
„CUPA 
TINERETULUI"

Fi. a’eie la schi, sanie și pat.naj 

pentru pionieri și școlari

MIERCUREA CIUC, 1 (prin 
telefon). Timp de două zile, in
tr-an decor de iarnă splendid 
și o organizare excelentă, s-au 
des.ășurat primele finale din 
cadrul celei de a IlI-a ediții — 
de iarnă — a „Cupei tineretu
lui". Au fost prezenți 216 pio
nieri și școlari, în vîrstă de 
10—14 ani, campioni județeni la 
schi, sanie și patinaj, de fapt 
reprezentanții a zeci de mii. de 
copii, care au fost angrenați în 
această populară competiție de 
masă organizată de C.N.E.F.S., 
împreună cu C.N.O.P. și M.E.I. 
Finalele au încșput sîmbătă di
mineața în Miercurea Ciuc, lo
calitate transformată. parcă, 
într-un oraș al copiilor. Mai 
întîi, a fost o defilare a con- 
curenților cu obrajii îmbujorați, 
purtînd cu ei sănii, schiuri și 
patine, iar apoi a avut loc fes- 
tivitatea de deschidere. După a- 
ceea, o parte dintre ei, patina
torii, au rămas pe pista de 
gheață naturală din Miercurea 
Ciuc. unde întrecerea a început 
cu o demonstrație a membrilor 
lotului republican de patinaj 
viteză, care au dat apoi pre
țioase indicații concurenților. 
Ceilalți s-au urcat în autobuze 
și au plecat la Harghita-Băi, 
unde aveau să se desfășoare 
probele de sanie și schi.

întrecerile s-au desfășurat în 
condiții optime. Micuții concu- 
renți veniți la finale s-au do-

♦ Modesto FERRARINI

(Continuare in pact. 2-3)

I. E. F. S. - CAMPIOANA
LA BASCHET FEMININ
Rezultatele clapei a 14-a

Ediția a 27-a a Campiona
tului republican de baschet 
feminin s-a încheiat ieri cu 
victoria echipei I.E.F.S. (an
trenor prof. Ioan Nicolau) 
care realizează pentru a treia 
oară această performantă. 
I.E.F.S. a totalizat 60 p și este 
urmată în clasamentul grupei 
1—6 de : 2. Rapid 54 p, 3. Po
litehnica București 48 p, 4. O- 
limpia București 47 p, 5. Uni
versitatea Timișoara 47 p, 6. 
Universitatea Cluj-Napoca 39 
p; grupa 7—12. 7. Crișul Ora
dea 51 p. 8. C.S.U. Galați 46 
p. 9. Sănătatea Ploiești 44 p. 
10. Voința București 44 p. 11. 
Progresul București 42 p, 12. 
C.S.U. Tg. Mureș 36 p. Ulti
mele două echipe au retrogra- ' 
dat. Iată rezultatele și unele 
amănunte de la partidele fe
minine si de la cele din ca
drul Diviziei A masculine, 
aflată la etapa a 14-a.

FEMININ, GRUPA 1—6

I.E.F.S. — RAPID 2—0 : 
77—61 (43—32) și 70—61
(36—28). Meciuri plăcute, în

deosebi cel de sîmbătă. Cam
pioanele României au demon
strat că alcătuiesc o echipă 
omogenă, adeptă convinsă a 
jocului modern în care tem- 
■poul alert constituie un lait
motiv. Feroviarele au încercat 
să dea o replică onorabilă și 
au izbutit acest lucru. în cea 
mai mare măsură gratie (ca (Continuare in pag 2-3)

I.E.F.S., campioana de baschet a României : de la stingă la dreap
ta, rlndul de jos : Eugenia Dumitru, Diana Mihalik, Laura Steinberg, 
Mana Simionescu, Liliana Nanu, Viorica Balal; rlndul de sus: dr. 
Maruena lata (medicul echipei). Victoria Fluture, Liliana Rădulescu, 
Kodica Capotă, Ștefania Giurea (căpitane echipei), Ileana Portik, Ște- 
lania Basarabia, prof. Ioan Nicolau (antrenorul echipei).

Foto : Dragoș NEAGU
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La capătul celor două zile de întreceri atletice

SĂRITORII, PERFORMERII EDIȚIEI DIN ACEST AN
A „CUPEI DE CRISTAL

Sportivi din 9 țări au fost prezenți sîmbătă și duminică la startul între
cerilor trad’.l'onalei competiții atletice internaționale - doiată cu „Cupa de 
cristal". Spre deosebire de ani: trecuți, cînd în listele de concurs au figu
rat atlețî de mare valoare, recordmani ai lumii și ai continentului, la această 
ediție participarea c fost mai modestă, fapt care a privat competiția de 
rezultate răsunătoare. Merită totuși a fi subliniate noul record la greutate 
(17,97 m) al Mihaelei Loghin, performanțele învingătorilor — Doina Spinu 

' ~........................ * m) — la săritura in lungime, precum
m) la triplusalt (probele de sărituri 
performanțe moi interesante).

(6,43 m), si Dumitru 
și rezultatul lui Carol 
prilejuind, de altfel,

lordache (7,85
Corbu (16,45 

obținerea unor

DOINA SPINU, REVELAȚIA
PRIMEI ZILE

Absența de ultimă oră
Gheorghiu

a 
Alinei Gheorghiu — cauzată 
de o stare gripală — a lăsat 
deschisă lupta în proba femi
nină de săritură în lungime. 
Nu știm însă dacă participa
rea Alinei ar fi schimbat or
dinea clasamentului. pentru 
că forma de zile mari a Doi
nei Spinu — în primul ei an 
de seniorat — a permis piteș- 
tencei un 6,43 m (in a patra

a Diviziei masculine A
de obicei) evoluției excelente 
a Ilenei Gugiu, pentru a pa
tra oară consecutiv coșgeteră 
a Diviziei A.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2—0: 
80—78 (34—32) și 58—57
(30—27). Ambele partide au 
fost viu disputate. Mai palpi
tantă a fost cea de duminică, 
în care clujencele conduceau 
cu 30 de secunde înaintea flu
ierului final. Cele mai efi
ciente : Iatan 17+14, Biră 
16+12 de la Olimpia, respec
tiv Anca 23+12, Merca 22+14. 
(N. ȘTEFAN-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—9: 80—79
(38—37) și 80—72 (39—34). Ti- 
mișorencele au încheiat cam
pionatul cu două victorii mun
cite în fata bucureștencelor 
din rîndul cărora au absen
tat Tita, Mareș și Filip. (C. 
CRETU-coresp.)

GRUPA 7—12

C.S.U. GALATI — CRIȘUL 
ORADEA 1—1 : 59—62 (28—29)
și 58—53 (37—27). La cererea 
clubului gălătean. întîlnirea 
s-a desfășurat la Brașov. Me
ciurile au oferit spectacole 
plăcute.(C. GRUIA-coresp. ju
dețean).
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încercarc) cu c^ie a ciștigat. 
Clasament : 1. DOINA SPÎNU 
(Șc. sp. Pitești) 6,43 m (record 
personal). 2. Maroula Lambrou 
(Grecia) 6,28 m. 3. Anita Mi- 
lassin (Ungaria) 6.20 m.
PIȘTALU RATEAZĂ LA 5,20 M...

Dinu Piștalu. recordmanul 
prăjiniștilor pe teren acoperit 
a dominat clar proba. Dina- 
movistul a trecut din prima 
încercare la toate înălțimile, 
inclusiv la 5,10 m, avînd ten
tative destul de bune și la 
5,20 m (recordul de sală 5,12 
m). Poate va reuși la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Ia națio
nale... Clasament : 1. DINU
PIȘTALU (Dinamo) 5.10 m. 2. 
Janos Weisz (Ungaria) 5,00 m, 
3. Nichffor ' ’ (Steaua)
4,90 m.
MIHAELA LOGHIN S-A ȚINUT 

DE CUV'NT
Diferența mare de valoare 

intre prima noastră specialistă 
la aruncarea greutății și cele
lalte concurente nu lăsa nici 
un dubiu asupra cîștigătoarei.

STEAUA, A 11-a OARA CAMPIOANA DE HANDBAL
• in meciul derby: Dinamo București - Steaua 22-20

Formația Steaua, campioană a României, de la stingă la dreapta (sus) : Otto Telman (antrenor), 
Ștefan Birtalan, Alexandru Folker, Radu Voina, Romeo Platon (șeful secției), Cezar Drăgăniță, Constantin 
Tudosie, Ga vrii Kicsid, Cornel Oțelea (antrenor), jos — Laurențiu Roșu, Ion Vărgălui, Ștefan Orban, Nicolae 
Munteanu Werner Stockl, Cristian Gațu — căpitanul echipei. Foto : V. BAGEAC

Deși sîmbătă, la startul celei 
de a 22-a etape, ultima a edi
ției a 18-a a campionatului 
masculin de handbal, situația 
era clară (Steaua — practic — 
cîștigase titlul), 6 030 de spec
tatori au venit, totuși, la Pa
latul sporturilor pentru a asis
ta la derbyul de tradiție dintre 
cele două fruntașa ale handba
lului românesc, Stcatsa și Di
namo București. Așteptările nu 
le-au fost înșelate. Derbyul a 
corespuns in ceea ce privește 
spectaculozitatea, dirzenia și 
chiar nivelul tehnic. Pierzînd la 
potou șansa da a-și disputa 
titlul, Dinamo are satisfacția de 
a fi întrecut, de o manieră 
chiar mai categorică decît o 
indică scorul, redutabila for
mație Steaua care dă primului 
lot al țării nu mai puțin de 
10 jucători.

Așadar, Steaua cîștigă din 
nou campionatul de handbal, de 
data aceasta la golaveraj. Este 
pentru a 11-a oară cînd reali
zează performanța, titlul din a- 
cesi an fiind al 10-lea consecu-

Luni 2 februarie 1976

DOINA SPINU

Mihaela Logliin și-a ținut pro
misiunea făcută înaintea con
cursului. realizînd, chiar în 
prima aruncare, un nou re
cord : 17.97 m (v.r. 17,24 m.
Valentina Cioltan). Clasament: 
1. MIHAELA LOGHIN (C.A.U.)

Adrian VASILÎU 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 4)

REZULTATE TEHNiCE 
DIN ULTIMA ETAPA

Dinamo București — Stea
ua 22—20 (13—9), Dinamo
Brașov —• H. C. Minaur Baia 
Mare 23—24 (14—13), Știința 
Bacău — C.S.U. Galați 29—19 
(10—9), Politehnica Timișoara 
— Petrolul Tcleajen . 24—21 
(12—12), C.S.M. Borzești — 
Universitatea Cluj-Napoca 19— 

Tg. Mureș 
București

ta (10—8), AS,A.
— Universitatea 
16—15 (9—8).

căfaptul
și de aceas

tiv. Să consemnăm 
steliștii au meritat 
tă dată victoria finală, pentru 
care — alături 
handbalului — îi 
jucători, ca și pe 
Cornel Oțelea și

O succintă relatare a meciu
rilor ultimei etape.

