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„CUPA DE CRISTAL" LA ATLETISM CÂȘTIGĂTORII
HELENA FIBINGEROVA §1 NIKOLA HRISTOV- „SĂNIUȚEI DE ARGINT"

LAUREATII CONCURSULUI DE SALĂ
*• Valentina Cioltan — nou record republican

Cu unele excepții — din păcate 
prea puține la număr — ediția 
din acest an a tradiționalei com
petiții atletice Internaționale „CU
PA DE CRISTAL" n-a depășit, pe 
plan valoric, nivelul mediu.

Cele mai bune performanțe ale 
concursului au fost înregistrate în 
proba de aruncare a greutății î 

Obținind cea mai bună performanță a sa în concursurile pe teren acope
rit (6,36 m), Dorina Cătineanu a cucerit locul I la săritura in lungime 

in cadrul „Cupei de cristal"

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

Învingătoare In derbyul cu dinamo, 
STEAUA S-A DETAȘAT NET

20,49 m Helena Fibingerova și, 
respectiv, 19,30 m Nikola Hristov, 
de altfel și singurele recorduri 
ale competiției. Acestor doi at- 
leți le-au fost decernate cupele 
de cristal, pentru cele mai bune 
rezultate.

întrecerile primei zile au fost 
dominate, conform previziunilor, 

de prezența recordmanei mondiale 
Helena Fibingerova, a cărei pres
tație a fost la înălțimea valorii și 
a renumelui său. Fibingerova a 
cîștigat detașat aruncarea greută
ții cu o performanță de 20,49 m, 
cu care a corectat copios recor
dul eompetiției. In aceeași probă, 
la prima încercare, Valentina 
Cioltan a obținut un nou record 
republican cu un rezultat de 
17,37 m, cu care s-a clasat însă 
a treia, locul 2 revenindu-i concu
rentei bulgare Elena Zahareva 
cu 17,75 m.

La lungime femei victoria a 
aparținut tinerei studente bucu- 
reștence Dorina Cătineanu cu 
6,36 m — cel mai bun rezultat 
obținut vreodată de ea în concur
surile de sală. Pe locul 2, cu 
6,20 m, Maria Ionescu. Hotărîtă 
în ultimul moment să evolueze și 
la această probă, campioana bal
canică Maroula Lambru (Grecia) 
a sărit 6,13 cu care a ocupat lo
cul 3.

Cea mai rapidă sprinteră a 
competiției a fost austriaca Brigi
tte Haest care, după ce în serii 
a egalat recordul țării sale, pe 
60 m, cu 7,3 s, în finală a reali
zat 7,4 s. A doua a fost iugoslava 
Branislava Gak (7,5) iar a treia, 
Lambru cu 7,6 s (record grec ega
lat în serii șl în finală). Prima 
dintre concurentele noastre, în 
mod surprinzător, Niculina Cucu 
de la Liceul B. P. Hasdeu din 
Buzău (7,6 s).

în cursa masculină de 60 m 
plat victoria a revenit sprinteru
lui sovietic Valeri Ratușnîi (6,7 s) 
care a avut un start mai bun de- 
cît al campionului nostru Toma 
Petrescu (6,7 s), rezistînd, apoi, 
finișului acestuia. Pe locul 3, Al. 
Abagiu cu 6,8 s. Poate că dacă 
ar fi avut mai multă decizie în 
momentul plecării, Petrescu n-ar 
fi ratat victoria.

O interesantă dispută la triplu, 
încheiată cu succesul lui Anatoli

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Una din competițiile care au a- 
tras la etapele de masă mii de 
parțicipanți este și „Săniuța de 
argint", întrecere rezervată tine
rilor, băieți și fete, între 15 si 
19 ani. Organizată la puțin timp 
după încheierea Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, întrece
rea răspunde uneia dintre indi
cațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cuprinsă în Me
sajul adresat participanților la 
acest forum, aceea de a se oferi 
tinerilor prilejul de a se întrece 
în cît mai multe concursuri orga
nizate în aer liber.

Organizatorii, C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S. cu sprijinul organelor 
locale au reușit să asigure fina- 
llșțUor condiții bune de întrecere, 
iar orașul-gazdă al curselor, Si
naia, a îmbrăcat, sîmbătă și du
minică, haine de sărbătoare. Com
petitorii, elevi și eleve, ș-au pre
gătit intens în vederea disputelor 
finale. 84 sportivi din toate județe
le țării s-au avîntat sîmbătă după 
amiază pe pista de concurs, în 
prima manșă a finalelor. Traseul, 
bine înghețat, a pus la încercare 
priceperea și curajul competitori
lor care, în ciuda timpului scurt de 
acomodare, au reușit evoluții a- 
plaudate. Cel mai buni s-au do
vedit reprezentanții județului Pra
hova, care, beneficiind de mate
riale adecvate și timp mai înde

Pe o pirtie excelentă, tinerii concurenți din cadrul competiției „Să
niuța de argint" au demonstrat frumoase aptitudini

Foto : Vasile BAGEAC

lungat petrecut pe pîrtia de con
curs, au reușit să cîștige întrece
rea, atît la băieți, cît și la fete, 
învingătorii Ion Batista (de la li
ceul „George Enescu" din Sinaia) 
și colega sa Florentina Neguțescu 
au făcut dovada unor reale ca
lități pentru proba de sanie si 
avem _ convingerea că specialiștii 
acestu‘1 gen, prezenți la concurs, 
îi vor promova în secțiile de per
formanță. Dintre adversarii lor, 
redutabili s-au arătat a fi cei din 
Brașov și București, care au ocu
pat poziții onorabile. In afara 
probelor oficiale s-a disputat și 
o coborîre mixtă (ce va fi in
trodusă, probabil, la ediția viitoa
re), care a revenit cuplului Flo
rentina Neguțescu și Ion Batista. 
Primilor clasați, organizatorii 
le-au oferit cupe, medalii, mate
rial si echipament sportiv. IATA 
CLASAMENTUL EDIȚIEI A 
VII-A A „SĂNIUȚEI DE AR
GINT" : fete : 1. Florentina Negu
țescu (Prahova), 2. Maria Ion 
(București), 3. Maria Toma (Ma
ramureș), 4. Viorica Iosep (Su
ceava), 5. Lenuța Șuteu (Mureș), 
6. Mihaela Peștrea (Brașov); bă
ieți : 1. Ion Batista (Prahova), 2. 
Gheorghe Scridon (Brașov), 3, An- 
ghel Penu (București), 4. Traian 
Mocuța (Arad), 5. Cornel Cazir- 
miciuc (Iași), 6. Nicolae Dogaru 
(Ilfov).

Paul IOVAN

iH LUPTA
Actul final al turului de sală 

'din campionatul masculin de hand
bal, consumat sîmbătă după ămia- 
ză în Sala sporturilor din Iași, în 
prezența unui număr record de 
spectatori, a constituit, fără discu
ție, secvența cea mai frumoasă 
din întreaga desfășurare a Celor 11 
etape de iarnă ale întrecerii. Cu- 
orinzînd în programul său der
byul Steaua — Dinamo, furnizînd 
iocuri palpitante, extrem de echi
librate (două rezultate de egalita
te — ambele surprinzătoare și o 
victorie nescontată) etapa a 
XXII-a a încheiat frumos această 
a doua parte a campionatului.

Partidele acestei runde au fost 
dominate de confruntarea de vîrf 
a campionatului, meciul Steaua — 
Dinamo încheiat cu victoria cam
pionilor: 15—13 (10—8). Meciul a 
satisfăcut pe deplin pe cei pre- 
zenți prin handbalul modern, di
namic și lipsit de durități oferit 
de cele mai bune formații ale 
noastre. Cu această victorie, 
Steaua s-a detașat și mai mult fa
ță de principala sa urmăritoare, în 
cursa pentru titlu : 44 de puncte 
fată de 38.

Tată relatări de la partidele găz
duite sîmbătă de Sala sporturilor 
din Iași.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 15—13 (10—8). Victorie pe 
deplin meritată. Steaua a condus 
tot timpul, uneori la diferențe a- 
preciabile : 9—5 (min. 14). Jucăto
rii de la Steaua au obținut acest 
succes printr-un joc excelent în a- 
părare. evidentiindu-se acolo unde 
se arătaseră pînă aCum mai slabi. 
In schimb, în atac, elevii lui Cor
nel Oțelea și O. Telman au fost

PENTRU TITLU
ceva mai puțin productivi ca de 
obicei. Este drept că Birtalan a 
fost ținut „om la om“ (foarte bine 
și, mai ales, corect) de Samungi, 
că Kicsid ș-a accidentat în ajun 
și că Radu Voina, mai nervos ca 
în celelalte jocuri, n-a fost „în 
mînă“. Abia in repriza secundă, 
cînd Dinamo a egalat, Steaua și-a 
găsit verva ofensivă, înscriind cî-

Călin ANTONESCU

DIVIZIONARELE A DE FOTBAL
CU 0 SĂPTĂMlNĂ ÎNAINTEA STARTULUI

«Cu o sâptămînă înaintea începe
rii returului campionatului Divi
ziei A, echipele noastre de fotbal 
au apăsat — cu unele excepții — 
pe accelerator, pentru a atinge o 
viteză apropiată de cea a jocului 
oficial. în majoritatea cazurilor, re
latările corespondenților noștri con

(Continuare în pag. 2-3)

Dinamo — Voința 4—0. Dinamoviștii atacă prin Dudu Georgescu, Moldovan și Zamfir.
(Amănunte de la meciurile amicale de ieri, in pag. 2—3) Foto : Dragos fȚEAGU

firmă ameliorările așteptate. In 
ciuda instabilităților atmosfe
rice din ultimul timp, publicul a 
fost prezent într-un număr sporit, 
pentru a-și urmări favo.riții.

îmbucurătoare — creșterea efica
cității liderului, care a înscris 11 
goluri în ultimele cinci zile, ceea 

ce ne îndeamnă să credem că in
ternaționalii dinamoviști, care dau 
lotului național cel mai mare nu
măr de jucători, se apropie de for
ma de concurs.

