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JOCURILE OLIMPICE DE IARNA

A ÎNCEPUT SERIA MARILOR
@ Coborîtoareîe învinse de o slalomistă © Debutanții cîștigâ la bob sila 15 km I

® Tatiana Averina (U.R.S.S.) prima dublă campioană olimpică
INNSBRUCK, 8 (prin tele

fon). Cu ani în urmă, bob în
semna Papană, Frim, Monti, 
Emery, Panțuru, adică pilotul. 
Frînarul era un element secun
dar, pe nedrept taxat ca un 
„lest viu" impus de regulament. 
Pirtiile moderne, recent con
struite, mai lente, au reabilitat 
omul al doilea al echipajului și, 
pe alocuri, chiar i-au supradi
mensionat aportul. Așa au fost 
căutați, au fost găsiți sau au 
venit singuri la bob atleți (dis
coboli, alergători peste garduri, 
decatloniști), adică tineri capa
bili să smulgă rapid bobul din

poate fi asigurată. Iată, dacă 
facem media celor patru star
turi — cronometrate pe 30 m — 
ale echipajului campion olimpic 
R.D.G. II, Nehmer — Germes- 
hausen (5,37) și o comparăm cu 
a celorlalte, vedem că ar fi a- 
bia a șasea, după cum echipa
jul cu cel mai rapid start — 
Austria II, Sperling — Schwab 
(5,28) s-a clasat pe locul 4. iar 
Austria I, Dclle Karth — Koffel 
(al doilea ca viteză de start — 
5,30) s-a clasat abia pe locul 6. 
Deci, startul nu este totul.

Victoria olimpică a fost de
cisă de manșa a treia în care

Si, X

Aspect din partida de hgche:

senată .,1a compas". Echipajul 
R. F. Germania II (Zimmerer
— Schumann), cu deosebita sa 
rutină și cu cel mai bogat pal
mares dintre echipajele partici
pante, a ocupat locui secund. 
Dramatismul cursei a atins a- 
pogeul la ultima coborire, cînd 
echipajul Elveția I (Scherer — 
Bonz) în stupoarea generală a 
expulzat de pe podium (răpin- 
du-i medalia de bronz) echipa
jul Austria II (Sperling — 
Schwab) cu numai 4 sutimi de - 
secundă. Surprinzătoare înfrîn- 
gerea echipajului campion 
mondial pe 1975 — Italia I (Al- 
vera — Peruquet) clasat pe lo
cul 8.

Ocupînd locurile 11 (Panțuru
— Lixandru) și 12 (Panaitescu
— Ionescu), putem spune că e- 
chipajele românești nu au ex
celat nici la viteza de start și 
nici la pilotare. Desigur, este 
un mare merit pentru împingă-

Mihci BARA

SURPRIZE

Cei doi ciștigători ai finalelor : Maria Maioru și Adrian Coca
Foto ; Dragos NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

i dintre formațiile Finlandei și Ceho
slovaciei.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

concUrenți
40 de ju-

Aproape 100 de 
și concurente din ...
oețe ale țării și-au disputat, 
sîmbătă și duminică, finala 
„Cupei tineretului" la sanie și 
a „Săniuței de argint" pentru 
elevi și eleve, categoria 14—19 
ani. Intr-un decor de iarnă a- 
'utentică, cu zăpadă abunden
tă, o pîrtie excelent amena
jată, pe vechiul drum spre 
Cota 1400 și pe o temperatură 
în jurul a minus 17—18 grade 
(motiv pentru care obiectivele 
înghețate ale aparatelor de foto
grafiat trebuiau „recondiționate" 
La piept,, sub fulare), concu- 
renții au aruncat în luptă 
toată priceperea și îndemîna- 
rea lor pentru a putea absolvi 
cu bine acest ultim examen al

ctlei de a III-a ediții a „Cupei 
tineretului".