DINAMO
STEAUA 22—20. Derbyul ne-a 
impresionat mai ales prin an-

de iubitorii 
felicităm pe 

antrenorii lor 
Otto Telman.

BUCUREȘTI

A fost stabilit

PROGRAMUL
REPREZENTATIVEI 

NOASTRE 
DE FbîBAt 
ÎN GRUPA 

PRELIMINARĂ 
A G. 19/8

S3 Tcate intiininle voi avea loc 
In anul viitor ® Prima partidă, 
in aprilie 1977, cu Spania, 

la București
Cu ocazia reuniunii U.E.F.A., 

de la Marbella (asupra căreia 
publicăm amănunte în pagina a 
3-a), reprezentanții federațiilor 
României, Iugoslaviei și Spani
ei au discutat problema alcătui
rii programului grupei a 8-a 
din preliminariile C.M. de fot
bal, ediția 1978. Jocurile echi
pei noastre au fost stabilite ; au 
rămas încă în discuție meciu
rile dintre echipele Iugoslaviei 
și Spaniei.

Iată programul complet al 
reprezentativei României în 
preliminariile C.M. 1978 :

16 aprilie 1977 (București) I
ROMANIA — Spania

8 mai 1977 (Belgrad) :
Iugoslavia — ROMANIA

26 octombrie 1977 (Madrid) :
Spania — ROMÂNIA

13 noiembrie 1977 (București) t
ROMANIA — Iugoslavia
După cum se vede, toate în- 

tîlnirile echipei noastre vor a- 
vea loc în anul viitor. în ceea 
ce privește jocurile Iugoslavia 
— Spania s-a stabilit doar data 
primului joc : 8 octombrie 1976. 
Locul acestei întîlniri ca și 
data și locul partidei a doua 
(proiectată în mai sau octom
brie 1977) urmează să fie sta
bilite într-o nouă reuniune a 
reprezentanților federațiilor iu
goslavă și spaniolă.

CLASAMENT 
FINAL

1. STEAUA 22 19 2 1 595—400 40
2. Dinamo Buc. 22 19 2 1 515—349 40
3. Minaur B. M. 22 14 4 4 504—467 32
4. Dinamo Bv. 22 12 5 5 515—472 29
5. Știința Bc. 22 13 2 7 436—395 28
6. „U“ Cj-N. 22 9 3 I0 413—412 21
7. Poli. Tim. 22 9 3 10 407—422 21
8. C.S.U. Galați 22 7 3 12 411—450 17
9. C.S.M. Borz. 22 6 3 13 439—480 15

10. „U" București 22 6 1 15 399—439 13
11. A.S.A. Tg. M. 22 2 0 20 372—569 4
12. Petrolul Tlj. 22 1 0 21 395—558 2

fizic al competitori-gajamentul
lor. Pe acest plan, dinamoviștii 
s-au arătat a fi superiori. Ei au 
condus din min. 3 pînă la sfîr- 
șit, uneori la diferențe aprecia
bile : 15—10 (min. 35), 17—11

Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4)



în întîlnirile de tenis România - Ungaria CUPA „C.S.O. SINAIA"
TINERELE NOASTRE JUCĂTOARE 

AU OBȚINUT FRUMOASE SUCCESE
O nouă si frumoasă afirmare 

a tinerelor noastre jucătoare de 
tenis ne-a fost oferită de seria 
întîlnirilor prietenești dintre re
prezentativele de junioare și ti
neret ale României și Ungariei, 
desfășurate în Capitală la sfîr- 
situl săptămînii trecute. în- 
tr-adevăr. româncele și-au ad
judecat toate cele trei confrun
tări paralele, demonstrînd o su
perioritate marcantă. Cea mai 
netă victorie a fost obținută de 
echipierele celei mai tinere re
prezentative. cea de la catego
ria de 15—16 ani, care n-au lă- 
cat oaspetelor nici un meci.

Dintre performanțele indivi
duale este de remarcat frumoa
sa comportare a campioanei 
noastre de junioare Lucia ’Ro
manov (16 ani), care a între
cut-o pe maghiara Eva Rozsa-

INCEPE „CUPA STEAUA" 
începînd de azi. se dispută în

trecerile din cadrul unei n-oi com
petiții de tenis pe teren acoperit, 
dotată cu „Cupa Steaua". Iau 
parte jucători și jucătoare din lo
turile naționale de seniori și ti
neret. Jocurile au loc în sala clu
bului Steaua, din Calea Plevnei.

volgy (19 ani), actualmente 
campioană a Ungariei la cate
goria senioarelor ! De notat că 
aceeași a avut o partidă grea 
și cu Elena Popescu, învinsă 
doar în prelungirile setului de
cisiv. Echipele noastre au fost 
pregătite pentru aceste întîlniri 
de antrenorii T. Bădin și A; Se- 
gărceanu.

Categoria 15—16 ani : Camelia 
Chiriac — Lilia Lugosi 6—1, 6—1; 
Lunela Orășanu — Zsuzsa Palin- 
kas 6—2. 6—1; Camelia Chiriac — 
Zsuzsa Palinkas 6—0, 6—1; Lunela 
Orășanu — Lilia Lugosi-6—2, 6—0; 
Chiriac, Orfișanu — Palinkas, Turi 
6—2, 6—2. ROMANIA — UNGARIA
5— 0.

Cat. 17—18 ani : Gabriela Dinu
— Judit Budai 6—2, 7—5; Marin
Romanov — Zsuzsa Turi 7—6. 6—3; 
G-abriela Dinu — Zsuzsa Turi 4—6, 
3—6; Maria Romanov — Judit Bu
dai 7—5. 6—3; Dinu, Popescu —
Budai. Lugosi 6—3, 3—6, 6—1. RO
MANIA — UNGARIA 4—1.

Cat. tineret : Elena Popescu — 
Eva Rozsavolgyi 1—6. 1—6, Lucia 
Romanov — Eszter. Permai 6—3,
6— 1; Elena Popescu — Eszter Per
mai 6—2, 6—2; Lucia Romanov — 
Eva Rozsavolgyi 6—1, 1—6. 6—4 ; 
Romanov, Romanov — Rozsavol
gyi, Permai 7—6. 6—2. ROMANIA
— UNGARIA 4—1.

La Timișoara și Cluj-Napoca 
s-au încheiat turneele de de
but în noua ediție a campiona
telor Diviziei A de volei, tur
nee ce au cuprins primele 4 e- 
tape Ia feminin, și primele 3 la 
masculin (cea de a patra fiind 
amînată pentru turneul de la 
București). Iată relatările co
respondenților noștri de la par
tidele programate în ultimele 
etape.

TIMIȘOARA, 1 (prin telefon). 
Cea mai interesantă și mai e- 
chilibrată partidă a acestui 
prim turneu feminin a opus 
vineri seara tîrziu echipele 
bucureștene I.E.F.S. și Rapid. 
Dispunînd de un lot mai tînăr, 
bătăios și dornic de afirmare, 
studentele au produs o fru
moasă surpriză în fața experi
mentatelor jucătoare rapidiste. 
I.E.F.S. a obținut victoria cu 
3—2 (—13, 13, 7, —12, 16), în 
aceeași seară : Dinamo — Uni
versitatea Timișoara 3—1 (9. 5. 
—12, 5).

Sîmbătă. și duminică s-au în
registrat alte cîteva surprize, 
care au animat întrecerile. 
Astfel, noua promovată Știința 
Bacău a reușit să învingă pe 
Farul, care anul trecut s-a nu
mărat printre cele 4 echipe ce 
și-au disputat titlul de cam
pioană. Dar, după această per
formanță, duminică, echipa bă
căuană a cedat în fața celei
lalte promovate. ,.U“ Cluj-Na
poca !

De remarcat faptul că în ul
timele două etape echipele au 
mai intrat în ritm, în atmos
fera de concurs, însă spre sfîr- 
șitul meciurilor s-au observat 
îa toate participantele aceeași 
lipsă de concentrare și senza
ția de oboseală manifestată la

începutul turneului. Cel mai 
important joc al ultimei etape, 
a fost cel dintre, formațiile 
I.E.F.S. și Dinamo. Cu excepția 
setului doi, lupta a fost deose
bit de echilibrată și palpitantă. 
De data aceasta însă studentele 
au trebuit să se încline, după 
5 seturi, în fața unei adversare 
experimentate, valoroase și ca 
individualități, dar și ca -an
samblu. Ar mai trebui sublinia
tă calitatea ireproșabilă a arbi
trajelor.

Iată rezultatele înregistrate 
în ultimele două zile de con
curs : sîmbătă : Știința Bacău — 
Farul 3—1 (—11. 5, 15, 4), Di- 
namo 
3—0

— Olimpia București
(1, 7, 6), Universitatea 

Craiova — „U“ Cluj-Napoca 
3—0 (4. 12, 12), Rapid — C.S.M. 
Sibiu 3—0 (3, 5, 1), Penicilina
Iași — Universitatea Timisoara 
3—0 (5. 12. 9), I.E.F.S. — C.S.U. 
Galați 3—0 (11, 3, 10); duminică: 
„U“ Cluj-Napoca — Știința Ba
cău 3—2 (10, 12, —10, —4, 13), 
Penicilina Iași —■ Olimpia 
București 3—0 (9, 7, 5), C.S.U. 
Galați — C.S.M. Sibiu 3—0 (11, 
7, 6), Dinamo — I.E.F.S. 3—2 
(15, 5, —14, —10, 15) — cel 
mai bun meci, Rapid — Farul 
3—0 (8, 4, 10). Universitatea
Craipva — Universitatea Timi
șoara 3—1 (6. —10. 6. 1).

T.a reutrune au asistat peste 
2000 de spectatori.

P. ARCAN, coresp. județean

CLUJ-NAPOCA. 1 (prin tele
fon). în cea de a treia zi de 
competiție, cele mai disputate 
și mai frumoase întâlniri au 
fost furnizate de echipele Stu
dențești : Politehnica Timișoara 
— „U“ Cluj-Na'poca și C.Ș.U. 
Galați .— I.E.F.S. în general,

țs

TRĂGĂTORII DE LA I.E.F.S. AU CUCERIT
TROFEUL „CUPA PRIMĂVERII"

în Capitală, în sala de 
gonul Dinamo, s-a 
una dintre cele mai importante 
competiții la arme cu aer com
primat, „Cupa primăverii". S-au 
întrecut peste 100 de concurenți 
din 14 secții de tir. Reușita în
trecerii a fost umbrită de absent- 
ța unor sportivi valoroși de la 
Steaua și Dinamo, deoarece n-au 
fost înscriși în concurs în timpul 
prevăzut de regulament. Au lip
sit și trăgătorii de la Metrom 
Brașov și Letea Bacău, cărora 
conducerile asociațiilor sportive 
respective nu le-au asigurat con
diții de participare.