Pînă duminica viitoare, echipele 
divizionare A vor mai încerca, de
sigur, cîte un joc-școală în cursul 
săptămînii. în această situație se 
află, în primul rînd, Universitatea 
Craiova, ai cărei jucători au avut 
o ultimă zi de odihnă, ieri, în 
urma lungului turneu efectuat în 
Brazilia. Făcînd abstracție de a- 
ceste jocuri-școală, trebuie să con
siderăm pregătirile încheiate. Să 
sperăm că antrenorii au știut să 
dozeze bine creșterea efortului și 
că exemplul Politehnicii Timișoa
ra se constituie într-o nedorită ex- 
ceoție.

F.C.M. REȘIȚA — F.C. BOR 
(Iugoslavia) 3—2 (1—0). Un joc 
frumos, de un bun nivel tehnic, 
cu multe faze spectaculoase, a- 
plaudate de cei aproximativ 10 000 
de spectatori prezenți pe stadionul 
din Valea Domanului. Reșițenii au 
marcat toate cele trei goluri din 
acțiuni cursive, bine gîndite. Sco
rul a fost deschis de Bora în 
min. 17, iar Căprioru l-a majorat 
în min. 53 ; oaspeții au redus

(Continuare in pag. 2-3)



ÎH ORGANIZAREA C.E.F.S. Al SECTORULUI 6 Al CAPITALEI în Divizia A, la popice

DUMINICA CULTURAL-SPORTIVA A ELEVILOR CAMPIOANELE, CONSTRUCTORUL GALAȚI
7

DIN

S-A BUCURAT DE UN FRUMOS SUCCES
Și în săptămîna care a trecut, 

Consiliul pentru educație fizică și 
sport al Sectorului 6 al Capitalei 
a oferit cL.C-, —„ „L.l; elevilor din toate cele 25 
de școli generale posibilitatea' să 
da parte la competiții de _ 
Cu două săptămîni în urmă asis
tasem la : ■- -» --
școlară", prilej Cu care mai mult 
de 500 de elevi s-au întrecut la 
5 discipline. în această duminică, 
gazda a fost aceeași : Palatul pio
nierilor. Dar de astă dată au 
fost efectiv antrenați în competi-

Unii 
li s-au

masă.

o „Duminică sportivă

ții peste 2 000 de școlari, 
dintre acești 2 000, cărora 
adăugat încă aproape 200 de co
pii, au fost prezenți și Ia startul 
manifestă-ilor culturale, 
care capul de afiș l-a deținut con
cursul de desene sportive.

Iată, deci, că una dintre ideile 
cuprinse în Mesajul adresat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților Ia Conferința pe 
țară a mișcării sportive, aceea de 
a se organiza concursuri cu ca
racter mixt, culturaBsportiv, a 
devenit realitate. La reușita „Du
minicii cultural-sportive" de ieri 
și-au dat concursul C.E.F.S. al 
Sectorului 6, Inspectoratul școlar, 
Cpnșjjiul Organizației 
și Palatul pionierilor. Toate în
căperile impunătorului edificiu de 
pe dealul Cotrocenilor au devenit 
fie săli de sport, fie săli de cre
ație, fie săli de spectacol. De 
la orâ 8 dimineață și pină după 
ora 3 după amiază, copiii s-au 
(întrecut la cros, minifotbal, bas
chet, tenis de masă, tir cu aer 
comprimat, șah, volei și orientare 
turistică. La un moment dat ta
tăl și mama copiilor Felic'ia și Io
nel Tănăsescu, au trebuit să-și 
împartă treburile î unul dintre

dintre

pionierilor

Animație in jurul meselor de șah la Palatul pionierilor

Foto : JoTi MIHĂICĂ

părinți l-a asistat pe băiat la ma
sa de tenis, iar celălalt (trăind 
emoțiile fetiței care, după un 
meci de șah ciștigat, a urcat pe 
scenă pentru a interpreta o me
lodie la vioară) a intrat în sala 
de spectacole.

Ion GAVRILESCU

Ti

ÎNTRECERILE schiorilor juniori

PREDELENII SAU REVANȘAT
ÎN ULTIMELE DOUA ZILE

Sl RAPID BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE
V 5 *»

S-ai 
turneului 
A de vo

în etapa a Il-a i 
campionatului Diviziei 
registrat următoarele

a returului 
A s-au în- 

! rezultate i

MASCULIN

Construc- 
p. d. O 

interesantă

Gloria București — 
torul Galați 4962—5045 
partidă deosebit de 
în care, după o luptă pasionan
tă, victoria a revenit formației 
campioane la o diferență de 83 
de „bețe". Pistele dificile ale a- 
renei bucureștene au pus la grea 
încercare' formația gălățeană cu 
toate că în rindurile ei evoluează 
nu mai puțin de trei jucători din 
echipa campioană mondială (Tis- 
mănar, DSÎ— D!""'
rul . 
îosif Tismănar 
„pline, 313 la 
bile în gol). 
duaTe : ~
(Constructorul) 
Dajboc 811 — ’ 
825—840, Dobre 
Cătineanu 
Dumitrescu 
RABȘAN).

Băiaș și Bice). Performe- 
reuniunii a fost gălățeanul 

cu 888 p d (575 la 
„izolate" și cu 3 

Rezultatele indivi- 
(Glorîâ) — Lebădă 
861—833, Toma — 

784, Ivan — Pișcoi 
s — Bice 806—876, 
Tismănar 815—888,

■ Băiaș 844—824. (T.

Liță

Rafinăria Teleajen Ploiești —-
Olimpia - Constructorul București 
5007—5165 p d. Bucureștenii, 
o echipă mai omogenă, 
cîștigat la un scor nesperat de
mare. Cel mai bun om al intîl- 
nirii a fost Gr. Marin, din for-? 
mația oaspete, cu 921 p d, urmat

cu 
au

TURNtUL

Silvestru,
P

de Gh. 
cu 913 
coresp.)

Voința 
București 
seriei Sud, Voința, a cîștigat ușor 
această partidă.

Dacia Ploiești — Rulmentul 
Brașov 5163—5135 p <1 ; Lemnul 
Satu Mare — Voința Cluj-Napoca 
4648—4844 p d. ; Progresul Oradea 
— C.F.R. Timișoara 5281—5140 
p d. ; Flacăra Cîmpina — Rafi
norul Ploiești 5599—5151 p d, ; 
C.FR. Tg. Mureș — Electrica Si
biu 4984—4944 p d. ; Gaz metan 
Mediaș — Jiul Petrila 5007—4992 
p. d.; Olimpia Reșița — Minerul 
Baia Mare 5062—4963 p. d.

d.
de la localnici, 

(M. ZAHARIA —

București — Laromet
5149—4984 p d. Fruntașa

în urma 
fața stude: 
lati cu 3 
Dinamo și 
lider. Mec 
garnituri, 
două ore i 
decît puții 
ambele ec 
lent. Poat 
reușit să- 
joc din p| 
la un 
pe de

alt 
o . 

iar pe da 
ser

POIANA BRAȘOV, 23 (prin tele
fon). Profitînd de două zile excep
ționale de concurs și de starea co
respunzătoare a pirtlei Lupului, ju
niorii au evoluat pe acest traseu în 

•probele de slalom uriaș și coborîre. 
Slalomul uriaș s-a desfășurat în trei
mea superioară, în două manșe pen
tru juniorii mari și într-una pentru 
ceilalți, prilejuind o luptă interesan
tă între reprezentanții Liceului expe
rimental de schi Predeal și dteva ta
lente individuale de la Steagul, roșu 
Brașov, Caraimanui Bușteni, Școala 
sportivă Petroșani, Școala sportivă 
Brașov. Revanșttldu-se pentru ziua 
din ajun, Schiorii predeleni au. cuce
rit trei din cele patru titlurL-pusc 5n 
loe, obținînd și pe ansamblu o ■sub
stanțială dominare a clasamentului. 
Sînt cîțiva juniori caret- merită a fi 
reținuți încă de pe acum : Mihai Ola- 
ru, Csaba Portik, Aurel Albert, Ga
briel Rădulescu, Dan Frățilă etc.

Este pentru prima dată cînd junio
rii au o coborîre pe pîrtia Lupului 
pe aproape Întregul traseu, în con
diții de excepțională alunecare (ză
padă dură și gheață). In aceste cir
cumstanțe și cu antrenamente mini
me (la coborire), mai ales de către 
cei veniți din alte localități, cei mai 
mulți dintre juniori au manifestat și 
curaj și îndeminare.

Dacă la băieți startul a fost popu
lat și rezultatele promițătoare, din 
păcate la fete o teamă nejustificată 
le ține pe cele mai multe dintre ele 
departe de această spectaculoasă pro
bă. Duminică s-au prezentat doar 
patru concurente !
’Rezultate tehnice: SLALOM URIAS, 

JUNIOARE MARI : Zsuzsa Ratz (LES 
Predeal) 83,98 ; 2. Aurelia Nițu (LES) 
86,00 ; 3. Annemarie Verhazi (Stea-

gul roșu) 86,18 ; JUNIOARE MICI : 
1. Daniela Uncrop (Dltdunb) 92,62 ; 2. 
Roxana Cocișiu (Șc. '^p. Brașov) 94,00; 
3. Helida Velisov (Șc. sp .petroșani) 
96,10 ; JUNIORI MARI : 1. Csaba
Portik (LES) ).j?,52 ; 2. Alin Năstase 
(LES) 160,16 ; â. Florin Tudor (Carai
manui) 161,«a ; JUNIORI MICI : 1.
Mihai Olarii (LES) 84,97 ; 2. Aurel 
Albert (PAeagul roșu) 86,02 ; 3. Ga
briel R?Alulescu (Șc. sp. Brașov) 87,98; 
COBOjAIRE (2000 m — 500 m diferen
ță Ge nivel), JUNIORI MARI : 1. Dan 
Fz&țilă (Steagul roșu) 1:40,93 ; 2. Csa
ba Portik 1:41,73 ; 3. Alin 
1:45,51 : JUNIOARE MARI : 
Ratz 59,0 ; 2. / urelia Nițu 
Annemarie Verhazi 62,60 ; 
NATA, JUNIORI MARI : 1.
tik, 2. Al. Taus (Șc. sp. Brașovia), 3. 
L. Stroe (L.E.S.) ; JUNIOARE MARI: 
1. Aurelia Nițu, 2. Zsuzsa Ratz, 3. 
Annemarie Verhazi.

