1.

BANJA LUKA (Iugoslavia) si VfL 
GUMMERSBACH (R.F. Germania) 
— VORWARTS FRANKFURT PE 
ODER (R. D. Germană). La fete : 
I.E.F.S. (România) — SPARTAK 
KIEV (U.R.S.S.) și LOKOMOTIV 
ZAGREB (Iugoslavia) — VASAS 
BUDAPESTA (Ungaria).

Meciurile tur se dispută între 21 
și 27 februarie (în ambele între
ceri), iar cele retur între 28 fe
bruarie și 6 martie (feminin),
7—13 martie (masculin).

DIN FOTBALUL INTERNATIONAL
ITALIA : Juventus cîșLigă 

la Milano I
BOLOGNA, 9 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). — Etapa 
a 17-a a furnizat două surprize : 
înfrîngerile echipelor Milan și 
Cagliari, pe terenurile proprii ! Ju
ventus, lider al clasamentului, a 
cucerit pe San Siro două puncte 
extrem de prețioase, cîștigînd cu 
2—1, partida cu Milan, prin golu
rile marcate de Bettega și Damiani 
după ce Bigon deschisese scorul 
in favoarea gazdelor, iar Cagliari 
a pierdut în fața lui Inter cu 0—1 
(a marcat Mariani). Drept surpriză 
trebuie consemnat faptul că nu 
s-a înregistrat în această etapă 
nici un scor egal. Celelalte rezul
tate : Bologna — Fiorentina 1—0 
(Savoldi), Lazio — Lanerossi 1—0 
(Franzoni), Napoli — Roma 2—0 
(Rampanti, Bragli), Temana — 
Cesena 1—0 (Traini), Torino — 
Ascoli 1—0 (Graziani), Varese — 
Sampdoria 4—0 (Sperotto, Prato 
din 11 m, Borghi și Ranella). în 
clasament, conduce Juventus cu 
26 p, urmată de Lazio — 23 p, To
rino — 22 p, Napoli și Inter cite 
21 p, Bologna și Milan cite 20 p. 
etc. în clasamentul . golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 11 p.

CESARE TRENTINI

ANGLEA : Conduce Everton
în campionatul englez conduce 

Everton cu 35 p (28 de meciuri),

PROBA DE ȘTAFETĂ
lh59:03,54 ; 4. R.D. Germană lh 
59:35,92 ; 5. Polonia 2h00:45,62 ; 6. 
Italia 2h01:20,32 ; 7. Norvegia 2h 
01:45,53 ; 8. Franța 2h02;04,02 ; 9.
Suedia 2h03:26,99 ; 10. România
2h04:13,42 ; ... 12. Anglia ; ... 14.
Elveția ; 15. S.U.A., 16. Austria.

Primele curse ale campionatelor 
mondiale de biatlon — 10 km se
niori și 10 km tineret — vor avea 
loc marți dimineață.

NBMIROASE RECORDURI 
M0NB1AIE ATLETICE 
DE SALĂ EGALATE

La Los Angeles, cunoscutul 
campion american Dwight Stones 
a egalat propriul său record mon
dial de sală la săritura în înăl
țime cu o performanță de 2,27 m.

★
La Inglewood (California) sprin

tera poloneză Irena Szewinska a 
cîștigat proba de 60 yarzi cu 
timpul de 6,8, iar recordmana 
americană Francie Larrieu a ter
minat învingătoare în cursa de 
1 500 m cu 4:18,7. Alte rezultate 
din concursul masculin : 60 yarzi: 
Steve Williams — 6,1 ; 60 yarzi 
garduri i Tommie Lee Whitte — 
7,0 ; două mile t Tracy Smith — 
8:36,4.