Rezultatele, cu unele excepții, 
au fost modeste. Doar junioara 
brașoveancă Tatiana Ilovici a în
registrat un punctaj demn de re-

la poli- 
desfășurat

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1) 

vedit bine pregătiți, talentați, 
dar, mai ales, iubitori ai spor
tului. Au fost dispute dîrze, 
chiar dacă combatanții nu a- 
veau cu mult peste 1 m înăl
țime...

Iată campionii ediției a IlI-a, 
de iarnă, a „Cupei tineretului" : 
SCHI FOND : Piroșka Abos 
(Harghita) și Dorin Ungheanu 
(Brașov) ; SCHI ALPIN : Csilla 
Petres (Harghita) și Szolt Ba
lazs (Harghita) ; SANIE : Auri
ca Urzică (Harghita) și loan 
Hurubă (Harghita) ; PATINAJ: 
Suzana Biro (Harghita) și Bela 
Borsos (Harghita).

ținut cu 378 p la pușcă, record 
personal egalat, ea a depășit ca
tegoric atît adversarele directe 
cît și senioarele clasate pe pri
mele locuri. Trofeul a revenit 
țintașilor de la I.E.F.S. București, 
care, spre lauda lor au cîștigat 
cele mai multe locuri premiate. 
Ei au fost prezenți în număr 
mare, evidențiindu-se în mod 
deosebit, juniorul M. Gabriel — 
la pistol.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
40 „diabolouri" junioare : 1. Ta
tiana Ilovici (Activul Brașov) 
378 p, 2. Eva Olah (C.S.U. Bra
șov) 367 p, 3. Mariana Jianu (Me
dicina Cluj-Napoca, 365 p — pe 
echipe a cîștigat Medicina Cluj- 
Napoca 1081 p; juniori: 1. I. Var
vara (Activul Brașov) 371 p, 2. 
M. Ilea (C.F.R. Arad) 370 p, ‘ 
D. Butnaru (Universitatea Iași) 
367 p. — pe echipe — C.F.R. A- 
rad 1101 p ; senioare : 1. Magda 
Borcea 373 p. 2. Iuliana Daroczl 
367 p (ambele de la I.E.F.S.), 3. 
Mihaela Cernat (Petrolul Ploiești)
366 p ; seniori : 1, D. Tilinca 
(Medicina Cluj-Napoca) 368 p, 2. 
V. Dumitru (Universitatea Iași) 
365 p, 3. Gh. Ciutu (Olimpia 
Buc.) 365 p — pe echipe Petro
lul 1450 p. Pistol — juniori : 1. 
M. Gabriel 375 p, 2. L. Ionașcu
367 p (ambii de la I.E.F.S.), 3.
1. Lăcătușu (U.T.A.) 365 p — pe 
echipe I.E.F.S. 1103 p ; senioare : 
l.Sllvia Kaposztai (U.T.A.) 365 p,
2. Maria - *
Popovlcl 
U.T.A.) ;
(I.E.F.S.) 
(Olimpia) 
(I.E.F.S.) 
I.E.F.S. ' 
ral : 1.
50 p, 3. U.T.A.

Sălăjan 352 p, 
352 p 
seniori :
373 p,
369 p.
369 p 

1454 p. - 
I.E.F.S.

3.

3. Maria 
(toate de la 

D. Ciobanu 
I. Cojocaru

1.
2.
3. D. Popescu

pe echipe 
Clasament gene- 
98 p 2. Olimpia 
49 p.

T. RĂBȘAN

LA SANIE
SINAIA, 1 (prin telefon). La 

puțin timp după inaugurarea 
prilejuită de campionatele eu
ropene pentru tineret, noua 
pîrtie de bob din frumoasa sta
țiune a găzduit, sîmbătă și du
minică, o altă întrecere : „Cupa 
C.S.O. Sinaia" la sanie și bob. 
Competiția s-a bucurat de o 
participare numeroasă (concu- 
renți din Sinaia, Brașov. Pre
deal și București), precum și 
de un mare interes din partea 
numeroșilor spectatori. în noc
turnă, sîmbătă. pînă către mie
zul nopții. într-o organizare ex
celentă asigurată de clubul si- 
năian, întrecerea de sanie a 
prilejuit afirmarea unor juniori 
și junioare deosebit de talen- 
tati care, așa cum ne mărturi
sea prof. Paul Popa, promit e- 
voluții bune la viitoarele între
ceri. Băieții pot fi considerați 
ca o rezervă de aur pentru bo
bul românesc. Pe o pîrtie bine 
înghețată (1150 m lungime, 90 
m diferență de nivel), am asis
tat timp de cîteva ore la cobo- 
rîri care au pus la încercare 
măiestria, talentul și îndemâna
rea concurentelor. Dintre aceștia 
o bună impresie au lăsat junio
rii Gheorghe Dumitrescu. Ion

■w

însă, turneul s-a caracterizat 
prin evoluții de nivel mediocru. 
Poate că începutul de campio
nat explică într-o oarecare mă
sură neputința echipelor de 
a-și etala posibilitătățile tehni- 
co-tactice reale. Cu pregnan
ță a ieșit în evidență lipsa ri
dicătorilor do valoare. Din a- 
cest punct de vedere, o impre
sie mai bună ne-a făcut Stea
ua, care a legat mai bine jocul, 
realizînd frumoase combinații 
și atacînd variat. în ciuda re
zultatelor obținute, noua pro
movată, C.S.M. Delta Tulcea, a 
avut o comportare satisfăcătoa
re cu perspective serioase de a 
crește din punct de vedere va
loric. în schimb, studenții de la
I. E.F.S. au decepționat sub toa
te aspectele. Iată rezultatele 
din ultima zi : Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova 
3—0 (7, 6, 9), Steaua București 
— Tractorul Brașov 3—0 (13,
II. 1). Expirări B. Mare — 
Viitorul Bacău 3—0 (5, 13, 4), 
Rapid București — C.S.M. Del
ta Tulcca 3—0 (11, 6, 15), Poli
tehnica Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca 3—.2 (—7, 8, 7, —10, 5), 
C.S.U. Galați — I.E.F.S. Bucu
rești 3—0 (11, 6, 8). Vineri sea
ra, după închiderea ediției : 
C.S.M. Delta Tulcea — _Exp*:- 
rări
—5) 
poca

B. Mare 1—3 (9, —2, —13, 
si Steaua — „U“ Cluj-Na- 
3—0 (8, 4, 6).

I. POCOL — coresp.

ȘI BOB
Batista și Constantin Gavrilescu 
(toți din Sinaia), care luni sea
ra — alături de alți 12 sportivi
— vor face deplasarea în mun
ții Tatra (Cehoslovacia) pentru 
o perioadă de pregătire în co
mun cu sportivi din mai multe 
țări, precum și pentru a parti
cipa la cîteva concursuri.

La sanie, și la bob s-au dis
putat cite două manșe, virajul 
nr. 13 fiind un fel de „zid al 
curajului", care a pus la grea 
încercare măiestria fiecărui 
sportiv de la sanie, precum și 
pe cel al piloților de bob. Din
tre aceștia, duelul dintre Stefan 
Chitu si Gheorghe Vulpe a fost 
interesant de urmărit și aplau
dat la scenă deschisă.

REZULTATE TEHNICE: SA
NIE. BA1ETI : 1. I. Galescu
(IEFS). 2. V. Paiuc (CSO Si
naia), 3. Gh. Dumitrescu (CSO 
Sinaia): SANIE, FETE : 1.
Elena Stan (CSO Sinaia). 2. 
Erika Fiileki (IEFS), 3.' Daniela 
Roșculeț (CSO Sinaia); BOB, 2 
PERSOANE : 1. $t. Chițu — I. 
Popa (CSO Sinaia) 116,46. 2. Gh. 
Vulpe — I. Iancu (Voința Si
naia) 116,85, 3. N. Stavarache
— I. Ioniță (IEFS) 117,41. 4. Gh. 
Toader — Z. Lazio (ASA Bra
șov) 118,91. 5. V. Bunea — C. 
Bîrsan (CSO Sinaia) 119,26.

I. Gv.

asaltul 
Dinamo.

Pe planșă. Aurora
Stahl, în
Steaua —

MASCULIN Șl

Reuni un

(Spania) o 
consacrată 
actualitate

5—0 !). E- 
continuare 

il studenți-

Tur- 
două 
for-

In „Cupa L. E. S

SCHIOmi ROMANI
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT

1 (prin telefon), 
sub teleferic s-a

PREDEAL, 
Pe pîrtia de 
încheiat,, duminică dună amia
ză, concursul internațional de 
schi organizat de Liceul de schi 
din localitate. La startul între
cerilor (rezervate juniorilor) au 
fost prezenți 50 de sportivi 
la L.E.S., “• 
Brașov, 
Școlile 
Ciuc și 
ori din 
fost un 
ridicat 
cum ne
Toma, că au fost invitați spor
tivi din loturile republicane, iar 
dintre străini numai concurenți 
cu punctaje F.I.S.

Slalomul special, disputat du
minică, a fost dominat de schio
rii polonezi J. Bitrovski și V. 
Michalski ocupanți ai primelor 
două locuri. Ultimul s-a dovedit 
si un bun specialist la slalom 
uriaș. în care s-a clasat pe pri
mul loc. Dintre sportivii noștri 
Csaba Portik (LES) a avut o 
evoluție meritorie, cu atît mai 
de aplaudat cu cit el s-a pre
zentat la start cu o stare gri
pală destul de accentuată.

întrecerea fetelor (două man-

de 
Dinamo și Steagul roșu 
Caraimanul Bușteni, 

sportive din Miercurea 
Brașov, precum și schi- 
Po-lonia și Bulgaria. A 
concurs de nivel tehnic 
datorită faptului, așa 

spunea prof. Titus

DIVIZIA A LA FIO'îETĂ

ECHIPELE STEAUA,
Cele două partide derby ale 

primei etape divizionare A la 
floretă au început concomitent : 
cvartetul militar masculin în- 
tîlnind formația studenților 
bucureșteni, în timp ce echipa 
feminină Steaua era confrunta
tă cu floretistele dinamoviste.