Mihai BARĂ

Năstase 
1. Zsuzsa 
62,30 ; 3.

COMBI- 
C. Por-

IULIU SZABO, LIDER IN

ANUNȚ

„Turneul maeștrilor", competiție 
de selecție care reunește o serie 
de fruntași ai eșichierului nostru, a 
început sub semnul unei lupte in
teresante. După 3 runde, în frun
tea clasamentului s-a instalat Iu
țiți Szabo, care reintră în activita
te după o mai lungă absență. In
ginerul sătmărean a cîștigat con
secutiv, în rundele a 2-a și a 3-a, 
la Dorin Bena și Neboisa Ilijin, a- 
cumulînd 2'/2 puncte. Cîte două 
puncte au Mihai Ghindă, Paul Voi
culescu și Mihai Șubă. Urmează în 
clasament : Valentin Stoica și 
Theodor Ghițescu l‘/i p (1). Ema
nuel Reicher și Șerban Neamțu 
!>/» P etc.

CENTRUL DE CERCE
TĂRI PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT al 
C.N.E.F.S., Consiliul muni
cipal pentru educație fizi
că și sport București, în 
colaborare cu Universita
tea populară București, 
nunță ținerea cursului de 
reciclare — cu tema : 
„METODOLOGIA REALI
ZĂRII MODELULUI MA
TEMATIC COMPETIȚIO- 
NAL IN JOCURILE SPOR
TIVE*.

Expunerea, ținută 
prof. Petre Voicu, va 
vea loc în sala Dalles, azi 
24 februarie 1975, orele 
12,30.

Va urma un film artistic.

a-

de 
a-

Din nou, la scurt răstimp după 
victoria obținută vineri in confrun
tarea pe echipe, tenismanii juniori 
ai României s-au dovedit superiori 
celor ai Cehoslovaciei. în turneul 
amical, disputat timp de două zile 
în sala de tenis a complexului 
sportiv „23 August", jucătorii noș
tri s-au impus cu pregnanță, cu
cerind primul loc prin Marian Mir
za și calificîndu-se cu alți doi în 
semifinale : Jean Bircu și Sorin 
Orășanu.

încă din primul tur, cel al sfer
turilor de finală, oaspeții au pără
sit pe rind tabloul de concurs, ră- 
mînînd doar cu un singur repre
zentant, Jaroslav Navratil. Cel mai 
bun dintre echipierii cehoslovaci 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe Andrei 
Dirzu, ca apoi să-l elimine la 
luptă pe Sorin Orășanu, în semifi
nală : 6—3, 4—6, 6—4. Acesta din 
urmă are meritul de a-1 fi învins, 
la rindul său, in prima partidă, pe 
Zdenek Zofka, cu 7—6, 6—4.

Pe cealaltă parte a tabloului, 
„sferturile" au dat următoarele re
zultate : M. Mirza — J. Rybin 6—2, 
6—2 ; J. Bircu — D. Kulhaj 6—2, 
6—4. în semifinală Mîrza il întrece 
pe BîrcU, la scorul de 6—4, 7—6 
(tiebreak 7—2).

Deosebit de sigur și inspirat a 
jucat Marian Mîrza în finală. Ele
vul antrenorului emerit Arnulf 
Schmidt (Progresul) a știut să re- 
turneze eficace puternicele servi
cii ale înaltului său adversar (1,93

oportun la fileu și am), a venit
păstrat mereu inițiativa. După un 
început mai echilibrat, J. Navratil 
își pierde serviciul la mijlocul se
tului prim (3—2), apoi și pe al doi
lea (5—2), fiind dominat în con
tinuare. în al doilea set, jucătorul 
român se distanțează eu și mai 
multă ușurință. Marian Mîrza — 
Jaroslav Navratil 6—2, 6—1.

Rd. V.

FEMININ
Voința Roman — Cetatea Giur

giu 2367—2335 p d. Echipa romaș- 
cană a obținut prima ei victo
rie în campionat (a promovat a- 
nul trecut îp prima divizie). Vo
ința, formată în întregime din 
junioare, a avut in Mari'ana Coca 
cea mai eficace jucătoare — 
420 p. d. (G. GROAPA — coresp.)

Rapid București — Frigul Bucu
rești 2452—2334 p. d. C 
nele au cîștigat comod o 
dă în care Elena Goncear 
jucătoarea nr. 1 cu 443 p. 
TOKACIk — coresp.)

Voința Tg. Mureș — 
Reșița 2517—2451 p. d. Toate con
curentele de la Voința au depășit 
rezultatul de 400 p. d, cea mai 
eficace fiind Elisabeta Szilagyi — 
446. Dintre reșițence, o impresie 
frumoasă a lăsat Maria Stanca 
— 428 p. d. (I. PAUȘ — coresp.)

Voința Timișoara — C.F.R. Tg. 
Mureș 2293—2217 p. d. ; Voința 
București — Laromet București 
2442—2462 p. d. ; Gloria Bucu
rești — Voința Ploiești 2426—2336 
p d. ; Metrom Brasov — Voința 
Constanța 2509—2448 p. d. ; C.F.R. 
Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 2346— 
2377 p. d. (meci restanță, contind 
pentru etapa I) ; Voința Cluj-Na
poca — Voința Oradea 2418— 
2414 p. d. ; Record Cluj-Napoca — 
U.T. Arad 2330—2257 p.d. Voința 
Craiova — Hidromecanica Brasov 
2441—2513 p.d.
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TURNEUL MAEȘTRILOR”!
REZULTATE : Voiculescu — 

Griinberg 1—0, Ghindă — Ghițes- 
cu, Reicher — Szabo, Ilijin — 
Șubă, remiză (runda I) ; Șubă — 
Botez 1—0, Ghindă — Olt 1—0, 
Pavlov — Voiculescu, Neamtu — 
Reicher, remize (runda a Il-a) ; 
Ott—Ghițescu 0—1, Bena—Neam
țu 1—0, Reicher — Ghindă, Voi
culescu — Șubă, Botez — Stoica, 
remize (runda a IlI-a).

Concursul se joacă in sala Con
structorul, din Piața Palatului, zil
nic, de la ora 16. Dimineața, în
tre orele 10—12, partidele între
rupte.

C.S M.
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Datorită performantelor individuale la lupte

ECHIPELE DUNAREA GALATI Șl VULTURII T
S-AU DISTINS IN TURNEELE DE PRI

La sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc turneele individuale de 
primăvară ale campionatului re
publican pe echipe la lupte greco- 
romane. întrecerea de 
continuă azi și mîine.

GALAȚI. Competiția 
sporturilor din localitate 
la un nivel tehnic acceptabil, com
bativitatea concurenților a fost 
atuul principal în majoritatea ce
lor 350 de meciuri.

Ciștigătorii categoriilor : 48 kg — 
1. Neaga (Farul Constanța), 52 kg 
— FI. Răduț (Iprofil Rădăuți), 57 
kg — M. Neagu (Farul Constanța), 
62 kg — N. Iliuță (Delta Tulcea). 
68 kg — St. Rusu (Iprofil Ră
dăuți), 74 kg — M. Trescaru (C. S. 
Botoșani), 82 kg — P. Husaru (S. C. 
Bacău), 90 kg — L. Eizic (Iprofil 
Rădăuți), 100 kg — M. Rada (Fa
rul Constanța), +100 kg — A. Bu- 
cov (Delta Tulcea). Clasamentul pe 
echipe : 1. Dunărea Galați 70 p, 2. 
Farul Constanța 68 p, 3. Carpați 
Sinaia 50 p, 4. Iprofil Rădăuți 48 
p, 5. Delta Tulcea 47 p, 6. S. C. 
Bacău 46 p, 7. C. S. Botoșani 41 p, 
8. A.S.A. Bacău 41 p. 9. Unirea Foc
șani 37 p. (T. SIR1OPOL — coresp. 
județean)

la Pitești

din Sala 
s-a ridicat

CLUJ-NAPOCA. întrecerea a de
venit mai interesantă în final, in

A. POPA (la seniori) Șl V. MARINESCU (la juniori) - CAMPIONI LA MICROMODELE
Sportivii din Tg. Mureș fruntași ai competiției

SLANIC-PRAHOVA, 23 (prin tele
fon). simbătă și duminică, în metafo
ricul „palat de cristal", care este gale
ria salinei din localitate, s-au desfă
șurat întrecerile celei de-a 34-a edi
ții a campionatelor republicane de 
aeromodele indoor (F 1 D — micro- 
modele). Timp de două zile, peste 
200 de aeronave, de cite un gram (!) 
greutate, și-au încercat... aripile în 
zbor, scăldate de lumina reflectoare
lor șl urmărite cu emoție de către 
constructorii lor (pentru că, aproape 
două duzine dintre ele au suferit ava
rii în concurs).

La startul finalelor din 
n-atanfar Gll

re
de 
ti-

acest an 
de narlici-

panți, seniori și juniori, ceea ce 
prezintă o creștere sensibilă față 
anul trecut, îndeosebi la cei mai 
neri constructori, proveniți din sec
ții nou înființate. Dar, nu este vorba 
numai de un salt numeric. Încă de la 
primele lansări, s-au evidențiat pași 
însemnați spre desăvîrșirea măiestriei 
sportive, la majoritatea concurenților 
fruntași, din centre cu tradiție ca 
Tg. Mureș, București și Galați.

După prima reuniune, în ordinea 
timpilor maximi realizați, pe primele 
trei locuri la seniori se aflau : 
Popa (35:34), E. Holder (33:55), 
Hints (33:76). Pentru duminică 
mai rămas două manșe (din cele șase

A. 
O. 
au

regulamentare), lansări hotărâtoare 
pentru clasamentul final și selecția 
în vederea competiției internaționale 
indoor din mai.