Cei mai buni s-au dovedit a 
fi — așa cum era de așteptat, 
avînd în vedere posibilitățile 
de a se antrena, o mai lungă 
perioadă chiar pe pîrtia de 
concurs — reprezentanții jude
țului " ’ 
atit 
cea 
a-și 
na te, 
naia 
apel 
curajul lor în

Prahova, care au cîștigat 
întrecerea fetelor, cît și 
a băieților. Dar, pentru 
vedea eforturile

tinerii sportivi din Si- 
au fost 
la toate

încunu-

nevoiți să Iacă 
cunoștințele și 

vederea trecerii

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONATELE ATLEȚI LOR SENIORI

ȘTEFAN LAZARESCU (7,87 la lungime) 
PERFORMERUL ÎNTRECERILOR

loc, rupînd legile inerției, 
noua optică, se aprecia că 
„start de rachetă" echivala 
victoria, pornirea în cursă fiind 
elementul esențial. în sfîrșit, a 
treia și ultima teorie spunea că 
materialul (mai ales patinele) 
sînt totul. Dar iată că proba o- 
limpică de bob — 2 persoane 
(încheiată sîmbătă) vine să con
firme părerea că adevărul se 
află undeva la mijloc. Este 
drept că viteza inițială impri
mată bobului contează enorm la 
bilanțul sutimilor de secundă, 
dar fără „mina pilotului", fără 
agresivitatea sau mai bine zis.

■ inițiativa permanentă în căuta
rea „trăsei ideale", victoria nu

In 
un 
cu

echipajul R.D.G. II a realizat o 
coborîre
5,37) cu 
singurul 
în acest
rind vechiul record al pîrtiei pe 
care tot el îl stabilise numai cu 
o zi înainte. Succesul se dato
rează excelentei colaborări a e- 
chipajului în toate fazele între
cerii, unei

excepțională (start 
timpul de 55.87, fiind 
echipaj care a coborit 
concurs sub 56 s, dobo-

pilotări eficiente -
(mai ales în jumătatea a doua 

în formă 
final — 
mai di- 
se urca 
alte cu-

libia

a traseului — curba 
de lasso și labirintul 
unde a adoptat o linie 
rectă și rapidă, fără a 
prea sus pe taluz). Cu 
vinte, pilotul a căutat 
scurtă și ,.nu „trasa ideală" de

în sala de atletism din par
cul „23 August" din Capitală au 
avut loc, sîmbătă și duminică, 
întrecerile din cadrul campio
natelor republicane ale seniori
lor. în afara desemnării cam
pionilor țării, în actualul sezon 
de concursuri pe teren acope
rit, competiția trebuia să ajute 
la stabilirea celor mai merituoși 
dintre atleții noștri care să ia 
parte, peste două săptămîni, la 
campionatele europene „indoor", 
de la Miinchen. Din păcate, cu 
unele excepții, disputele nu au 
atins valoarea așteptată, per
formanțele fiind, Ia cele mai 
multe probe, sub nivelul actua
lelor pretenții, al cerințelor in
ternaționale.

Rezultatele cele mai bune au 
fost înregistrate, ca și în urmă

ÎN CIUDA FRIGULUI Șl A TERENURILOR GRELE

0 Sîmbătă si duminică

au avut loc numeroase

care, la 
între- 

turnee

meciuri amicale
.Au mai rămas trei saptumîni 

pînă la deschiderea oficială a 
sezonului fotbalistic ce se va 
inaugura cu „16“-zecimile „Cu
pei- României", la 23 februarie. 
Acesta este și motivul pentru 
care sîmbătă și duminică, în 
ciuda gerului și a terenurilor 
grele, numeroase divizionare A 
și B au susținut partide ami
cale cu caracter de verificare a 
loturilor avute la dispoziție. U- 
nele divizionare au întîlnit for
mații de peste hotare 
invitația unor cluburi, 
prind în tara noastră 
pregătitoare.

rezulta-Cillți în paginile'2—3 _____
te și amănunte de la meciurile 
disputate.