Și, judecind după debutul' 
furtunos al fetelor de la Dina
mo, se părea că derbyul femi
nin va oferi o dispută deosebit 
de echilibrată, aprig disputată. 
Aurora Crișu a condus-o în 
permanență pe Eeaterina Stahl 
și a 
apoi 
teze 
fața 
cînd 
taj : 
zont 
zută, pentru 
strîns rîndurilp și n-a mai ce
dat nici un asalt, terminînd în
vingătoare cu 14—2 ! Speranța 
nr. 1 a echipei Dinamo, Aurora 
Crișu, n-a mai avut, în conti
nuare, orientarea tactică nece
sară, cedînd cu același scor 
(2—5) la Olga Szabo, Magdale
na Bartoș și Suzana Ardeleanu. 
Victoriile formației Steaua au 
fost realizate de Olga Szabo și

ciștigat asaltul cu 5—4, ca 
Carmen Budur să remon- 
surprinzător de la 2—4 în 
Suzanei Ardeleanu, adu- 
echipa Dinamo în avan- 
2—0 ! O surpriză la ori- 

? Da. dar nu cea între vă- 
că Steaua și-a

»•

CAMPIONATELE DE BASCHET
(Urmare din pag I)

BUCUREȘTI
2—t 
83—61 

evolu-

PROGRESUL
— C.S.U. TG. MUREȘ 
74—47 (21—12) și
(51—31). Remarcabila 
tie a tinerelor de la Progresul 
ne-a făcut să regretăm ple
carea lor din „A".

VOINȚA BUCUREȘTI — 
SANATATEA PLOIEȘTI 0—2: 

și 60—62 
baschetba- 

au evoluat 
două 
pal

ia 
totul 
reu- 
unei

46—62 (21—30)
(32—30). Tinerele 
liste din Ploțești 
bine și au înregistrat 
victorii prețioase pentru 
maresul lor. Sportivele de 
Voința, deși au încercat 
pentru a învinge, nu au 
șit aceasta din cauza 
emotivități excesive.

■0 :

MASCULIN
I.C.E.D. 

TEA TIMIȘOARA 
(19—25) și 68—65 
primul meci 
fără Cîmpeanu, 
Bulat, au fost 
cut. De altfel 
puncte realizate 
priză doar 19 !) 
dente asupra potențialului 
fensiv manifestat. în cea 
a doua partidă, reintrarea lui 
Mălușel și Bulat a fost deter
minantă în realizarea 
sului. 
brată în care învingătorul 
stat 
pînă 
partidei.

I.E.F.S. — FARUL CON
STANTA 2—0 ; 76—74 (30—36) 
și 85—89 (38—42). Studenții
bucureșteni au realizat două 
succese nescontate. Dar, avînd 
în vedere evoluția lor trebuie 
să spunem că ele au fost pe 
deplin meritate, deși baschet- 
baliștii de la Farul au făcut 
eforturi evidente pentru a nu 
se găsi în postură de învinși.

UNIVERSITA- 
1—1; 49—55 

(35—24). In 
bucureștenii, 
Mălușel și 

de nerecunos- 
ceie 49 de 

(în prima re- 
sînt conclu- 

o- 
de

succe- 
după o întrecere echili- 

a 
sub semnul întrebării 
în ultimele secunde ale

cite 4, S’Jza-

excelent de pe mar- 
antrenorul C.

studenții au

Conduși 
gine de 
găreanu, 
bine, sigur pe ei și. avînd in 
Braboveanu și Chircă două 
„piese" de autentică valoare, 
au lăsat o frumoasă impresie. 
O apreciere deosebită pentru 
Mihuță. Tînărul baschetbalist 
trebuie să înțeleagă că pen
tru a deveni un sportiv ade
vărat, apt și pentru lotul na
țional. nu este suficient să ai 
doar peste 2 
trebuie să 
mult, să fie 
mai receptiv 
trenorului și 
echipă. Au condus bine, 
ciuri dificile de arbitrat, 
Chiraleu — N. Iliescu ji 
Baiasz

Călu-
jucat

m înălțime, 
muncească 
mal modest 
la sfaturile 
ale colegilor de 

me- 
G.
I.

I. Antonescu. (P. Iv.). 
DINAMO BUCUREȘTI—PO

LITEHNICA BUCUREȘTI
2—0: 104—55 (46—28) și 113—56 
(58—30).

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA 0—2: 81—95 (33—51)
și 62—75 (26—33). Gazdele
s-au străduit să joace cît mai 
bine, ceea ce au reușit dese
ori, mai ales în partida se
cundă. (D. DIACONESCU- 
coresp. județean)

RAPID — A.S.A.
REȘTI
79—67 (46—37). Efectuată 
mers".
tie se
țită în cadrul echipei Rapid 
care, condusă cu competentă 
și energie de H. Tursugian, 
înregistrează succese în serie, 
chiar și atunci cînd întîlnește 
adversari deosebit de tenaci, 
cum au fost baschetbaliștii de 
la A.S.A. în general, partide 
echilibrate, 
sîmbătă 
condus 
vreme.

„U“
C.S.U. 
luni și :

El
mai

Și 
an-

BUCU-
2—0: 71—55 (27—31) $i 

,din 
schimbarea de genera- 
face tot mai mult sim-

in 
o

mai ales cea 
care militarii 
bună bucată

de 
au 
de

CLUJ-NAPOCA — 
BRAȘOV : se dispută 
marți.

șe la 
a sco! 
ex cele 
tirea 
tei br 
care a 
ambel

foarte 
contrib 
reușita 
utile i 
acum 
intern 
să fie

lom u 
ski. (P 
ciev 
Pawlo
lom u 
Uncro
2. Ma
3. Ma
1:25,8;
1. J.
V. li 
C. Po 
specia 
(Dina 
Axinti 
nolach

Magdalena Bartoș 
na Ardeleanu și Eeaterina Stahl 
cite 3, pentru Dinâmo punctînd» 
Aurora Crișu și Carmen Budur 
— 1 v.

Partida celor mai tinere for
mații : Progresul București și 
Șc. sp. Satu Mare (care, din 
păcate, avea să stabilească și 
ultimele două locuri în clasa
ment) s-a încheiat la egalitate : 
8—8, victoria revenind, însă, 
floretistelor bucureștene la tiiș- 
averaj.

Iată clasamentul și rezultate
le primei etape a Diviziei A Ia 
floretă feminin : 1. 
Steaua — 16—0 cu 
Progresul. 15—1 cu 
Șc. sp. S.M., 14—2 
cu Dinamo și C.S.U. 
Tg. M. ; 13—3 cu 
C.S.S.M. ; 2. Dina
mo — 15—1 cu Șc. 
sp. S.M., 12—4 cu 
C.S.S.M. și C.S.U. 
Tg. M., 13—3 
Progresul ; 3.
Satu Mare — 13—3 
cu Progresul, 11—5 
cu C.S.U. Tg. M„ 
10—6 cu Șc. sp. 
S.M. ; 4. C.S.U. Tg. 
Mureș — 13—3 cu 
Progresul, 9—7 cu 
Șc. sp. S.M. ; 5.
Progresul — 8—8 
(64/60 t.d.) cu Șc. 
sp. S.M. ; 6. Șc. sp. 
Satu Mare.

Deși floretiștii de 
de la I.E.F.S. s-au 
menținut pe par
cursul întrecerilor 
de sîmbătă și ieri 
în „plasa" formației 
campioane, Steaua, 
abordînd această 
partidă neînvinși, 
au pierdut net me
ciul direct. După 
prima manșă tră
gătorii militari 
conduceau cu 4—0. 
(Petru Kuki a 
fost învins de Ște
fan Ardeleanu cu 
forturile demise în 
•de primul floretist 
lor, Kuki, care, ambiționat, i-a 
învins pe ceilalți floretiști ad- 
verși. n-au conturat decît sco
rul : 12—4 pentru Steaua. Vie-

Progresul București și

toriile 
delea 
3, P< 
Kuki

De
partea 
lui. 1< 
5—6, 
raj. 1 
floret 
12—4 
Tim. 
Tg.
Poli I 
și Pol 
3.

cu
C.S.

Așa cum am anunțat, săptă
mâna trecută a avut loc în lo
calitatea Marbella 
reuniune U.E.F.A., 
unor probleme de
ale fotbalului continental. Fo
rul nostru de specialitate a fost 
reprezentat de tov. Stefan Co
vaci. vicepreședinte al F.R.F.. și 
tov. Florea Tănăsescu, secretar 
general .al F.R.F. Iată hotărîrile 
cele mai importante

Formula preliminariilor 
neului U.E.F.A. Existau 
propuneri pentru o nouă
mulă a preliminariilor U.E.F.A. 
Una a federației franceze, alta 
a federațiilor scandinave. Fo
rul francez si-a retras propune
rea astfel că a fost adoptată 
aceea a federațiilor scandinave.

Ea p 
pe p 
Din 
prim 
parti
fie e 
acest 
rea 
select
scăzu 
de e 
gice 
Derfe 
trena

Ca
neret 
zenta 
mare 
adopt 
Cam
echip
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k) 1:20.0 
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ași, Poli 
pu C.S.U. 
112—4 cu 
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f.S.S.M. :

9—7 cu

I

I
I
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Pentru că o să vină vorba 
in. mai multe rînduri, în cele 
ce urmează, despre acest su
biect, iată programul textiliști- 
lor arădeni în primele șase 
etape ale returului : cu F.C. 
Argeș, acasă ; cu S.C. Bacău, în 
deplasare ; cu C.F.R. Cluj-Na- 
poca și F.C. Constanța, acasă ; 
cu Rapid, în deplasare; cu F.C. 
Olimpia Satu Mare, acasă. Prin 
urmare, două întîlniri pe teren 
străin și PATRU pe teren pro
priu. „Pentru noi, startul poate 
reprezenta mai mult dccit fina
lul, ne spune antrenorul Nico- 
lae Dumitrescu. Dacă vom fo
losi cum trebuie această por
țiune favorabilă a programului, 
putem scăpa de multe griji. 
Altfel..."