CLASAMENTELE (cel mai buni 
timpi, după două starturi, cumulați) : 
seniori — 1 A. Popa (Voința Tg. Mu
reș) 63:50, 2. E. Holder (Grivița roșia 
Buc.) 66:49, 3. O Hints (Voința Tg. 
Mureș) 64:59 ; juniori — 1. v. Mari
nescu (Voința Tg. Mureș) 51:40. 2.
C. Roșu (C.S TJ. Galați) 44:44, 3. Alex. 
Marinescu (Voința Tg. Mureș) 43:57. 
Pe echipe, titlurile au revenit mierț,- 
modeliștilor de la Voință Tg. Mr.reș, 
atît de seniori, cit și la juniori

v. tonqeănu

ultimele 
fost mai 
comportare au avut luptătorii din 
Lugoj și Oradea care s-au clasat 
pe primele locuri.

Iată ciștigătorii : cat. 48 kg — 
Al. Meszar (Bihoreana Marghita), 
52 kg — Gh. Toader (Steagul roșu 
Brașov), 57 kg — Gh. Rogojan 
(C.S.M. Reșița), 62 kg — M. Vlăduț 
(C.S.M. Reșița), 68 kg — T. Hor
vath (Vulturii textila Lugoj), 74 kg 
— Al. Szabaszlai (Crișul Oradea), 
82 kg — I. Ciobanu (C.F.R. Timi
șoara), 90 kg — N. Mihai (Vulturii 
Lugoj), 100 kg — I. Bender (Vultu
rii Lugoj), +100 kg — I. Kertai 
(Crișul Oradea). Clasamentul pe e- 
chipe : 1. Vulturii textila Lugoj 57 
p (3 locuri I), 2. Crișul Oradea 
57 p (2 locuri I), 3. Electroputere 
Craiova 54 p. 4. Mureșul Tg. Mu
reș 52 p, 5. C.S.M. Reșița 51 p. 6. 
Steagul roșu Brașov 47 p, 7. C.F.R. 
Timișoara 46 p, 8. Bihoreana Mar-

tururi, cind meciurile au 
echilibrate. O foarte bună

ghita 
(I. POi
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LOTO - PRON(
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTS 
ETAPA DIN 23 FEBRUARIE 11

I. Ascoli — Juventus I
II. Bologna — Intcrnazionale I

III. Fiorentina — Cesena I
IV. Lazio — Ternana I
V. Milan — Roma I

VI, Napoli — Sampdoria I
VII. Torino — Lanerossi I

VIII. Varese — Cagliari I
IX. Avelli.no — Brescia I
X. Brindisi — Verona I

XI. Perușkj —• Alessandria I
XlT. IPescara — Foggia I

XIII. Taranto — Arezzo ■

FOND DE Cț>TI(3yRi i 359.597 lei-, I
Fiaia cîștigurilbr s<J vă face in Capital 

25 februarie pină la 23 aprilie 1975. in (al 
din 3 martie pină la 23 aprilie. 1975 inclusix|

C.FR


NEELE CAMPIONATELOR DE VOLEI I

m) Șl RAPID (f) CONDUC ÎN CLASAMENTE I CONSFĂTUIREA ARBITRILOR

întrecerile turneului II, masculin (București) și 
Constanța) ale primei grupe valorice a Diviziei 
lănunte :

I DIVIZIONARI A
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făcut de fiecare dată disperate 
curse de urmărire, dar nenumăra
tele greșeli comise, îndeosebi în 
atac, nu le-au permis să obțină 
cîștig de cauză. De aceea victoria 
dinamovistelor cu 3—0 (14, 13, 13) 
este meritată. De Ia învingătoare ; 
o impresie bună au lăsat Helga 
Bogdan, Mariana lonescu și Emi
lia Stoian. Campioana țării, Rapid, 
nu a lăsat echipei Farul Constan
ța nici măcar speranța cîștigării 
unui set. Feroviarele, în sextetul

REZULTATE NORMALE ÎN

obișnuit, s-au
11, 6) în ‘ 
se ridică, 
lalte trei

impus cu 3—0 (5. 
fața unei echipe ce nu 
totuși, la nivelul celor- 
participante.

Aurelian BREBEANU

1. Dinamo
2. Steaua

3. C.S.U.
4. Explorări
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9 7 2 23—11
9 5 4 16—18 

3 
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4. Farul

1.
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9
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6
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6
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1
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I
I
i
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5
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16— 7
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11—11
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11
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GRUPA A DOUA VALORICA

în grupa a doua valorică a Di
viziei A s-a desfășurat o nouă 
etapă. Iată rezultatele înregis
trate :

MASCULIN : Politehnica Timi
șoara — Viitorul Bacău 3—1 (—11, 
6, 11, 14), Petrolul Ploiești — C.S.M. 
Suceava 1—3 (—4, 13,’ —9, —9), 
„U" Cluj-Napoca — Rapid 0—3 
(—12, —8, —12), Universitatea Cra
iova — I.E.F.S. 3—0 (6, 14, 9).

FEMININ : Universitatea Timi
soara — Universitatea Craiova 3—1 
(11, —6, 6, 13), C.S.M. Sibiu —

I.E.F.S.Medicina 3—1 (—9, 5, 7, 7),
— Olimpia Constructorul 3—2 (10, 
—8, —12, 11, 13), Spartac — C.S.U. 
Galați 2—3 (9, —14, 11, —6, —1). 
în ultimele două întîlniri, victorii 
meritate, datorită în special unui 
plus de vigoare în ultima parte 
a partidelor. De notat că I.E.F.S. 
a remontat spectaculos, în ultimul 
-set, un handicap ce 
montabil, cîștigînd 
iar gălățencele au 
prăbușirea totală a 
(Iulian COSTINIU).

părea insur- 
în extr^rnîs, 
profitat de 

adversarelor.

în Divizia A la baschet feminin,

„U“ CLUJ-NAPOCA ȘI „U“ IAȘI
VICTORIOASE

Divizia A la baschet feminin a 
programat, ieri, meciurile etapei 
a 17-a. Iată rezultatele și urnele a- 
mănunte î

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — VOINȚA BUCUREȘTI 
65—64 (29—32). Partida echilibrată, 
interesantă prirj, evoluția scorului, 
într-un final dramatic, gazdele — 
cu un plus de șansă — au ciștigat 
la limită.. Cele mai eficiente : 
Mcrca 23, Anca 15 de la „U“, res
pectiv Andreescu 16, Popescu 16. 
Au, arbitrat foarte bine G. Dutka 
și D. Crăciun. (M. RADU — co- 
Yesp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — C.S.U. 
GALAȚI 51-50 (26—30). Meci
tractiv, datorită răsturnărilor de 
situație, dar de slabă factură teh
nică. Cele mai eficiente : Haraga 
19 de la „U“, respectiv Radulescu 
16. Au arbitrat G. Chiraleu și M. 
Aldea. (I. CARAION — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
- RAPID 85—66 (35—39). Oaspe
tele au dat o replică dîrză doar în 
prima repriză, cind au și condus.

a-

LIMITĂ
Apoi, gazdele s-au impus și — 
treptat — au acumulat un avans 
tot mai mare, ajungînd în min. 35 
la 20 de puncte (74—54). Punctele 
au fost înscrise de Diaconescu 20, 
Salcu 19, Goian 13, Czmor 15, 
Villanyi 6, Colțescu 10, Sarchizian 
2 pentru „U“, respectiv Gugiu 23, 
Nicola 18, Petrea 7, Csikos 4, Tal 
3, Ion 5, Baia 6. Au arbitrat foar
te bine E. Hottya și Fr. Took. (P. 
ARCAN — coresp. județean)

CRIȘUL ORADEA - C.S.U. TG. 
MUREȘ 73—52 (35—21). întrecere 
de nivel tehnic scăzut, în special 
în prima repriză în care — între 
minutele 5 și — 10 nu s-a marcat 
nici un punct ! în repriza secundă, 
localnicele — mai experimenta
te — și-au impus superioritatea și 
s-au detașat. Cele mai eficace 1 
Kiss 15, Dudaș 12, Boca 10 de la 
Crișul, respectiv Brassayi 14, Sze- 
kely 12. Au arbitrat foarte bine C. 
Negulescu și A. Caraman. (EM. 
SURANYI — coresp.).

Jocul OLIMPIA-CONSTRUCTO- 
RUL — I E.F.S. are loc astăzi, la 
ora 18, in sala Constructorul.

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

teva goluri prin combinații exce
lent dirijate de Gațu. Dinamoviștii 
și-au apărat cu dîrzenie șansele, 
dar la cunoscuta lor voloare de
fensivă, ei nu au putut adăuga și 
o eficiență în atac care să contra
balanseze raportul de forțe favo
rabil adversarilor lor. Ratînd mai 
mult decît era de așteptat, Dina
mo nu putea emite pretenții la un 
rezultat favorabil. Semnificative 
sînt, în acest sens, declarațiile ce
lor doi antrenori. CORNEL OȚE- 
LEA (Steaua) : „Aș fi dorit ca a- 
cest meci să fie și o repetiție ge
nerală pentru confruntările din 
C.C.E. N-am reușit acest lucru, 
din cauza mizei mari. Atacul echi
pei noastre a acționat static. Așa 
că, deși sînt satisfăcut de victorie, 
totuși lacunele ofensive constituie 
pentru mine un semnal de alarmă 
în vederea apropiatului meci cu 
Banja Luka din C.C.E." ; OPREA 
VLASE (Dinamo) : „Un meci de 
factură bună. La reușita acestei

INFORMEAZĂ:

LOZ IN PLIC

partide merite revin ambelor for
mații, dar îndeosebi unor jucători 
de marc valoare ai handbalului 
nostru ca Penu, Gațu, Licu sau 
Stockl. A învins Steaua care po
sedă, totuși, o forță de atac mai 
mare ca a noastră. Jucătorii noștri 
de la 9 ni (Dan Marin și Grabov- 
schi) nu au fost în formă. Deși, in 
general, arbitrajele au fost slabe, 
la acest meci s-a condus ireproșa
bil".