Secvență din partida RAPID — METALUL, disputată simbătă in 
Ciulești (0—3). Bartales (pantaloni cu dungă albă) a reluat balo

nul pe lingă portarul metalurgiștilor. Iordan. Foto ; L MIHĂICĂ

cu o săptămînă, 
la săritura în Iun- • 
gime bărbați, pro
bă a cărei desfă
șurare a ținut în
cordată atenția 
spectatorilor pre- 
zenți sub cupola 
sălii. A cîștigat, cu 
o performanță bu
nă, proaspătul ra- 
pidist Ștefan Lăză
rescu (de altfel, 
Rapidul i-a avut 
pe primii trei 
sați !) dar tot 
de bine ar fi 
tut învinge și 
mitru Iordaehe 
chiar Tudorel 
sile. Ultimul a 
ținut 7,54 m, 
la nici una din în
cercări n-a „prins" 
pragul, dinamovis- 
tul efectuînd bă
taia .chiar cu o 
jumătate de metru 
înainte de prag(l). 
La fel a pățit și 
Alina Gheorghiu, 
favorita probei fe
minine de lungi
me, care bătînd cu 
mult 
prag 
sări decît un mo
dest 6,03 
primul loc Elenei 
adevărată* 
bei. Tot o „veterană' 
judecat titlul de campioană și 
în cursa de garduri. Este vorba 
de Valeria Biduleac care sîm
bătă a cîștigat primul său titlu 
de campioană națională din ca
riera sa sportivă.

O victorie oarecum surprin
zătoare a reușit juniorul băimă- 
rean Alexandru Papi în între
cerea săritorilor în înălțime, cu 
2,08 m. Dar la această probă 
— ca șl la aruncarea greutății 
bărbați care, trdițional 1, se 
menține codașă — rezultatele 
au fost cele mai coborîte.

Veronica Anghel, pentru a 
treia oară consecutiv, în acest 
sezon, domină întrecerea sprin
terelor noastre, Toma Petrescu 
a cîștigat clar cursa viteziștilor. 
Mai remarcăm rezultatul lui 
Corbu la triplu, indecis pînă în 
ultima zi, asupra participării

înainte de 
n-a putut

campionul săritorilor 
Foto : S. BAKCSY

Ștefan Lăzărescu 
in lungime.

m, cedînd, astfel, 
‘ Vintilă, o 

veterană a pro- 
și-a ad-

sale, ca și noul succes al Iul 
Dinu Piștalu, căruia doar puțin 
i-a lipsit pentru ca să-și fi co
rectat îecordul 
sală.

Campionatele 
doar un singur 
cel al juniorului bucureștean 
Gheorghe Dumitrescu (SSA) la 
60 m garduri, 7,8 s în finala 
cursei.

De notat că întrecerile au 
fost dominate de atleții de la 

' Dinamo — care au cîștigat cinci 
din cele 12 titluri puse în joc 
(cite două victorii au obținut 
C.A.U., Rapid și Steaua, o vic
torie, C.S.M. Baia Mare).

Cîteva dintre rezultatele în
scrise în foile de arbitraj : 
BĂRBAȚI : 60 m : 1. Toma Pe-

republican de

ne-au oferit 
record național,

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare In pag. 2-3)



Surpriză de proporții în Divizia A la handbal feminin ECHILIBRU IN MECIURI1E
TINERILOR TENISMAM

START PROMIȚAT

BAIA MARE, 8 (prin tele
fon). Duminică seara s-a în
cheiat, în Sala sporturilor din 
localitate, penultimul turneu al 
campionatului feminin de hand
bal, Divizia A. Marcînd o ac
centuare a echilibrului valoric 
existent pe prima scenă a 
handbalului nostru feminin, 
marea majoritate a întilnirilor 
s-au caracterizat printr-o vizi
bilă apropiere de forțe, rezul-, 
țațele finale fiind îndeobște ' 
strînse.

înaintea ultimelor runde 
(programate la Timișoara, 13— 
15 februarie), în fruntea clasa
mentului se află Universitatea 
Timișoara, urmată de Voința 
Odorhei.