De aceea am remarcat, la 
fiecare dintre antrenamentele 
efectuate de U.T.A. la Monea
sa, acest colț al liniștii și al 
unor frumuseți 
te, o febrilitate 
parcă, în orice 
ruire în executarea 
tru și la secundă* 
mului.
ca pregătire, ca nivel ai for
mei, cîteva lungimi față de alți 
parteneri, ne declara Pojoni. 
Programul nostru are punctul 
de greutate în primele șase eta
pe". Vom înțelege prin urma
re, că „statul major" al antre
norului N. Dumitrescu — care-i 
cuprinde pe antrenorul secund 
Alexandru Dan, pe pjțpL Gheor- 
ghe Mărgineanu, respop^bil al 
pregătirii fizice, pe "Sectorul 
Gheorghe Tomescu și pe ma
sorul Ion Vlăduț — urmărește 
cu mare grijă desfășurarea an
trenamentelor. „Etapa Moneasa" 
s-a încheiat ieri, cind jucătorii 
au revenit la Arad. Un calcul 
general al acestei perioade — 
desfășurată între 19 și 1 februa
rie — vorbește despre aproxi
mativ 115 km de alergare pe 
aleile și pe dealurile de la Mo
neasa, despre nenumăratele e- 
xerciții cu haltere, cu saci cu 
nisip, despre lupta cu cronome
trai, luptă condusă cu price
pere de fostul atlet Gheorghe 
Mărgineanu. Iată, spre exem
plificare, programul uneia din
tre zilele în care am urmărit 
pe „alb-roșii" în pregătirea lor 
din frumoasa stațiune balneo
climaterică : dimineața, pro
gram de înviorare : la ora 10 : 
4 x 200 m, apoi proba de con
trol a testului Cooper. După- 
amlază, de 6 ori cite 1 000 m, 
urmați de un scurt program de 
revenire a organismului. Deve- 
niți apariții obișnuite și aștep-

naturale deosebi- 
iz'oitoare, o grabă 
caz o mare dă- 

i „la milime- 
>“ a progra- 

„Noi trebuie să cîștigăm

tate pe aleile de la Moneasa, 
fotbaliștii în treninguri roșii 
erau încurajați, aplaudați și sa
lutați la trecerile în goană, în 
grup sau individuale, prin par
cul stațiunii. U.T.A. aleargă cu 
îndirjire, U.T.A. e grăbită, și 
are de ce.

Să 
va 
siv" 
Mai 
ai lotului : 
lescu și Gheorghiu; 
FUNDAȘII 
Giurgiu, 
Schepp, 
Gali; MIJLOCAȘII 
Bedca, Domide, A- 
xente, Broșovschi ; 
ATACANȚII Col
nic, Cura, Sima. 
Un grup destul de 
firav. Cei de la 
U.T.A. încearcă o 
completare a lui. 
La Moneasa, ală
turi de cei care au 
jucat în toamnă în 
prima formație, au 
venit atacantul 
Moț, din echipa de 
tineret - speranțe, 
precum și portarul 
Naște (de la Mu
reșul _ ’
dașul lateral Co
coș (de la Olimpia 
Oradea), fundașul 
central Ea a eh e (de 
Ia Ș.N. Oltenița), 
atacanții Uilecan 
(de la Mureșul De
va) și Ccșereanu 
(de la Gloria Ineu). 
E o creștere canti
tativă absolut ne
cesară echipei ară- 
dene. Sigur că 
principalul este ca 
.această completare 
să reprezinte și un 
aport calitativ. „Cred 
avea unele foloase imediate din 
cooptarea grupului de jucători 
tineri, opinează antrenorul Du
mitrescu. Unul dintre cei care, 
sînt convins că poate să se pla
seze solid și cu efecte bune în 
formația noastră, e Uilecan. 
Dar și ceilalți au calități să 
participe Ia cursa de titulariza
re. Principalul este ca ei să do
vedească ambiție, hărnicie și 
cumințenie". Acesta ar fi eveni
mentul principal de anunțat din 
tabăra textilistă ; în orice caz, 
acum nu vom mai înregistra — 
probabil — situația ca foile de 
arbitraj ale meciurilor sale să 
ne prezinte. în multe cazuri, 
doar 14 jucători de la U.T.A.

ataca 
din 

întii,

vedem,
..momentul 
startul . returului.

vechii componenți 
PORTARII Iorgu-

acum, cine 
deci-

Ar mai fi, însă, de comunicat 
unele fapte care, și ele, pot a- 
vea efecte favorabile pentru se
zonul de primăvară : Iorgules- 
cu, absent o bună 
vreme 
unui 
refăcut 
și el o 
intervenție _
de asemenea, sănătos și parti
cipă la pregătiri ; Sima promi
te un retur-revanșă, poate chiar

bucată de 
din formație din cauza 
serios accident, e total 
; Axente, care a suferit 
complicată dar necesară 

chirurgicală, este,

...declară nou! președinte 
al Colegiului central de arbitri, 

Andrei Rădulescu

Ecaterin-i 
partida

I
iAicA I

I
I

VESCU

MECIURI
ASPORTUL STUDENȚESC — 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—2 
(1—6). Pe o vreme neprielnică cele 
două ' echipe au jucat cu mult 
aplomb, fazele de poartă nu au 
lipsit, iar rezultatul de egalitate vi
ne să indice, parcă, și gradul de 
pregătire fizică la care au ajuns 
cele două formații. Studenții sînt 
cei care domină mai mult, dar divi
zionarii B contraatacă periculos 
și Sultănoiu (min. 40) ratează, sin
gur, cu Răducanu. După numai 
două minute (min. 42) Petreanu 
deschide scorul, la o centrare a 
lui Chihaia. După pauză, partida 
se menține în continuare echili
brată pînă în. min. 67, cînd Grosu 
majorează scorul, cu un șut sec 
din interiorul careului. Elevii lui 
D. Ignat nu renunță la joc. atacă 
din ce în ce mai periculos și mai 
întîi Munteanu (min. 80) reduce 
din handicap ca. apoi, Ioniță (min. 
86) să restabilească egalitatea. 
Sportul studențesc a folosit urmă
toarea formație: Răducanu — Tă-

Marbella

I 11 gru- 
3 echipe.

califică 
ca a 12-a 

final să 
Tot la 

propune
ți pentru 
ri să fie 
nd cont

fiziolo- 
Si de 
de an-

■i 
>r

n de~ ti- 
repre- 

mi. Cu 
turi s-a 

actualul 
rezervat 

e de ti-

neret de 23 de ani, să fie mo
dificat în sensul ca să fie des
tinat echipelor de tineret alcă
tuite din iucători oină 
ani. Aceasta, deoarece 
tea arată că media de 
titularilor din primele 
zentative a scăzut considerabil

Profiting de întîlnirca cu re
prezentanții federațiilor europe
ne. delegații F.R F. au nurtat o 
serie de discuții privitoare la 
eventuale viitoare întîlniri in- 
terreprezentetive. Din convor
birile cu oficialii forurilor de 
specialitate din GRECIA, O- 
LANDA și BELGIA a reieșit că 
acestea ar fi «le acord ca pri
mele lor selecționate să dispu
te, în toamnă, meciuri cu re
prezentativa țării noastre.

la 21 de 
reali ta- 

vîrstă a 
repre-

Birău, 
Kukla, 
Pojoni,

Deva), fun

AMICALE

Moment al antrenamentelor 
arădeni la Moneasa : exerciții 
mici

Foto : CAROL SZUCS

că vom

năsescu. M. Olteanu, Grigore, 
Manea — Cassai, Rădulescu, Chi
haia — Petreanu, M. Sandu, Ma- 
rica. Au mai jucat după pauză : 
Vcrșanschi, Grosu, Popescu și 
Ciugarin. (Pavel PEANA).

A PROGRESUL BUCUREȘTI— 
METALUL BUCUREȘTI ' "
(0—0). în ciuda __
trunzător, care te îndemna să stai 
mai mult la gura 
mergi la fotbal, cîteva sute de spec, 
tatori au ținut să asiste, ieri di
mineață, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici la amicalul dintre 
formațiile divizionare B bucureș- 
tene, Progresul și Metalul. Vic
toria a revenit, la limită, banca
rilor cu 1—0 (0—0), prin punctul 
înscris de D. Ștefan (min. 75 — 
din penalty). Cîteva remarcări . 
Dumitriu II, D. Ștefan, Iatan (un 
tînăr talentat provenit de la Fla- 

' căra Roșie), I. Sandu și Țevi 
(Progresul), Iordan, Nedelcu, 
lancu, Omor și Sebe (Metalul) 
(Aurel PĂPĂDIE).

A PETROLUL PLOIEȘTI — DI
NAMO 2—0 (1—0). Peste 7 000 de 
spectatori au aplaudat o victorie 
muncită și meritată a gazdelor 
în fața echipei noastre campioa
ne. Au marcat : Toporan (min. 
15) și Angelescu (min. 89). DINA
MO : Cavai — Cheran, G. Sandu, 
Dobrău, Lucuță — Dinu, I. Ma
rin, R. Nunweiller — Zamfir, 
Dumitrache, Lucescu. Au mai 
jucat : Ștefan, Augustin, Matees- 
cu, Naghi, Bucurescu și Vrîn- 
ceanu. (N. GHIDU — coresp. ju
dețean).

A STEAGUL ROȘU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1—0 
(0—0). Joc plăcut, spectaculos în 
pofida terenului foarte greu. Au 
învins gazdele prin golul marcat 
de Arineanu în min. 57. Politeh
nica a alineat următoarea forma
ție : Catona — Mice. Păltinișan, 
Mehedințu, Mayer — Covalcic, 
Dembrcvschi, Șerbănoiu 
ghel, Cotec, Eelanov. Au 
cat : Jivan, Nadu, Roșea, 
Istrăteseu și Bungău. (C. 
— coresn. județean).

ra. CHIMIA RM. VlLCEA — RA
PID BUCUREȘTI 3—1 (1—0). Gaz
dele au reușit să se acomodeze 
mai bine cu terenul acoperit cu 
zăpadă, surprinzîndu-și adversa
rii prin numeroase atacuri des-

1—0
unui ger pfi;

sobei decît să

I.

— An- 
mai ju- 
Eloares, 
GRUIA

jucătorilor 
cu haltere

Moneasa

apărînd pe postul de fundaș ; 
grupul celor mai vechi apără
tori ai culorilor alb-roșii, Birău- 
Pojoni-Broșovschi - Domide de
clară că va face să se vorbească 
mult și bine despre el. In fine, 
multă încredere și optimism. 
Acestea sînt elemente de care 
are mare nevoie U.T.A., care 
nu stă pe un loc comod în cla
sament. U.T.A. nu vrea să pă
răsească trioul care nu a cunos
cut retrogradarea, dintre toate 
actualele competitoare ale Divi
ziei A, 
alături 
pentru 
duri le

triou în care se găsește 
de Steaua și Dinamo. Si 
aceasta își strînge rîn- 

își încordează for-

in fotbalul nostru. Andrei 
Rădulescu este de mult un nu
me de notorietate. Fostul jucă
tor internațional — mai puțin 
cunoscut în această calitate 
generațiilor tinere — s-a afir
mat, apoi, și ca arbitru, activi
tate pe care a părăsit-o în 1970, 
după ce oficiase, sub ecuson 
F.I.F.A., la turneul final al 
„Mundialului" mexican. Nu 
mult după aceea, ca o recu
noaștere a meritelor sale. An
drei Rădulescu era cooptat în 
Comisia de arbitri a U.E.F.A.