Formații : STEAUA : Dincă — 
Kicsid (1>, Gațu (2), Birtalan (6), 
Stockl (2), Voina (1), Drăgăniță 
(2), Tudosie (1), Marinescu ; DI
NAMO : Penu (Redl II) — Stef, 
Filipescu, Licu (7), Cirlan, Deacu, 
Dan Marin (3), Samungi (1), Pai- 
zan, Grabovschi (2\ Cosma.

Excelent arbitrajul cuplului V. 
Pelenghian (București) — VI. Co- 
jocaru (Craiova).

Celelalte rezultate : CAROM „U“ 
Cluj-Napoca 21—15 (11—6) surpriză 
de proporții, handbaliștii de la 
CAROM au jucat eu o mare dîr
zenie, in timp ce studenții ne-au 
părut obosiți ; Știința Bacău — 
C.S.U. Galați 13—13 (8-6) ; „U“
București — Independența Sibiu 
20—20 (11—11) 1 — studenții au scă
pat ca., prin urechile acului de 
infrîngere, sibienii avînd în fi
nalul meciului o revenire senza
țională ; Politehnica Timisoara — 
„U" Craiova 15—14 (8—9) ; H. C. 
Mînallr 11. Mare — Dinamo Bra
șov 31—28 (18—11).

BILETE PENTRU CUPLAJUL
HANDBAL DE JOI

Biletele de intrare pen
tru meciurile de handbal 
I.E.F.S. — Spartak Kiev (f) 
și Steaua — Borac Banja 
Luka (m), din semifinalele 
C.C.E., programate joi 27 
februarie, de la ora 18,30, 
la Palatul Sporturilor și 
Culturii, se pun în vîrizare 
cu începere de astăzi 
sediul C.N.E.F.S. (str. 
Conta 16), agenția 
Palatul Sporturilor și Cul
turii și la sala Floreasca.

la 
V. 

CC.A.,
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EFORTURI
UNOR

SPORITE PENTRU REALIZAREA
ARBITRAJE CIT MAI BUNE

Cu o 
ceperea 
Diviziei 
s-au întîlnit la București,' pentru 
a analiza prestațiile lor din toam
nă și a căuta, împreună, cele 
mai bune soluții pentru ca arbi
trajele din această primăvară șă 
se ridice la un nivel cît mai bun. 
înainte de începerea -lucrărilor 
propriu-zise, cavalerii' fluierului 
au fost stjpoșl u,, .: 
fizic și teoretic. Trebuie consem
nat tu satisfacție faptul că 
arbitrii (34) au trecut cu

săptămînă înainte 
returului
A,' arbitrii din lotul

de în-
campionatului 
” ’ A

care au realizat timpi ce ar pu
tea stîrni mirare chiar în rîndu- 

dat 
așa

diferite 
arbitraj, 
ca în noul sezon să dea dovadă 
de și mai multă autoritate, să 
aplice fără șovăire prevederile re
gulamentului, contribuind astfel 
la instalarea unui climat favora
bil pe terenurile de fotbal, la ri
dicarea nivelului acestui sport, 
care, în momentul de față, se 

în

aspecte ale activității de 
angajîndu-se totodatările fotbaliștilor activi. Am 

numai cîteva exemple, dar, 
- cum arătam și mai sus, toți. ar

bitrii s-au pregătit temeinic, dînd 
importanța cuvenită acestui ca
pitol esențial în fotbalul modern, 
în arbitrajul de astăzi.

Colegiul central a organizat 
bine această consfătuire, referate- 

unui exi§enl prezentate — începînd cu
formarea privind arbitrajele 
turul campionatului — fiind 
real ajutor iii activitatea, de 
tor a arbitrilor noștri. Foarte a- 
preciate au fost expunerile : 
„Problemele de etică în arbitraj" 
(Gh. Limona), „Pentru fotbal băr
bătesc și împotriva jocului dur" 
(dr. M. Grădinaru), „Autoritatea 
arbitrului și combaterea comptr- 
tarilor necuviincioase" (C. Nițes- 
cu), „Modificările aduse regulilor 
de joc și ghidului universal al 
arbitrilor în anii 1972—74“ (C. Ma- 
nușaride), „Completarea foii de 
arbitraj" (dr. Em. Vlaiculescu).

Pe marginea referatelor pre
zentate au avut loc discuții con
structive. C. Petrea, Gh. Popovici, 
M. Buzea, C. Bărbulescu, R. Stin
can, I. Cîmpeanu, S. Drăgulici, 
M. Moraru au scos în evidență

toți 
succes 

■ celui 
fi cu- 

Unii 
adevă- 
vîrsla 

lor. Astfel, la peste 50 de ani, ar- 
“ a

oarcurs 2 600 de metri în 12 mi- 
a 

străbătut-o în numai 70 de secun
de ! Excelent s-au prezentat la a- 
cesț capitol cunoscuții arbitri N. 
Rainea (3100 m), Gh. Limona
(2553 m), N. Cursaru (2520 m), C. 
Ghiță (2700 m), C. Dinulescu
(2650 m), pentru a nu mai vorbi 
de cei din noul val, cum sînt R. 
Stincan (3100 m), M. Moraru
(2700 m), T. Moarcăș (2700 m),

arbitrii
examenul fizic (rezultatele 
de al doilea examen vor 
noscute peste cîteva zile), 
dintre ei au realizat chiar 
rate performanțe pentru

bitrul ieșean Mircea Rotaru

nute, iar distanța de 400 m

in- 
din 
un 

vii-

dicarea nivelului r 1 
care, în momentul de față, 
numără printre cele rămase 
urmă.

La lucrările consfătuirii a 
parte tovarășul general locotenent 
Marin Dragnea, președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport Apreciind ca sa
tisfăcătoare arbitrajele >din toam
nă, tovarășul general locotenent 
Marin Dragnea a cerut arbitrilor 
eforturi în plus pentru ca activi
tatea lor, încărcată cu multe res
ponsabilități, să-și atingă pe de
plin scopul. „Trebuie să faceți din 
arbitraj — 
nu numai 
sportivă, ci 
care a jucătorilor, antrenorilor și 
chiar a spectatorilor din tribune“.

luat

a spus vorbitorul — 
un act de dreptate 
și un factor de edu-

Jack BERARIU 
Pompiliu V1NTILĂ

DIVIZIONARELE A CU O SĂPTĂMÎNĂ
ÎNAINTEA STARTULUI

(Urmare din pag. 1)

handicapul prin Paunovski (min. 
70), pentru ca Bora (min. 79) și 
Radovici (min. 80) să stabilească 
rezultatul final.

Echipa antrenată de Ion Rein
hardt a avut următoarea alcătui
re : Ilieș — Pigulea, Oiogeanu, 
Hergane, Kiss, Filipescu — Pușcaș 
(Nestorovici), Beldeanu, Bora — 
iitodiresei. Căprioru (Soos), Florea.

D. PLAVIȚU — coresp.
JIUL PETROȘANI

POZNAN 1—0 (0—0).
3 000 de spectatori,

— LECH 
în fața a 
divizionara 

locală a învins, după un joc des
tul de bun, puternica formație 
poloneză. Singurul gol al meciului 
a fost înscris în min. 47, din 11 

Mulțescu. Localnicii au a- 
formația : Ion Gabriel —

m, de 
liniat 
Dodu, Stocker, Tonca, Nițu — 
bardi, Naghi — Fildiroiu, Mulțes
cu, Roznai. Szabados (min. 46 
Schmidt).

A. SLABII — coresp.
POLITEHNICA TIMISOARA — 

GORNIK ZABRZE 0—4 (0—2) !
Cunoscuta echipă poloneză și-a 
încheiat turneul în țara noastră 
evoluînd pe stadionul din Timi
șoara, în fața a 20 000 de specta
tori. Deși fără internaționalii săi, 
Szarmacb și Gorgon, Gornik a 
reușit o victorie Ia un scor sur
prinzător : 4—0 (2—0), prin golu
rile înscrise de Gzili (min. 28 și 
64), Kasel (min. 40) și Lazurovici 
(min. 50). Timpul frumos și tere
nul bun au creat condiții optime 
de desfășurare acestei partide. 
Oaspeții au prestat un joc exce
lent, cu combinații reușite, rea
lizate în mare viteză. In schimb, 
Politehnica a fost o deziluzie, lă- 
sîndu-se ușor depășită în apărare, 
în plus, deși campionatul nici n-a 
început, gazdele au manifestat o 
neexplicabilă oboseală, ca și multe 
incertitudini in ceea ce privește 
formula de echipă. încercările lui 
Dembrovschi, coordonatorul de 
joc, de a-și pune coechipierii în 
poziții bune nu au dat rezultate, 
deoarece aceștia nu i-au intuit 
intențiile. Politehnica a avut pu
ține ocazii de a înscrie, pe care 
le-a ratat: Giuchici (min. 32), An
gliei și Dembrovschi, aceștia din 
urmă șutind 
minut 80.

A arbitrat 
rești).

Politehnica

Li-

în

V.

bară, în același

Murgășan (Bucu-

aliniat următoa-a 
rea formație 1 Jivan (min. 54 Ca
tena) — Mioc, Bungău 
Păltinișan), Arnăutu, 
Dembrovschi, Crîngașu, 
(min. 46 Bungău) — Anghel, Bojin 
(min. 46 Cotec), Petrescu.

C. CREȚU — coresp.
DINAMO BUCUREȘTI — VO

INȚA BUCUREȘTI 4—0 (2—0).
Ieri dimineață, dinamovlștii au 
susținut ultima partidă de verifi
care în Capitală, înaintea reluării 
campionatului, întîlnind divizio
nara B bucureșteană .Voința. în 
formula preconizată pentru debu-

(min. 46
Maier — 
Giuchici

tul din acest sezon (la Reșița, cu 
F.C.M.), liderul a prestat un joc 
rapid, spectaculos, prezentînd un 
cuplu de înaintași centrali 
Georgescu — Zamfir) cu 
de gol. De altfel, ei sînt 
celor 4 goluri înscrise, 
mareînd de cîte două ori.