Iată acum o scurtă relatare 
a cîtorva dintre partidele pro
gramate ’ ' 
în cadrul 
a XlX-a.

mele 4 minute Voința să punc
teze de 4 ori, obținînd o spec
taculoasă și meritată „remiză". 
Cele mai multe goluri : Sere- 
diuc 7 — Confecția, Laczkovics 
4 și Mikloș 3. Foarte bine au 
condus arbitrii. VI. Cojocarii și 
C. Șlefănescu (Craiova).

14—7 (min. 27). Cele mai multe 
goluri : Amarandei 9, Alexan- 
drcscu 5 — Rapid, Oancea 8.

ROMANI SI CEHOSLOVACI

Duminică, la București și în diferite loi 
putat meciurile etapei inaugurale a Divis 
startul în campionatul pe echipe a avut 1 
alți ani, concurent» au manifestat o bună 
poftă de luptă. Noua formulă a sistemului 
dividuale pe categorii) a făcut ca întîlniri

sîmbătă și 
etapelor a

duminică, 
XVIII-a și

SIMBATA

TIMIȘOA-UNIVERSITATEA
RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 

Liderul s-a aflat din 
impas, resimțind acut 
unor realizatoare de la

15—15 ! 
nou în 
absența

REZULTATE TEHNICE
Etapa a XVIH-a (sîmbătă)

Rapid — Constructorul Timi
șoara 12—9 (5—5) ; Progresul —
Rulmentul Brașov 19—12 (8—3) ;
Universitatea Timișoara .— Mu
reșul Tg. Mureș 15—15 (8—7) 1 ;
Voința Odorhei — Confecția 12—12 
(6—7) ; I.E.F.S. — Textila Buhuși 
7—10 (5—5) ; Universitatea Bucu
rești — Constructorul Baia Mare 
16—6 (7—6).

Etapa a XIX-a (duminică)
Mureșul Tg. Mureș — Voința 

Odorhei 14—14 (9—11) ; Rulmen
tul Brașov — Rapid 15—18 (7—13) ; 
Constructorul Timișoara — I.E.F.S. 
10—14 (4—8) ; Confecția — Pro
gresul 13—18 (7—11) ; Textila Bu- 
huși — Universitatea București 
8—13 (4—7) ; Constructorul Baia 
Mare — Universitatea Timișoara 
13—11 (7—5) !

\\\\\\\\\\\\\\^^^

9 m. în fața apărării mureșene, 
atît Iordache cit și Marcov s-au 
comportat modest, irosind si
tuații foarte bune. Mureșul a 
jucat 
dîrz, 
de o 
țiile 
versarelor 
pe nimeni. Dar, după ce scorul 
îi fusese detașat favorabil (min. 
41 : 14—10), echipa a greșit vi
zibil în ceea ce privește manie
ra tactică.

Principalele realizatoare : Lu
țaș 6, Florea 3 — Universitatea, 
Dorgo 5, Șoș 5. Slab 
cuplului bucurcștean. 
relea — C. Burcă.

dîrz, uneori chiar prea 
aflîndu-se foarte aproape 
victorie care — în condi- 
evoluției mediocre a ad- 

n-ar fi surprins

arbitrajul 
Th. Cu-

— CON-VOINȚA ODORHEI
FECȚIA 12—12. Alt meci care 
a ținut tribunele, pînă în ulti
ma secundă, cu ” "
iată. In continuă 
formă, Confecția 
tîlnirea pînă în 
conducea cu 12—8 ! Antrenorul 
D. Szabo a scos-o din teren pe 
Mikloș, dînd impresia că renun
ță la luptă, pentru ca în ulti

răsuflarea tă- 
ascensiune de 
a dominat în- 
min. 45 cînd

PROGRESUL — RULMEN
TUL BRAȘOV 19—12. Deși Rul
mentul s-a zbătut mult pentru 
a obține măcar un egal, forma 
excelentă a jucătoarelor Ma- 
miaca, Ciobanu și Fîciu — de 
la Progresul — i-a spulberat 
iluziile. Principale realizatoa
re : Ciobanu 10 — Progresul,
Drăgușel 5. Excelent arbitrajul 
cuplului buzoian Romeo 
mandi — Ion Dumitrescu.