Revenirea lui, după aproxi
mativ un an și jumătate, în 
fruntea Colegiului central al 
arbitrilor se produce într-un 
moment de impas pentru acest 
sector important din fotbalul 
nostru, de care interlocutorul 
nostru este absolut conștient : 
„Reîncepem o muncă într-o 
atmosferă neprielnică, cum n-a 
mai fost în fotbalul nostru de 
mult timp", ne mărturisește, 
de la bun început, inginerul 
Andrei Rădulescu.

— Ce anume a generat, du
pă opinia dv., această 
lucruri ?

— Greșeli de natură 
săvîrșite pe mai multe 
1) au fost erori, să le zicem de 
ordin tehnic, comise uneori 
chiar de cei mai buni arbitri 
ai noștri ; 2) au fost greșeli 
ale comisiei de delegări, care, 
în destule situații, n-a asigurat 
meciurile importante cu arbitrii 
cei mai valoroși, cu personali
tate și experiență ; 3) au exis
tat. se pare, și arbitraje defec
tuoase datorate, în principal, 
unor presiuni exercitate de așa- 
zișii reprezentanți ai unora din
tre echipe... Sub acest ultim as
pect, deocamdată nu mă aflu 
în posesia unor date absolut 
sigure. Sînt în măsură doar să 
vă informez că, la ultima șe
dință a Biroului federal, a fost 
instituită o comisie specială, 
alcătuită din cinci membri, care 
a primit sarcina 
tocmi un raport, pe 
analize amănunțite, 
va constitui și el un 
criteriu de alcătuire 
lui corp de arbitri divizionari.

— Se anunță un retur extrem 
de disputat. Ia ambii poli ai 
clasamentului. Și nu numai în 
Divizia A. Ce măsuri preconi-

stare de

diversă, 
planuri:

de a în- 
baza unei 
Referatul 
important 
a viitoru-

Eftimie IONESCU

(FazăUnui dm numeroasele atacuri la poarta formației Autobuzul 
din meciul Sportul studențesc — Autobuzul 2—2)

fășurate în viteză. Au marcat : 
C. Nicclae (min. 12 și 48 — din 
11 m) Teleșpan (min. 62) pentru 
Chimia, respectiv Bartales (min 
90) pentru Rapid. Antrenorul I. 
Motroc a folosit următorii jucă
tori: Ionlță — Pop, Grigoraș, FI. 
Marin, Iordan — Angelescu, M. 
Stelian, Rontea — Leșeanu, Nea- 
gu, Bartales. Au mai jucat : Roș
ea, A. Dumitru, Bișniță, Manea, 
Niță și Petcu. (P. GIOBNOIU — 
coresp.)

a F.C. ȘOIMII SIBIU—UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). In ciuda timpului friguros 
aproximativ ‘ ' _ ’ ’
au asistat la un meci spectacu
los, dinamic, în care gazdele au 
cîștigat cu 1—0 prin golul înscris, 
în min. 60. de Roșu. UNIVERSITA
TEA : Lăzăreanu (Dulia) 
rațchi, Pexa (Mușat), 
(Vasiliit)-, Ciocan (Furnea) 
cliescu (Cozarcc), Anca, 
pcanu II — Batacliu, Coca, Vesa. 
(Ilie IONESCU — coresp. ' ’ 
țean).
m UNIVERSITATEA CRAIOVA— 

MINERUL MOTRU 3—1 (1—0).
Formația studenților craioveni a 
manifestat multă poftă de joc ;

4 000 de spectatori

— Po- 
Mierluț

- Bi- 
Cîm-

iude-

dovc-divizionara B, Minerul, s-a 
dit un bun partener de pregăti
re. Au marcat : Bălăci (min. 45), 
Nedelcu II (min. 49 și 68), res
pectiv Clornoavă (min. 71). Uni
versitatea a folosit următorul 
efectiv : Purcaru — Negrilă, Boc, 
Constantinescu, Purima — Ștefă- 
nescu. Donose, Balnci — Crișan, 
Dașcu, Oblemenco. Au mal ju
cat : Lung, Ciupitu, Veleanu, 
Strîmbeanu, Toma, Nedelcu II, 
Cămătaru, Marcu. (ȘT. GURGUI 
— coresp. jud.)

a F.C. AP.GEȘ — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVĂ 7—0 (5—0). Joc 
frumos cu multe acțiuni ofensi
ve spectaculoase 
goluri. Au marcat : Radu II (4), 
Iovănescu. D. Popescu și Dobrin. 
F.C. Argeș a folosit următoarea 
formație : Ariciu — Zamfir, Du
mitrescu, Olteanu, Ivan II — Tro- 
naru, Dobrin, Iovănescu — Roșu, 
Radu II, D. Popescu. Au mal ju
cat: Cîrstea, Simion, Moiscscu și 
Cristian. (S. IONESCU — coresp).

• F.C.M. GALATI — ANCORA 
GALAȚI 1—0 (0—0). A înscris 
Haiduc (min. 52). (D. ALDEA — 
coresp.)

șl numeroase

zați pentru a asigura jocurilor 
arbitrajele corespunzătoare ?

— La sfîrșitul lunii februarie, 
toți arbitrii din loturile A și B, 
împărțiți pe mai multe centre, 
vor susține testul fizic și cel 
teoretic. Cu prilejul acestor 
reverificări, atît eu cît și cei
lalți membri ai Colegiului cen
tral vom aborda cu precădere, 
la consfătuiri, problemele eti
cii, ale comportamentului ar
bitrilor înainte. în timpul jocu
rilor și după consumarea par
tidelor. De aici înainte, vom 
considera greșelile de ordin 
moral, abaterile de la etica 
sportivă ca fiind mai 
decît unele erori tehnice, de 
interpretare a regulamentului. 
Dezaprobăm tentativele „gazde
lor" de captare a bunăvoinței 
arbitrilor și vom sancționa e- 
xemplar pe toți aceia care vor 
conduce cu părtinire.

— V-ați gîndit cumva, ca 
membru al Biroului federal, și 
la o împrospătare a corpului 
de observatori federali ?

— Se acționează în această 
direcție, întrucît s-a constatat 
că unii dintre vechii observa
tori federali obișnuiau să ac
cepte și ei „tratamentul gene
ros" practicat de reprezentanții 
formațiilor gazde, 
neoficiali.

— Un corp de 
federali obiectivi, _______
va însemna, firește, un însem
nat cîștig pentru fotbalul nos
tru. O cotitură se impune, însă, 
și în orientarea noii comisii de 
delegări, care, și după opinia 
dv., a activat, în trecut, cu 
destule lacune...

— Nu încape vorbă, vom lua 
măsurile necesare și în această 
direcție. Vom renunța complet 
la sistemul rotației — care, re
cunosc, a operat, uneori, cu re
zultate nefaste și în perioada 
precedentei mele investituri — 
în favoarea delegărilor efectua
te după criteriul valoric. Nu va 
fi deloc * o operație simplă — 
întrucît. în același timp, va tre
bui să ne îngrijim și de pro
movarea curajoasă a unor ti
neri arbitri, de perspectivă — 
dar sperăm s-o îndeplinim în 
condiții dintre cele mai bune. 
Ne bazăm, în acest sens, pe 
însuși sprijinul „cavalerilor flu
ierului", pe puterea lor de în
țelegere a momentului actual. 
Numai ajutîndu-ne reciproc 
vom putea repune în drepturi 
autoritatea arbitrilor, prestigiul 
lor. în marea familie a fotba
lului nostru.

Gheorqhe NICOLAESCU

grave

oficiali sau

observatori 
competent!,

Loto-Pronosport informează
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la Concursul Pro- 
februarienosport, etapa din 1 

1976
I. Ascoli—Roma 

II. Cagliari—Milan 
m. Cesena—Torino 

Internazionale—Bologna 
Juventus—Perugia 
Lazio—Como 
Napoli—Sampdoria 
Verona—Fiorentina 
Brindisi—Atalanta 
Foggia—Catanzaro 
Genoa—Brescia 
Ternana—Palermo 
Varese—Modena

X
2 

X 
X
1
1

X
2

X
1
1
1

X 
lei.

IV.
v.

VI. 
vn. 

vin.
ix.
x.
xi.

XII. 
xni.

Fond de ciștiguri : 436.425
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 1 FEBRUARIE 
1976. FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI PROVIZORIU : 1.65c.000 lei. 
faza I: extragerea I : 29 22 4 
34 8 45 ; extragerea a Il-a: 8 15 
6 10 26 12 ; extragerea a m-a : 
13 41 4 2 22 25 ; extragerea a 
IV-a : 35 39 13 16 21 36. FAZA a 
Ii-a : extragerea a V-a: 29 40V-a:

LA S FEBRUARIE 1976, 
O NOUA TRAGERE LOTO 2 I 
Procurați din vreme bilete.
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Șușelescu il învinge pe linia de sosire pe Nowosz.
Foto : N. DRAGOȘ

„CUPA DE

OLIMPIADA AL’3A“ CU 48 DE ORE
ÎNAINTEA STARTULUI OFICIAL

de aaruj cue 
— Po’onia

® Astăzi și mîine, meciurile 
turneului de hochăi România 
și R.F. Germania — Lkeția, ceis mai inte e- 

sante pa.tide aie programului de azi
INNSBRUCK, 1 (plia telefon). Celebra stațiune

R U C

___ __ ,. a spoiturilor 
de iarnă din Tirol trăiește din plin febra ultimelor pregătiri înain
tea marelui eveniment sportiv ' CEA DE A XI1-A EDIȚIE A 
.. OCURILOR OLIMPICE DE IARNA care începe miercuri. 
Pe catargele care străjuiesc intrarea în satul olimpic flutură acum, 
in afara steagurilor albe ale Olimpiadei, marea majoritate a dra
pelelor celor 36 de țări ai căror sportivi, vor fi prezenți la întreceri. 
După cum se comunică 
actuala ediție a J.O. vor 
care 788 de bărbați).

din partea Cqm'tetulu: de organizare, la 
lua parte 1 03Ș de snortivi și sportive (din

sosit în

După ce a fost adusă ci. 
avionul la Viena, flacăra 
olimpică a fost purtată 
spre Innsbruck de o uriașă 
ștafetă, 
acestei ștafete 
minică la Innsbruck și 
predat 
orașului, Alois Lugger, 
cadrul unei .■ ■ ■■ - ■
care au asistat 
cultoii. flaeăia 
zată, în piață 
orașului.