DINAMO : Constantinescu (min. 
60 Cavai) — Cheran, Dobrău, G. 
Sandu (min. 46 Sătmărcanu II), 
Deleanu (min. 46 Lucuță) — Dinu 
(min. 46 Marincell. Moldovan — 
R. Nunweiller, Dudu Georgescu, 
Zamfir, Lucescu (min. 46 Custov). 

Pavel PEANA
ROȘU — C.S.U. 

4—0 (1—0, 1—0). în ul- 
joc de verificare (trei 
30 de minute), stegarii 
categoric, prin golurile 

Și

(Dudu
poftă 

autorii 
fiecare

STEAGUL 
BRAȘOV 
timul lor 
reprize a 
au învins 
marcate de Pescaru (min. 27 
58), Ghergheli (min. 64) și Mate- 
escu (min. 88). Divizionara A a 
folosit următoarea formație : Cli
pa — Hîrlab, Cadar. Mihăilescu, 
Mateescu — Șerbănoiu, Pcscaru, 
Niță — GySrfi, Ghergheli, Radu. 
Au mai jucat Rusu și Iambor 
Carol GRUIA — coresp. județean.

C.S.U. SUCEAVA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—2 (0—1). 3 000 de 
spectatori au asistat la întâlnirea 
amicală dintre echipa gazdă și 
divizionara A. Sătmărenii au lă
sat o impresie bună prin jocul 
prestat. De altfel, la un moment 
dat, ei au condus cu 2—0. Pentru 
Olimpia Satu Mare an înscris 
Kaiser (min. 25) și lancu (min. 
57), iar pentru gazde losep (min. 
62)

OLIMPIA SATU MARE : Pusfai 
(Bathori I) — Filip (Berețchi), Bi- 
gan, Knoblau, Bocșa — Naoin. 
Borota. Kaiser (Agiu) — lancu, 
Hațieganu. Helvei (Lucaci, Both).

I MINDRESCU — coresp.
F.C. ARGEȘ — METALUL MIJA 

3—0 (1—0). Joc plăcut, în care 
gazdele au cîștigat fără dificulta
te, dată fiind în primul rînd di
ferența de valoare dintre cele 
două echipe. Au marcat Radu I, 
Radu II și Jercan.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — „U"
CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—0). Dispu
tat pe Stadionul municipal, în fa
ța a aproximativ 3000 de specta
tori, meciul a fost modest, ambe
le echipe părînd obosite. Arbitrul 
local T. Gaboș a condus slab ur
mătoarele formații :

C.F.R. : Moldovan — Szdke, Vi- 
șan, Dragomir, Lupu — M. Bre- 
tan, L. Mihai, Moș — Adam, Țe- 
gean, Moga.

„U“ : Duba — Porațchi, Demi- 
an, Matei, Mierluț — Dumitres
cu, Anca, Bichescu — V. Mure- 
șan, Vaczi, Batacliu.

Autorii golurilor : Moș și Vaczi. 
în cele două formații au mai ju
cat 1 M. Pop și Soo (la C.F.R.), 
Barbu și Cîmpeanu II (la ..U“).

V. CONSTANTIN
F.C. GALAȚI — F. C. CON

STANȚA 1—0 (0—0). Un joc an
trenant, de bun nivel tehnic, dis
putat în fața a peste 15,000 de

spectatori. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Burcea (min. 55).

F.C. GALAȚI : Hagioglu (I. Va- 
sile) — Nedelcu I. (Pătrașcu). 
Nan (M Marin), Stoica, I. Nicu 
— Morohai (Codreanu), Haiduc- 
(Manea) — Sălceanu, Dumitriu 
III, Burcea, Ionică (Nedelcu II).

F.C. CONSTANTA : Popa —
Mustafa, Antonescu, Bălosu (Co— 
din), Nistor — I Constantinescu. 
lovănescu — Tănase, Negoescu- 
(Mărculescu), Peniu, Lică.

în deschidere : C.S.U. Galați — 
Petrolul Ploiești 1—0 (0—0). A 
marcat Cramer (min. 65).
T SIRIOPOL — coresp. județean- 

ȘOIMII SIBIU — SPORTUL.
STUDENȚESC 3—2 (I—O). Peste- 
9000 de spectatori au urmărit un 
joc plăcut. Pentru gazde au mar
cat : Schwartz (min. 5), Țurlea- 
(min. 52) și Fanea Lazăr (min. 
63) ; pentru oaspeți Leșeanu (min.
72) si Marica (min. 75). în min.. 
20 M. Sandu a fost eliminat pen
tru insulte repetate. In locul lui- 
a fost admis să joace Chihaîa.

SPORTUL STUDENȚESC : Su
ci u (Verșanschi) — Tănăsescu, 
Măndoin (Cazan), M. Olteann, Gri- 
gore (Manea) — Marica, O. Io- 
nescu, Rădulescu — Petreanu (Le
șeanu), M. Sandu (Chihaia), T. 
Constantin (Tolea).
Hie IONESCU — coresp. județean

OLIMPIA ORADEA — U.T.A.
1—3 (0—1). Meci frumos, cu .mul
te faze de poartă. In care arăde
nii și-au demonstrat superiorita
tea prin golurile marcate de Col
nic (min. 43, 75 și 90). Pentru 
gazde a înscris Bakoș (min. 77, 
din penalty).

U.T.A. : Iorgulescu — Birău, 
Kukla, Pojoni, Sima — Domide, 
Schepp, Broșovschî — Axentc, 
Colnic, Juhăsz (Bedea).

P. LORINCZ — coresp.
ALTE REZULTATE s

STEAUA—PROGRESUL 2—2
S.C. BACAU — CONSTRUCTO

RUL GALAȚI 3—2 (2—2). An 
marcat : Botez (min. 30), Duțan 
(min. 43) și Pană (min. 48), res
pectiv Enache (min. 20) și Ioniță 
(min. 32)
Ilie IANCU — coresp. județean 

MUREȘUL DEVA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 {1—0). Au- 
marcat : Uilecan (min. 19) și Se- 
lymesi (min. 79).

I. JURA — coresp.
VICTORIA CĂREI — MINE

RUL BAIA MARE 1—1 (1—1). Au 
marcat : Budai (min. 5), respec
tiv Koller (min. 22).

E. HERMAN — coresp.
UNIREA FOCȘANI — GLO

RIA BUZĂU 2—0 (0—0). Au mar
cat : Faliei (min. 75) și Canaragiu 
(min. 55).

AI. SIRBU — coresp.
UNIVERSITATEA CRAIOVA (ti- 

neret-speranțe) ■— METALUL DRO- 
BETA TR. SEVERIN 2—0 (0-0). 
Au marcat Tănase (min. 79) și 
Zindroș (min. 88) (Șt. GURGUI — 
coresp.).



Începe, In capitală,

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
Azi, la ora 18, Cehoslovacia tineret — Polonia tineret

Iubitorii hocheiului din Capi
tală vor avea posibilitatea, înce-, 
pînd de astăzi și pînă duminică, 
să urmărească în fiecare zi una 
sau două partide din cadrul tra
diționalei competiții internaționa
le dotată cu „Cupa Federației". 
La ediția din acest an a întrece
rii participă echipele reprezenta
tive ale ELVEȚIEI și ROMÂNIEI, 
formațiile de tineret ale CEHO
SLOVACIEI si POLONIEI si e- 
chipa AVTOMOBILIST SVERD
LOVSK (U.R.S.S).

Pentru formația noastră, ca și 
pentru cea a Elveției, turneul

constituie un util test înaintea 
startului întrecerilor grupei B a 
campionatului mondial, progra
mate, de la 14 martie, In loca
litatea Sapporo din Japonia.

Competiția debutează azi, pe 
patinoarul din parcul sportiv „23 
August", cu o întîlnire care se 
anunță interesantă, cea dintre for
mațiile CEHOSLOVACIEI și PO
LONIEI. Meciul va avea Ioc la 
ora 18. Mîine 
partidele t 
SLOVACIA 
ROMÂNIA 
ora 18,30.

sînt programate 
ELVEȚIA — CEHO- 
(tin.) la ora 16 si 

— POLONIA (tin.) Ia

INTRECEIÎILE RADI0TELEGRAFIȘT1L0R
Duminică s-au încheiat '— la 

sediul Radioclubului central din 
Capitală — întrecerile din cadrul 
concursului internațional de ra- 
diotelegrafie de sală „Cupa Du
nării". Aflată la cea de a V-a 
ediție, competiția — care a coin
cis cu împlinirea a 50 de ani de 
ia primele emisiuni ale radioama
torilor din țara noastră — a re
unit la startul probelor echipe de 
radiotelegrafist! sportivi din Bul
garia (LZ), Cehoslovacia (OK), 
Iugoslavia (YU), Polonia (SP), 
Uniunea Sovietică (UA) și Româ
nia (YO). De remarcat că rezul
tatele obținute în acest an au de
pășit cu mult valorile maxime a- 
tinse la ediția precedentă. Astfel, 
sportivul sovietic Stanislav Zele- 
nov a recepționat corect radiogra
ma compusă din cifre, transmisă 
la viteza de 420 de semne con
venționale pe minut. Tot el a 
transmis radiograma de cifre cu 
viteza de 270 de semne conven
ționale pe minut. Radioamatorii 
români s-au prezentat bine la

proba de regularitate unde au 
ocupat primele două locuri. Cla
sament i regularitate, seniori i 1 
RADU BRATU (YO4HW) 4 417 p. 
2. Gheorghe Cîmpeanu (YO9ASS) 
4 375 p. 3. Tomas Mikeska 
(OK2BFN) 4 222 p; juniori l 1. JIRI 
HRUȘKA (OKIMMW) 4195 p, 2. 
Vladimir Mașunin (RC2LBF) 3 880 
p, 3. Pompiliu Dona (YO2SW) 
3 697 p ; recepție viteză t 1. STA
NISLAV " ” ‘
2137 p,
(UA3VCA) 1 279 p, 3. Tamaș Mi
keska (OK2BFN) 1 243 p ; juniori t
1. VLADIMIR MAȘUNIN 1 148 p,
2. Jiri Hrușka 924 p, 3. Pompiliu 
Dona 776 p ; transmitere viteză :
1. STANISLAV ZELENOV 2110 p,
2. Anatoli Rîsenko 1 205 p, 3. Liu- 
bomir Traikovici (YU1QBM) 1012 
p ; juniori l 1. JIRI HRUȘKA 838 
p, 2. Pompiliu Dona 775 p, 3. Vla
dimir Mașunin 670 p. Pe echipe i 
1. Uniunea Sovietică, 2. Ceho
slovacia, 3. România, 4. Bulgaria, 
5. Polonia, 6. Iugoslavia.