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 14—10. De 
o inconstanță deconcertantă, 
formația studentelor a reușit 
— totuși — în acest meci să se

\\\\\\\\\\\\\A\\\\\\\\\\\\\\\')

CLASAMENTUL

Ia-

1. „U“ Timiș.
2. Voința Od.
3. Progresul
4. „U“ Buc.
5. Textila Bh.
6. Rapid
7. I.E.F.S.
8. Mureșul
9. Confecția

10. Constr. B M 19
11. Constr. T. 19
12. Rulmentul ÎS

19
19
19
19
19
19
19
19
19

DUM1NICA

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 13—11. După „dușul 
rece" din etapa precedentă, băi- 
mărencele au opus campioanei 
o apărare agresivă, greu de de
pășit chiar și atunci cînd a su
portat handicapul eliminărilor. 
Studentele, nerespectînd indica
țiile tactice ale antrenorului C. 
Lache, au jucat dezlînat în atac, 
iar în apărare s-au preocupat 
mai mult de faulturi. A fost un 
meci aspru, cu 24 de minute eli
minare (17+7). Victoria localni
celor (este cea mai mare sur
priză a campionatului!) — de
plin meritată. Ele au condus pe 
tabela de marcaj de la începutul 
și pînă la finele partidei. Cele 
mai multe goluri: Adochiței 8 — 
Constructorul, Stoicovici 4 și 
Luțaș 4.

RAPID — RULMENTUL 
BRAȘOV 18—15. Meci foarte 
frumos, în care feroviarele au 
condus la un moment dat cu

14
10
10

9
9
8
9
5
4
6
5
5

30
26
22
21
20
20
19
16
16
14
13
11

regăsească și să obțină victoria 
în fața unei echipe care a fă
cut risipă de energie. Principa
lele realizatoare : Chelba 3. 
Boși 3, Lăcustă 3 și Ionescu 3 
— I.E.F.S., Gheorghiu 7.

UNIVERSITATEA 
REȘTI — TEXTILA 
13—8. Prin reintrarea celor do
uă excelente jucătoare în for
mație (Simona Arghir și Doina 
Furcoi), Universitatea redevi
ne echipa de temut, concurentă 
cu mari șanse la un loc pe po
dium. Ea a demonstrat acest 
lucru la Baia Mare : în 4 me
ciuri a obținut 6 puncte (două 
victorii și două egaluri). Prin
cipalele realizatoare : Arghir 
11 — Universitatea, Florea 2, 
Pioara 2.

BUCU- 
BUIIUȘI

Horia ALEXANDRESCU

Echipele de tineret și juniori 
ale României și Cehoslovaciei 
și-au împărțit victoriile în 
cele patru întîlniri paralele, 
disputate la sfîrșitul săptămînii 
în Capitală. Sportivii noștri au 
obținut prețioase victorii îh 
confruntarea formațiilor de ti
neret, atît la băieți cît și la 
fete, în schimb la juniori jocu
rile au decurs în nota de su
perioritate a oaspeților.

Iată rezultatele înregistrate 
sîmbătă și duminică, pînă la 
disputarea ultimelor partide de 
dublu (care nu mai pot influ
ența decizia în întîlniri) : ti
neret, băieți : M. Mîrza — J. 
Navratil 6—4, 7—5 ; J. Bîrcu 
— D. David 6—2, 2—6, 7—5 ; 
M. Mîrza — D. David 6—3, 
6—4; L. Țiței — J. Navratil 
3—6, 4—6 ; ROMANIA — CE
HOSLOVACIA 3—1 ; fete : 
Lucia Romanov — Ilona Brza- 
kova 7—6, 6—2 ; Elena Po
pescu — Helena Hradecka 
6—2, 6—2 ; Lucia Romanov — 
Helena Hradecka 6—3, 6—4 ; 
Elena Popescu — Ilona Brza- 
kova 2—6, 7—6, 7—9 ; ROMA
NIA — CEHOSLOVACIA 3—1 ; 
juniori, băieți : A. Dîrzu —
D. Kulhaj 3—6, 6—4, 2—6 ; E. 
Pană — M. Lacek 5—7, 3—6 ; 
ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA 1—3 ; fete : Maria Roma
nov — Alena Kulhankova 7—5, 
3—6, 3—6 ; Gabriela Dinu — 
Iva Budurova 2—6, 6—1, 3—6 ; 
ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA 0—4.