Ultimul schimb al 
a sosit du- 

a 
flacăra prlmarulu 

~ In
festivități, la 

mii de to- 
a fost așe- 
centrală a

17,97 m, 2. Margit Iranyi (Un
garia) 16,98 m, 3. Adiria Sil- 
verio Raposo Borges (Portuga
lia) 15,24 m. 4. Florența Ionescu 
(Steaua) 15,16 m (rec. pers.). 
1. ȘUȘELESCU, 2. NOWOSZ — 

SOSIRE DECISA
LA FOTOGRAFIE

Talentatul sprinter bucu- 
reștean Claudiu Șușelescu și-a 
mai adăugat un succes în pal
mares, întrecînd — la mare 
luptă — pe campionul polo
nez Zenon Nowosz, corecordman 
al lumii în proba de 60 m (6,4). 
în serii, cei mai rapizi au fost 
Cristudor și Nowosz cu 6,5 s 
(timp cronometrat manual). A- 
lergarea finală, extrem de dis
putată s-a decis pe ultimii me
tri. T. Petrescu și Nowosz au 
avut cel mai bun start. dar 
Șușelescu, in vervă deosebită, 
a revenit puternic, obținind de 
justețe o decizie meritată. Cla
sament : 1. ~ "
(C.A.U. Buc.) 
(Polonia) 6,5, 
(Dinamo) 6,6.

VERONICA ANGHEL 
CONFIRMĂ

Chiar dacă n-a mai repetat 
performanța din săptămîna an
terioară (7,3 s pe 60 m), Vero
nica Anghel a confirmat ascen
siunea în fruntea sprinterelor 
noastre. Simbătă după-amia- 
ză. singura alergătoare care a 
încercat să-i conteste victoria a 
fost campioana (indoor) Europei 
la săritura în lungime. Dorina 
Cătineanu. Aceasta a Si condus 
pînă la 40 m, dar sportiva fe
roviară a avut un finiș mai 
bun. prinzîndu-și adversara cu 
puțin înaintea sosirii. Clasa
ment : 1. VERONICA ANGHEL 
(Rapid) 7,5, 2. Dorina Cătinea- 
nu (C.A.U.) 7.5. 3. Viorica E- 
nescu (Steaua) 7.6.
DEBUT PROMIȚĂTOR PENTRU 

CAROL CORBU
Așteptată cu mult interes, 

proba de triplusalt nu a satis
făcut pe cei prezenți decît în 
ceea ce privește evoluția lui 
Carol Corbu. La primul con
curs al sezonului, recordmanul 
nostru a realizat 16,45 m, re
zultat întrecut pînă acum în 
concursurile de sală ale anului 
numai de Drehmel (R. D. Ger
mană, 16,67). Campionul tării 
a tinut • să concureze în ciuda 
unei dureri la călcîi, onorînd 
prezența la București a unor 
adversari prezumtivi periculoși

C. ȘUȘELESCU
6,5, 2. Z. Nowosz

3. T. Petrescu

ca polonezul Sonntag, sau 
hoslovacul Vycichlo. Aceștia au 
dezamăgit, insă, sărind modest. 
Clasament : 1. CAROL CORBU 
(Steaua) 16,45 m, 2. Andrzej 
Sonntag (Polonia) 16,07 m, 3. 
Jiri Vycichlo (Cehoslovacia) 
16,07, 4. Bedros Bedrosian 
namo) 15,95 m.

SINGURUL RECORD 
AL „CUPEI"...

...a fost realizat la săritura in 
lungime de Dumitru Iordache — 
7,85 m (record personal). Proba 
a fost cea mai spectaculoasă din 
ziua a doua a concursului. După 
trei încercări, Iordache și Ște
fan Lăzărescu se aflau în frun
te, ambii cu 7,67 m. în a pa
tra săritură Iordache reușește 
7|84 m și apoi ' 7.85 m, rezol- 
vînd problema cîștigătorului. Tot 
la a patra încercare Tudorel 
Vasile sare 7,67 m și trece 
pe locul doi, dar imediat Lă
zărescu obține 7,79. Această or
dine rămîne neschimbată pînă 
la încheierea probei. Clasament: 
1. DUMITRU IORDACHE (Ra
pid) 7,85 m, 2. Ștefan Lăzărfts- 
cu (Rapid) 7,79 m, 3. Tudorel 
Vasile (Viitorul) 7,67 m.

VICTORII ALE OASPEȚILOR 
LA GARDURI

Ambele probe de 60 mg au 
revenit atleților oaspeți. La fete 
a cîștigat Ursula Schaliick (R.F. 
Germania), în 8,1 secunde, timp 
care egalează recordul pe teren 
acoperit al țării sale. Clasa
ment : 1. URSULA SCHALlîCK 
(R.F. Germania) 8,1, 2. Viorica 
Enescu (Steaua) 8.3, 3. Valeria 
Biduleac (C.A.U.) 8.6.

La băieți, in lipsa recordma
nului nostru Erwin Sebestyen, 
a cîștigat grecul Giorgios Man- 
delos, desprins pe ultimii metri 
de Nicolae Perța. De subliniat 
că in serii, Gh. Dumitrescu a 
egalat, cu 8,0 recordul de ju
niori al țării. Clasament : 
GEORGIOS MANDELOS 
cia) 7,8, 2. Nicolae
(Steaua) 7,9, 3. Nicolae 
(C.A.S.U. Timiș.) 8,1.

ALTE REZULTA^
înălțime (m) : 1. JAROSLAW 

GWOZD (Pol.) 2,10 m, 2. Alex. 
Papi (C.S. Baia Mare) 2,05 m, 
3. Șerban loan (Din.) 2,05 m ; 
Greutate 
HRISTOV (Bulg.) 18,65 m, 
Kostas • Papakostas ;
17,60 m, 3. Louka Loukas (Gre
cia) 17,05 m ; înălțime (f) : 1. 
KARIN GEESE (R.F. Germa
nia) 1,80 m, 2. Cornelia Popa 
(Din.) 1,80 m, 3. Sara Simeoni 
(Italia) 1,75 m.

(Di-

1. 
(Gre- 
Perța 
Petcu

(m) ; 1. NICOLA
2. 

(Grecia)

I
I
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Delegația României a 
două tranșe la Innsbruck. Cea 
mai mare parte a sportivilor au 
venit direct de la București. Lor 
li s-au alăturat, în cursul zilei 
de duminică, component^ lotu
lui de hochei care, precum se 
știe, au susținut în R. F. Ger 
mania și Elveția trei partide de 
verificare. De altfel, ei sînt pri
mii care intră în „focul" lup
tei olimpice, urmînd ca luni, 
la ora prînzului, pe patinoarul 
de la Messehalle, să întilnească, 
într-un meci de baraj, puterni
ca reprezentativă a Poloniei, 
componentă a grupei A la C.M. 
în ciuda faptului că întîlnesc 
un adversar valoros și 
experimentat, hocheiștii români 
sînt hotărîți să dea o 
dîrză partenerilor lor.

Tot luni (n.r. azi) se vor mai 
disputa alte două jocuri de ba
raj : Cehoslovacia — Bulgaria 
și R. F. Germania — Elveția, 
urmînd ca marți să aibe loc în- 
tîlnirile : Finlanda — Japonia, 
S.U.A. — Iugoslavia și U.R.S.S. 
— Austria. Cîștigătoarele aces
tor șase partide vor alcătui gru
pa întîi a turneului olimpic, 
învinsele urmînd să se întil
nească în cadrul seriei secunde.

Ultimele zile dinaintea Jocu
rilor au fost foarte bogate în

foarte

replică

concursuri și competiții de 
rificare. amicale sau chiar 
ciale. Iată o scurtă trecere 
revistă a unora dintre ele.

® La Anterselva. în nordul 
Italiei, a avut loc campionatul 
mondial de biatlon. Un remar
cabil succes au obținut in pro
ba individuală schiorii sovietici, 
ocupanți ai primelor trei locuri:
1. Aleksandr Tihonov 36:48.2>
2. Alexandr Olisarov 36:51,5, 3.
Nikolai Kruglov 37:19,9, 4.
Heikki Ikola (Finlanda) 37:54.0.

• Campionii mondiali și o- 
limpici, hocheiștii sovietici, au 
susținut ultimul joc de verifi
care învingînd cu 11—4 (2—0. 
5—1, 4—3) pe H. C. Klagenfurt, 
campioana Austriei. Selecționa
ta Poloniei a întrecut formația 
vest-germană H. C. Rosenheim 
cu scorul de 8—3 (3—0, 3—2, 
2—1).

O Un important concurs de 
patinaj viteză la Davos, în El
veția. Americana Sheila Young 
a corectat recordul lumii la 500 
m cu 40.91 s. (v.r. 40.98 s. Ta
tiana Averina — U.R.S.S.). O- 
landezul Hans Van Helden a 
stabilit cel mai bun rezultat 
mondial al anului la 1 500 m cu 
1:59,38, iar Peter Muller (SUA) 
a obținut pe 500 m 38,48 s. La

ve- 
ofi- 

în

a înregistrat 
bună perfor- 
lin 1976). Pe

1 000 m. Muller 
1:17,04 (cea mai I 
mantă mondială d:
3 000 m — Dan Johansson (Sue
dia) 4:17.24. La INZELL. in 
Austria, sovieticul Evgheni Ku
likov a parcurs 500 m în 3" 36 

(cel mai bun timp al sezo
nului). La femei, pe 500 m a 
cîștigat Kathy Priestner (S.U.A.) 
cu ’2.19 s

O Cursa de schi 15 km des
fășurată la Taesch (R.F.G.) a 
revenit sportivului vest-german 
Hans Buhl în 48:41,0. Pe lo
cul doi. norvegianul Solie cu 
49:10,0.

s.

La Philadelphia

CONNORS Șl BORG
ÎN FINALĂ

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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ATLETISM. • In cadrul unui 
concurs internațional desfășurat 
la Sofia sportiva bulgară Nicotină 
Stereva a parcurs 1500 na plat In 
4:10,4, cea mal bună performanță 
europeană a sezonului. • în con
cursul „indor" de la Albuquerque 
(S.U.A.), Dan Ripley a obținut la 
săritura cu prăjina 5,51 m. cu 1 
cm sub recordul mondial care îi 
aparține. • La New York : Înăl
țime — Woods 2,24 m ; prăjină — 
Beli 5,33 m ; 60 yg — Hill 7,0 
(Davenpor 7,1 ; Drut 7,ÎL • La 
Cosford (Anglia), în întîlniri in
ternaționale, R.D. Germană — An
glia 78,5—48,5 (m) șl 57—37 (f).
Rezultate : 60 m (m) — Ray
(R.D.G.) 6,6; înălțime (m) — Klrst 
(R.D.G.) 2,24 m ; 60 mg (I) —
Erhardt (R.D.G.) 8,1; 60 m (f) — 
Lynch (Anglia) 7,3; 1 500 m (m)
— Justus (R.D.G.) 3:46,1; 800 m (f)
— Neumann (R.D.G.) 2:05.8; înălți
me (f) — Ackerman (R.D.G.) 1,88 
m.