Ion HOABAN

ZELENOV (UA3VBW)
2. Anatoli Rîsenko

}>CUPA DE CRISTAL“LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

Pișkulin (U.R.S.S.) 16,30 m. Cu a- 
cest rezultat el i-a învins pe Mi
hail Segal (U.R.S.S.) — 16,16 m 
și pe Carol Corbu — 16,13 m.

Confirmînd succesul de la _cam- 
pionatele republicane, C. Cîrstea 
a cîștigat săritura în înălțime îna
intea campionului balcanic iu
goslavul Daniel Temin, a lui Lo
rand Torbk și a lui Șerban loan, 
to{l patru notați cu performanța 
de 2,09 m. De subliniat că la 
2,12 m Cîrstea a avut două în
cercări remarcabile, nereușite însă 
'din cauza unor infime inexacti
tăți în finalul săriturilor.

La prăjină, prim'ii trei clasați 
au fost concurenții români i Ni-

La săritura în lungime Ștefan 
Lăzărescu a avut doar o singură 
încercare valabilă, prima, de 
7,63 m după care le-a depășit pe 
toate celelalte (ultima a măsurat 
7,74 m !). Aceasta i-a fost însă 
suficientă pentru a cîștiga con
cursul. Foarte interesantă disputa 
pentru locurile 2—3, între junio
rul Tudorel Vasile și Dumitru Ior- 
dache, situația schimbîndu-se de 
mai multe ori. în final, cu 7,50 m 
T. Vasile a fost al doilea, Iorda- 
che al treilea (7,46 m). Pe locul 
4, grecul Hatzistathis (7,34 m).

Am așteptat cu mult interes 
desfășurarea finalei probei mascu
line de 60 m garduri, mai ales 
după ce, în serii, recordmanul 
nostru Erwin Sebestyen obținuse 
un timp de 7,7, la 0,1 s de record, 
în finală însă el a „agățat" gar
dul trei, s-a dezechilibrat și a 
fost nevoit să lupte din greu 
pentru prințul loc. 1. Sebestyen 
7,8, 2. Nicolae Perța 7,8, 3. Efstra- 
tos Vasiliou (Grecia) 7,9, 4. Geor
gios Mandellos (Grecia) 7,9 s. 
Cursa feminină a fost dominată 
clar de hurdlera iugoslavă Emi- 
na Pilav — 8,4 s (la 0,1 s 
cordul țării). Pe locurile 
toare s-au clasat : Margit 
(Danemarca) 8,5 — record 
Valeria Biduleac 8,6 s.

Săritura în înălțime femei 
fost singura probă fără participa
re internațională, dar și cea în 
care nivelul rezultatelor a fost, 
poate, cel mai scăzut : 1. Roxana 
Vulescu 1,75 m, 2. Niculina Ilie 
1,70 m, 3. Christine Gosler 1,60 m.

de re- 
urmă- 

Hansen 
egalat,

a

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

ROMANIA-OLANDA
DEN HELDER, 23 (prin telefon). 

Ca și în întîlnirile 
în luna decembrie, la București 
Și • • - . ’.
masculine de baschet ale Români
ei și Olandei și-au împărțit victo
riile în meciurile desfășurate, 
sîmbătă și duminică, la Groningen 
și la Den Helder. în prima parti
dă, gazdele au cîstigat cu 106—104 
(40—40, 80—80, 92—92), după o în
trecere palpitantă, de bun nivel 
tehnic. Cele mai multe puncte ale 
formației române au fost înscrise 
de Oczelak 28, Tarău 19, Geor
gescu 13, Pîrșu și Niculescu cîte 
9. A doua zi, bascnetbaliștii ro-

desfășurate

la Pitești, reprezentativele

TURNEUL DE POLO

DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 23 (prin telefon), 

tn continuarea turneului ce se dis
pută în piscina de pe insula Mar
gareta, reprezentativa de polo a 
României a întîlnit echipa Unga
riei. După un meci foarte echili
brat, victoria a revenit echipei ță
rii gazdă cu scorul de 5—4 (1—1, 
1—1, 1—2, 2—0). Au înscris : CI. 
Rusu 2, Zamfirescu. Nastasiu pen
tru România, respectiv Kasas, 
Konrad, Sârosi, Harkai și Farago. 
In parțida care a desemnat cîști- 
gătoarea turneului, formația Un
gariei a dispus de cea a U.R.S.S. 
cu 5—3 (2—1, 1—1. 1—0. 1—1). Cla
sament final : 1. Ungaria, 2.
U.R.S.S., 3. România.

LA BASCHET,

83-77 SI 104-106
mâni s-au revanșat, cîștigînd cu 
83—77 (33—30), după o dispută în 
care au izbutit să contracareze 
superioritatea de talie a adversa
rilor. Cele mai multe puncte i 
Popa 21, Oczelak 20, Niculescu 13.

REZULTATELE BOXERILOR
ROMÂNI LA MINSK

în turneul de box de la Minsk, 
campionul român Victor Zilber- 
man a ajuns în finala categoriei 
semimijlocii, după ce l-a învins 
prin k.o. 2 pe Anatoli Juravliev 
(U.R.S.S.). în finală, Zilberman a 
fost declarat învins la puncte de 
polonezul Jozef Stachowiak. La 
cat. pană, după o victorie în fața 
sovieticului Bielozerțev. Mihai Plo- 
ieșteanu a fost eliminat în sferturi 
de finală de către Kobilevski 
(U.R.S.S.) prin abandon. La cat. 
mijlocie, Constantin Cocîrlea a fost 
învins în primul meci de către Sto- 
learov (U.R.S.S.).

CAMPIONATE

Dovedindu-și, din nou, înalta cla
să, Helena Fibingerova a cîști
gat detașat aruncarea greutății : 

20,49 m I

chifor Ligor — 4,90 m, Cornel An
ton — 4,90 m 
4,80 m.

Ziua a doua .. 
fost dominată, pe planul perfor
manței, de aruncarea greutății. 
Aruncătorii bulgari Nikola Hris- 
tov și Mihail Chiosev, adevărați 
coloși, au luptat pînă la ultima 
încercare pentru victorie. Majori
tatea timpului a condus Chiosev 
(18,97 m) dar in ultima aruncare 
din concurs 
victoria cu 
superioară 
competiției 
Komar. Pe i 
cu 17,68 m.

și Marian Voicu —

a întrecerilor a

: Hristov a obținut 
19,30 m, perfor -ai.ță 
cu 2 cm recordului 

deținut de polonezul 
locul 3, Marin Iordan

ITALIA (etapa a 19-a). Bolog
na — Inter 2—I (Savoldi, Cresci, 
respectiv Mazzola), Ascoli — Ju
ventus 0—0, Fiorentina
2— 2 (Desolati 2, Bordon și Or-
landi), Lazio — Ternana 0—0, la 
Verona : Milan — Roma 1—1 (Ba- 
tistoni — autogol, respectiv Pra- 
ti), Napoli — Sampdoria 2—0 
(Bruscolotti și Massa), Torino — 
Lanerossi Vicenza 2—0 (Sala și 
Agroppi), Varese — Cagliari 0—1 
(Riva). In clasament : Juventus
29 p, Lazio 26 p, Torino 25 p, Na
poli 24 p. In clasamentul golgete- 
rilor : Savoldi (Bologna) 12 g, Prati 
(Roma) 9 g etc. (Cesare TREN
TINI).

ANGLIA (etapa 31). Burnley 
a învins cu 2—1 pe Sheffield 
United, iar Chelsea a întrecut cu
3— 2 pe Newcastle. Alte rezultate
mai importante ! Conventry — Ip
swich 3—1 ; Derby — Arsenal 2—1 ; 
Liverpool — Everton 0—0 ; Totten
ham — Leicester 0—3 ; Wolver
hampton — West Ham United 3—1. 
Clasament : 1. Stoke -- 37 p. (31

Cesena

PE S RT
ATLETISM • Lâ Madison Square 

Garden, Dwight Stones a sărit 2,28 m 
la înălțime eorectînd cu 1 cm recor
dul mondial pe teren acoperit, 
m — Filbert Bay (Tanzania) 
prăjină — Baird (Australia) 
1 000 m — Wohlhuter (S.U.A.) 
3 000 m — Nyambui (Tanzania) 8:01,6. 
• La Salt Lake City : greutate — î 
Brian Oldfield (S.U.A.) 21,87 m (aW 
doilea rezultat mondial al tuturor*.

1 500 
3:41.2 ;

5,41 ;
2:22,2

doilea rezultat mondial al tuturor * 
timpurilor pe teren acoperit) • Cam-j 
pionatele R.F.G. : 200 m (f) Rita Wil- I 
den 23,77 m ; înălțime (m) Walter 
Boiler 2,15 rh • La Paris, belgianul» 
Puttemans : 6 mile — 27:17,8 și 10 000 î 
m — 28:12,4 — cele mai bune perfor
manțe mondiale pe teren acoperit.

BASCHET • în C.C.E. (m) — 
ciur! retur în etapa a patra : Balkan , 
Botevgrad — Zadar 95—85, Alviâ-’ 
Stockholm — Berck (Franța) 73—78^ 
U.B.S.C. Viena — Racing Malines-^ 
101—89, Transol Rotterdam — Reali 
Madrid 81—89.

BOX • Cassius Clay a declarat că > 
în decurs de țTatru luni îi va acord&J 
revanșa lui Foreman. Meciul va avea J 
loc în R.A. Egipt sau Iran, la o dată 
care se va stabili ulterior.