★
La Dortmund : R.F. Germania— 

Spania 84—37. în afară de con- 
curs, atleta vest-germană Anne- 
gret Richter a egalat două re
corduri mofidiâle de sală : 7,1 la 
60 m plat și 23,6 la 200 m plat. 
Proba de săritură în înălțime a 
revenit campioanei olimpice Ulri- 
ke Meyfarth cu 1,88 m — nou 
record vest-german pe teren aco
perit.

★
La Kyoto (Japonia), maratonul 

internațional a revenit atletului 
japonez Minetoru Sakamoto, cro
nometrat pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 21117:15,4. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Kenji Ka
ya (Japonia) și Seppo Nikkari 
(Finlanda).

★
La Philadelphia, tînăra sprinte

ră americană Angel Boyle, in 
vîrstă de 16 ani, a egalat cea mai 
bună performanță mondială de 
sală în proba de 60 yarzi plat, cu 
timpul de 6,5.

★
La Boblingen (R.F. Germania), 

atletul elvețian Rolf Gysin a 
cîștigat proba de 1500 m cu timpul 
de 3:46,0. Compatrioata, sa Uschi 
Meyer a terminat învingătoare în 
cursa de 800 m, în care a fost 
cronometrată cu 2:12,8. Proba de 
săritură cu prăjina a revenit 
vestrgermanului Giinther Lohre, 
cu rezultatul de 5,20 m.

★
Concursul internațional de pen

tatlon desfășurat în Berlinul Oc
cidental s-a încheiat cu victoria 
atletei austriece Rikki , Lechner (o 
elevă în vîrstă de 17 ani), care a 
totalizat 4 166 puncte.

urmată de Stoke și Burnley 35 p 
(29 partide). Rezultate : Burnley — 
Leicester 2—0 ; Stoke — Totten
ham 2—0 ; Manchester City — E- 
verton 2—1 ; Liverpool — Ipswich
5—2 ; Wolverhampton — Arsenal
1— 0; Chelsea — Birmingham 2—1; 
Derby — Leeds 0—0.

R. F. GERMANIA : Bayern — 
eliminată și din cupă I

După trei infringer: consecutive 
suferite pe teren propriu în cam
pionat, Bayern Miinchen, pînă a- 
nul trecut cea mai bună echipă 
vest-germană, a fost eliminată și 
din Cupă, pierzînd (tot acasă) cu
2— 3 în fața echipei MSV Duis
burg. Comentatorii susțin că Franz 
Beckenbauer ar fi direct responsa
bil de două din cele trei goluri 
primite de portarul Sepp Maier.

ȘTIRI, REZULTATE

® Federația internațională de 
fotbal continuă să acorde „votul 
său de încredere" Argentinei pen
tru organizarea campionatului 
mondial din 1978. Comitetul de or
ganizare a viitoarei Cupe Mon
diale nu a luat însă nici o hotă- 
rîre în ceea ce privește numărul 
de echipe participante la turneul 
final. După cum se știe, federația 
argentiniană a propus o formulă 
cu 20 de echipe, în loc de 16 ca 
pînă acum. Proiectul va fi exami
nat din nou de Comitetul executiv 
al FIFA, care se va întruni la 29 
aprilie la Dakar (Senegal).

• Turneul de la Quito (Ecua
dor), a fost cîștigat de echipa Ra
cing Buenos Aires care a termi
nat la egalitate : 2—2, în ultimul 
meci cu Nacional. Deportiva Uni- 
versitaria a dispus cu 1—0 de 
Ruch Chorzow.

• Semifinalele turneului pentru 
juniori de la Viareggio s-au în
cheiat cu rezultatele : Lazio Roma
— Kikers Offenbach 2—0 ; Napoli
— Ujpesti Dozsa 4—2 (în urma 
executării loviturilor de la 11 m).

Redacția șl administrația : București, str, V. Conta nr. It j tel, centrală 11.10.05 j secția coresp. ll.51.oa ; interurban 22 ji 286 ; telex | 11180 sport r. Tiparul L P. „Intormația" București 10 368