BASCHET. O In C.C.E. (m), 
sferturi de finală : Zadar — Aka- 
demik Sofia 89—90; Real Madrid
— Lugano 122—77 ; U.B.S.C. Viena
— Maccabi Tel Aviv 75—63: Racing 
Malines — Ignis Varese 71—62; în 
C.C.E.' (f): Logis Bruxelles — Ses- 
to San Giovanni 63—89; Evax Bar
celona — Clermont Ferrand 59—60; 
Akademik Sofia — Vosvodac Bel
grad 82—74.

BOX • A treia întîlnire dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A., dispu
tată la Tașkent, a revenit puglliști- 
lor sovietici cu 7—2.

HANDBAL. O La Tunis, In meci 
de verificare (m) : sel. Tunisia — 
Celje (Iugoslavia) 20—17.

NATAȚIE • Rezultate din con
cursul de la Amersfoort (Olanda): 
1 500 m — Burner (S.U.A.) 15:53.49);

200 m bras — Kudis (U.R.S.S.) 
2:27,53; 100 m delfin — Brinkley 
(Anglia) 1:58,48; 400 m — Burner 
4:01,86; la feminin : 200 m mixt 
— Nancy Garapick (Canada) 
2:23,84; 200 m spate — Ulrike Ri
chter (R.D.G.) 2:19,07: 100 m del
fin — Deena Deardruff (S.U.A.) 
1:04.54; 200 m bras — Karla Linke 
(R.D.G.) 2:39.0.

TENIS • La Oviedo, într-un 
meci pentru „Cupa Europei" (gr. 
A) echipa Spaniei a fost întrecu
tă cu 2—1 de formația R.F. Ger
mania : Orantes — Pinner 6—2. 
6—2; Gisbert — Fassbender 3—6, 
6—7; Orantes, Gisbert — Fassben
der, Pohmann 6—4, 2—6, 4—6. 0 
în semifinalele turneului feminin 
de la Chicago, Virginia Wade a 
întrecut-o cu 1—6, 7—5, 7—5, pe 
Nancy Gunter. Ea o va întîlni în 
finală pe Evonne Goolagong Caw
ley. o La 27 februarie, la Gote- 
borg (Suedia), se va desfășura me
ciul Bjorn Borg — Rod Laver.

NEvv 1. — Campio
natele internaționale de tenis 
„indoor" ale S.U.A., care se în
cheie la Philadelphia, au ajuns 
la o finală scontată, opunînd pe 
americarim Jimmy Connors (fa
voritul nr. 1) și suedezul Bjorn 
Borg (nr. 2). Primul s-a califi
cat cu o victorie în patru seturi, 
obținută in semifinale în fața 
compatriotului său Dick Stock- 
ton : 3—6, 7—5, 6—3, 6—2. în 
timp ce Borg se califica ușor 
în fața olandezului Tom Okker, 
de care a dispus cu 6—2, 6—2, 
6—2.

Iată și rezultatele înregis
trate în sferturi de finală : J. 
Connors (S.U.A.) — R. Laver 
(Australia) 6—3, 6—4; D. Stock- 
ton (S.U.A.) — T. Gorman 
(S.U.A.) 7—6, 6—2; B. Borg
(Suedia) — J. Kodes (Ceho
slovacia) 7—6, 6—0 ; T. Okker 
(Olanda) — E. Dibbs 
6—2, 2—6, 6—2.

Jucătorii eliminați în 
tururi ale 
participă la 
solare, care 
Cleveland 
din 
(U.R.S.S.) — S. Ball (Australia) 
1—6, 7—5, 7—5; H. Rahim (Pa
kistan) — T. Waltke (S.U.A.)
6— 7. 6—4, 6—2 ; Ch. Owens
(S.U.A.) — P. Fleming (S.U.A.)
7— 5, 3—6, 6—4 ; C. Dibley (Aus
tralia) — J. Austin (S.U.A.) 
6—7, 6—2. 6—0. în semifinale : 
Metreveli — Owens 7—6, 6—2;
Rahim — Dibley 6—2. 6—4.

(S.U.A.)

primele 
simplu 

de con- 
la 

Rezultate 
Metreveli

probei de 
un turneu 

se desfășoară 
(Ohio).

„sferturi1* : A.

CAMPIONATE, CUPE
Derby

Liverpool
36 p.

STEAUA, A 11-a OARA CAMPIOANA DE HANDBAL
(Urmare dtn pag l)

(min. 39), 18—13 (min. 44),
19—14 (min. 49). învingătoarea 
a avut principalul atu în siste
mul defensiv (în care au exce
lat Cornel Penu și Ghiță Licu), 
caracterizat prin mobilitate, 
concentrare permanentă, intui
ție și promptitudine în inter
venție. Atacul dinamovist, a- 
vînd ca sprijin tot puterea de 
luptă și forța de angajare, a 
străpuns apărarea adversă prin 
pătrunderi individuale (Licu 5 
goluri, Cosma 5 și Ștef 4) și 
șuturi de la distanță. Surprin
să de replica extrem de vigu
roasă a partenerului. Steaua 
și-a pierdut repede aplombul, 
n-a mai găsit drumul spre' 
poartă, s-a complicat în com
binații sterile. Am remarcat, 
însă, șuturile puternice ale lui 
Birtalan și pătrunderile rapi
de, spectaculoase și eficiente 
ale lui Tudosie. Au jucat ur
mătoarele formații :

Dinamo București : Penu

(Redl) — Licu 5, Ștef 4, Tase
1, Dan Marin, Samungi, Cîrlan, 
Paizan 1, Cosma
6.

5, Grabovschi

Steaua : Orban 
Gațu, Kicsid 5, 
Stockl 4, Roșu

(Munteanu) — 
Tudosie 3,

1, Drăgăniță, 
Birtalan 5, Folker 1, Voina 1.

Aruncări de la 7 m : 1/1 Di
namo, 5/5 Steaua ; eliminări : 
2x2, 2x5 — Dinamo, 4x2 — 
Steaua. Au arbitrat VI. Cojoca- 
ru (Craiova) și D. Purică (Plo
iești).

A.S.A. TG. MUREȘ —. UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
16—15. Un rezultat la care nu 
s-a așteptat nimeni, dar care 
onorează echipa mureșeană 
pentru travaliul depus în aceas
tă partidă. Principalii realiza
tori : Mal 9 — A S.A., Durău 
6, Stanciu 5.

DINAMO BRAȘOV — H.C. 
MINAUR BAIA MARE 28—24. 
Una dintre surprizele ultimei 
etape, a cărei explicație trebuie 
căutată pe două planuri : epui
zarea fizică și, mai ales, ner
voasă a băimărenilor după 
„șocul Steaua" și confirmarea 
ascendenței de formă din acest 
final de campionat a brașove
nilor. Cele mai multe goluri : 
Nicolcscu 7. Schmidt 6 — Di
namo, Avramescu 12.

C.S.M. BORZEȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
19—18. O victorie obținută gra
ție ambiției cu care handbaliștii 
din Borzești au vrut să-și ono
reze evoluția în Palatul sportu
rilor. Cele mai multe goluri : 
Badea 9 — C.S.M., Avram 8.

POLITEHNICA 
— PETROLUL 
21—21. Principalii 
Onișca și Pogăceanu 
Petrolul, Cristianii și 
cîte 6.

ITALIA (etapa a 15-a) : As- 
coli — Ro-ma 0—0, Cagliari — 
Milan 1—3 (Viola din 11 m, res
pectiv, Calloni 2 — unul din 11 
m și Biasiolo), Cesena — To
rino 1—1 (Zuccheri, respectiv 
Pecci), Inter — Bologna 1—1 
(Bertini autogol pentru Bolog
na și Di Roversi autogol pen
tru Inter). Juventus — Perugia 
1—0 (Damiani), Lazio — Como 
3—2 (Garlaschelli 2 și Ferrari, 
respectiv Wilson — autogol și 
Rossi). Napoli — Sampdoria 
0—0, Verona — Fiorentina 1—2 
(Luppi, respectiv Antognoni si 
Roggi).

în clasament 
p, Torino 23 p, 
și Milan cite 19 
logna cite 17 p,

în clasamentul golgeterilor : 
Pulici (Torino) 
(Napoli) 9 g.

R. F. GERMANIA 
de finală ale Cupei) 
Diisseldorf a învins 
propriu, cu 3—2, 
Monchengladbach, lidera 
pionatului. 
Bayern Hof 
0—2; Essen 
(după prelungiri); 
burg — Darmstadt 3—0 ; 
Kaiserslautern—Eintracht 
unschweig 
Eintracht 
1—0.

DE

ȘTIINȚA 
GALAȚI 
realizatori : 
— Știința,

: Juventus 26 
Napoli, Cesena 
p. Inter și Bo- 
Fiorentina 15 p.

10 s, Savoldi

TIMIȘOARA 
TELEAJEN 
realizatori :

■ cîte 6 — 
Feher —

— C.S.U.
Principalii

BACAU
29—19.
Voinea 7, Cheli 7 

Văduva 6, Neagu 5.

ANGLIA (etapa a 27-a). Ar
senal — Sheffield United 1—0 ; 
Aston Villa — Queen’s Park 
Rangers 0—2 ; Derby — Co
ventry 2—0 ; Everton — Burnley 
2—3 ; Ipswich — Tottenham 
1—2 ; Leeds — Norwich 0—3 ; 
Leicester — Manchester City 
1—0 ; Middlesbrough — New
castle 3—3 ; West Ham — Li
verpool 0—4; Wolverhampton — 
Stoke City 2—1 ; Manschestor 
United — Birmingham 3—1. în 
clasament : Manchester United

(optimile 
: Fortuna 
pe teren 

pe Bor” știa 
cam- 

Alte rezultate : 
•— S.V. Hamburg 
- F.C. Koln 1—1 

F.C. H.am- 
F.C.
Bra- 

2—0: Hertha BSC — 
Frankfurt pe Main

PRETUTINDENI

REPREZENTATIVA
plecat în Iugoslavia

U.R.S.S, 
unde va 
pregătire 
parte 12

a 
efectua un turneu de 
și jocuri. Din lot fac 
jucători de la Dinamo Kiev. 
După turneul din Iugoslavia, 
selecționata Uniunii Sovietice va 
susține două partide în Franța 
iar în cursul lunii martie va 
juca la Prada în companie re
prezentativei Cehoslovaciei.

SELECȚIONATA Polonie’ va 
întreprinde în a doua jumătate 
a lunii februarie un turneu în 
Spania. Fotbaliștii polonezi vor 
susține Dartide amicale cu for
mațiile Betls Sevilla, Malaga și 
La Coruna.

ÎN TURNEUL preolimpic de 
la Recife : Uruguay — Argen
tina 3—0 ; Columbia — Chile 
1—0.
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