POLO • Turneul de la Barcelona? j 
Iugoslavia — R.F.G. 5—5 : Spania —j 
Italia 7—5 !, Iugoslavia — Spania 3—2d 
Italia — R.F.G. 5—4. Clasament : Iugo-1 
slavia 5 p, Spania 4 p, Italia 2 
R.F.G. 1 p.

SCRIMA < „Cupa Prietenia", la 
Pleven (floretă) : au cîștigat polone?- 
zul Sipnewski (m) și Weninger 
(R.D.G.) la fete.

ȘAH • Cea de-a 11-a partidă din^ 
tre Nana Aleksandria și Irina Leviti
na, în meciul pretendentelor la titlul 
mondial, s-a încheiat remiză la muta
rea a 6-a ! Scorul este 5*/2—5?/2,

TENIS a După două înfrîngeri în 
turneele W.C.T., Arthur Ashe s-a re
vanșat asupra lui Bjorn Borg, în fi
nala de la Barcelona, învingîndu-1 cu 
7—6, 6—3. în semifinale : Ashe — Pa- 
run 6—2, 6—4 ; Borg — Higueras 6—4? 
6—1 • Rod Laver a cîștigat finala de 
Ifi La Costa : 6—2, 6—2 cu Allan Sto
ne ț La Boca Raton, în „sferturi" : 
Connors — Flbak 2—6, 6—2, 6—3 ; Mel- 
ler — Pisecki 6—1, 6—3 ; Fassbender
— Belkin 6—4, 6—3 ; Owens — Austin 
5—7, 7—5, 6—2. Semifinale' : Connors
— Meiler 6—4, 6—3 ; Fassbender —• 
Owens 6—2, 6—4.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR ÎN SALĂ
La Londra s-au desfășurat sîm- 

bătă și duminică întrecerile celei 
de a V-a ediții a campionatelor 
europene de tir în sală la arme 
cu aer comprimat, pușcă și pistol. 
In probele de pușcă, disputate în

RAPORTUL COMITETULUI DE ORGANIZARE
DE LA MONTREAL

LAUSANNE ,Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic, Lordul Killanin, s-a de
clarat satisfăcut de raportul Co
mitetului de organizare al J. O. 
de vară de la Montreal. Timp de 
5 ore, delegații canadieni au ex
pus detaliile planului de 
strucție a bazelor sportive unde 
vor avea loc întrecerile

con-

olim-
pice din anul 1976. Față de pro
iectul inițial a survenit o singură 
schimbare și anume : probele de 
călărie vor fi
mont (85 km depărtare de Mon
treal). Numai 
națiunilor" se 
dionul olimpic.

concentrate la Bro-

„Marele premiu al 
va disputa pe Sta-

★
de cuvînt al Comi-Un purtător 

tetului olimpic canadian a anun
țat, la Lausanne, că în vara a- 
cestui an va avea loc la Mon
treal o „repetiție olimpică" la 
care vor participa circa 2 000 de 
sportivi din 60 de țări. Scopul 
acestor întreceri este nu numai 
verificarea bazelor olimpice ter
minate la acea dată și întilnirea 
sportivilor canadieni cu elita mon
dială, dar și acela de a educa 
publicul în spiritul olimpic al spor
tului ,<Je mare competiție și, prin 
aceasta, de a crea un climat de 
interes în marea metropolă ca
nadiană. întrecerile de atletism 
se vor desfășura pe pista sințe-

DE FOTBAL
de meciuri) : 2. Burnley — 37 p. (31 
meciuri) ; 3 Everton 36 p. (29
jocuri) ; 4. Manchester City — 35 p. 
(30 jocuri).

UNGARIA țetapa a 16-a — pri
ma din retur) : M.T.K. — Diosgyâr 
4—1, Honved — Bekescsaba 2—0, 
Vasas — Tatabânya 3—1, Pecs — 
Ujpesti Dozsa 4—2, Videoton —
Ferencvăros 1—1, Gyor — Salgo- 
tarjan 3—1, Szombathely — Za- 
laegerșzeg 2—L In clasament con
duce 
mată
varos

R.

Ujpesti Dozsa cu 
de Honved cu 24 
cu 19 p etc.
F. GERMANIA.

27 p., ur-
p, Ferenc-

Intr-unul 
din derbyurile campionatului vest- 
german, F. C. Kdln a învins cu 
1—0 pe Bayern Miinchen. Alte re
zultate 3 Eintracht 
T C. Borussia 7—1 ; 
burg 1—0 ; V.f.B. ! 
ckers Offenbach 3—1 ; 
Monchengladbach — 
Sgrslautern 1—0; Schalke — V.f.L. 
Bochum 1—0 ; Wupperțal — For
tuna Diisseldorf 2—3.

t Frankfurt — 
; Hertha — Ham- 
Stuttgart — Ki- 

Borussia 
F. C. Kai-

SATISFĂCĂTOR
tică a vechiului stadion din par
cul Kent, întrucît marele Stadion 
olimpic nu va fi gata decît la în
ceputul anului 1976.

prima zi, titlurile continentale au 
revenit următorilor trăgători : se
niori — Mullenheim (Franța) 384 
P, pe echipe — R. F. Germania 
1522 p; senioare — Libalova 
(U.R.S.S.) 383 p ; pe echipe —
U.R.S.S. 1143 p ; juniori — Kraeger 
(R.D.G.) 383 p, pe echipe — Polonia 
1126. Trăgătorii români au partici
pat la unele probe ale campionate
lor. Cel mai bun loc, patru, a fost 
ocupat de juniorul Dan Pantazi, 
care la pușcă a marcat 378 p. Cei
lalți reprezentanți ai noștri au o- 
cupat următoarele locuri : la pistol 
seniori ; 9. Dan Iuga 382 p... 30. 
Corneliu Ion 378 p... 36. Liviu Stan 
377 p... 45. Marcel Roșea 375 p. Pe 
echipe, România locul 6 cu 1512 p; 
pistol senioare : 9. Anișoara Matei 
371 p.
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I AGENDA SĂPTÂMÎNII
24.11

24—

25—

27—

2.in

8.ni

î.ni

1—15.III
2.III

SCHI

TENIS

BOB

SCHI

HOCHEI PE IARBA 
SCHI
ATLETISM

CICLISM

Cupa Europei (f) — alpine — Za
kopane
Turnee internaționale : New Jer
sey, Palm Beach, San Antonio și 
Rottderdam
Probe preolimplce — Igls-Inns- 
bruck
Cupa mondială (m, t) — alpine — 
Garibaldi (Canada)
Cupa mondială. în Malaezia
Concursul Vaasa — Suedia
S.U.A.—U.R.S.S., la Richmond
(S.U.A.)
Cursa Genova—Nisa

PE GHEAJA Șl PE ZAPADĂ
in-
a-

BOB • Congresul Federației 
ternaționale de bob a decis ca 
nul viitor campionatele europene 
să se desfășoare la Saint-Moritz, 
în timp ce „mondialele" vor co

IN EUROPA
clasament pe primul loc se 
Borussia Monchengladbach 

p., urmată de 
cu 28 P- Și

Kickers 
Hertha

oară în

Offen- 
tot cu

ultimiiprima
căpitanul echipei de 

Miinchen, Franz

incide cu J. O. de la Innsbruck, e- 
chipajul campion olimpic fiind de
clarat și campion mondial. Con
gresul a reținut candidatura sta
țiunii Sinaia pentru organizarea 
C.M. de bob pentru tineret • Cam
pionatele mondiale (4 persoane) 
s-au încheiat la Cervinia : 1. El
veția II (E. Schărer, W. Carmi
chael, J. Benz, P.
R.F.G. I, 3. Austria I, 
5. R. D. Germană I,

PATINAJ VITEZA 
(Olanda),

In 
află 
cu 30 
bach 
28 p.

îs Pentru 
patru ani, 
fotbal Bayern 
Beckenbauer, a lipsit din forma
ție intr-un 
Medicii i-au 
complet internaționalului vest-ger- 
man, care suferă de o accentu
ată oboseală fizică și nervoasă.

o Selecționata Poloniei a în
tîlnit la Split pe Hajduk pe care 
a învins-o cu 1—0 (0—0).

« Mare surpriză în gr. a 8-a a 
C. E. Disputat la La 
ciul Malta — Grecia 
cu victoria gazdelor : 
Au marcat : Aquillina 
Magro (min. 81). Clasament

meci de campionat, 
recomandat repaos

Valetta, me- 
s-a încheiat
2-0
(min

(1-0).
34) și

1. Grecia 4 12 1
2. R. F. Germania 2 110
3. Malta 2 10 1
4. Bulgaria 2 0 11

Schărer), 2.
4. Austria ÎL1 1 
6. Elveția L
• La Assen 

campionatele mondiale 
feminine, la multiatlon : 1. Karin 
Kessow (R.D.G.), 2. Tatiana Ave
rina (U.R.S.S.), 3. Sheila Young 
(S.U.A.). Probele au fost cîștigate 
de : Sheila Young (S.U.A.) 500 și 
1000 m, Karin Kessow (R.D.G.) 1500 
m și Sippie Tigchelaar (Olanda) 
3000 m ® La Innsbruck : 1000 m — 
Safronov (U.R.S.S.) 1:21,27; 1500 m 
— Kondakov (U.R.S.S.) 2:03,14 ;
5000 m — Vriend (Olanda) 7:32,42.

SCHI • Cupa mondială, la 
Nacba (Japonia), slalom uriaș (m) : 
1. Stenmark (Suedia), 2. Haker 
(Norvegia), 3. Hinterseer (Aus
tria). La slalom (f) a cîștigat Hănni 
Wenzel (Liechtenstein). Q Tradiționala 
cursă de schi de mare fond „Va- 
asaloppet" va reuni la această edi
ție un număr record de participanți. 
Cu toate că dificila probă. în lun
gime de 85 km, va începe la 2 mar
tie, numai pînă la 20 februarie con
firmaseră participarea peste 9 500 de 
schiori. Competiția are loc între lo
calitățile Saelen și Mora, aflate în 
centrul Suediei
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