• Azi, în sălile „23 August" 
și Steaua, se dă startul într-o 
nouă competiție de tenis pe 
teren acoperit, Cupa „16 Fe
bruarie". Participă jucători și 
jucătoare din Capitală și pro
vincie.

într-una din întîlnirile pro
gramate în Capitală, la care au 
luat parte formațiile Sieaua, 
Rapid și Progresul Brăila, con
cursul a fost dominat — așa 
cum era și de așteptat — de 
componenții echipei campioane 
(Steaua), care au ocupat locul I 
la cinci din cele zece categorii 
de greutate: (I. Arapu, O. Dușa, 
M. Pîrcălabu, T. “ 
Panaits)» acumulînd 
te. Această victorie 
liniată cu atît mai 
antrenorii A. Șuteu .
viei au introdus în echipă o se
rie de sportivi tineri, nerod.iți 
în mari competiții. O comporta
re remarcabilă au avut și luptă
torii de la Rapid (antrenor V. 
Pătrașcu), clasați pe primul loc 
la trei categorii (A. Rențea, V. 
Tomescu, C. Zaharia), care au 
acumulat 21 de puncte. Dintre 
ceilalți răpi di ști se cuvine să-i 
remarcăm'pe Gh. Ștefan, N. Do- 
robanțu și St. Popescu, care 
s-au prezentat, de asemenea, bi
ne. în special. Gh. Ștefan a de
monstrat o excelentă dispoziție 
de luptă, fiind la un pas de o

Papuc și E. 
25 de punc- 
merită sub- 
mult cu cit 
și V. Popo-

victorie 
Arapu. 
luptăto 
rora se 
pe V. i 
gători : 
formați 
Al. Tăi 
neri cu 
pentru

In cq 
rești ș 
luptăto 
șov, C. 
Bucure 
torii b 
celor q 
lor din 
— la q 
osebit 
multe I 
de tîrq 
luptătol 
au ieși! 
10 catea

Ki
kg). G1

în Divizia A de basc

O SINGURĂ
Sîmbătă și duminică, campio

natul republican de baschet mas
culin, Divizia A. a continuat cu 
desfășurarea partidelor etapei a 
----- * " rezultatele și cltevaXV-a. Iată 
amănunte.

I.E.F.S. -
1—1 :

„CUPA CARAIMANUL" LA FOND JUNIORI

SCHIORII OASPEȚI AU DOMINAT ÎNTRECERILE

pe locul 2 în cursa individuală. 
Foto : Dragoș NEAGU

Milcio Miniev (Bulgaria), clasat 
trecind linia de sosire.

Sîmbătă și duminică s-a 
disputat, pe Valea Cerbului din 
Bușteni, prima întrecere in
ternațională din actualul - se
zon a juniorilor fondiști. Com
petiția, dotată cu „Cupa Carai-

CAMPIONATELE ATLEȚILOR
(Urmare din pag. 1)

trescu (Dinamo) 6,5, 2. T. Va
sile (Dinamo) 6,5, 3. B. Darvaș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 6,6, 4. V. 
Sărucan (C.S.U. Oradea) 6,7, 5. 
Al. Munteanu (Dinamo) 6,7, 
(HC. Serafim Lispis — Grecia 
6.6) ; 60 m; : 1. Nicoiae Perța 
(Steaua) 7,7, 2. N. Petcu (CASU 
Timiș.) 7,7, 3. Gh. Dumitrescu 
(SSA Buc.) 7,8, nou record de 
juniori. 4. V. Teașcă (Farul 
C-ța) 7,9 (HC Georgios Men- 
delos — Grecia 7,7) ; LUNGI
ME : Ștefan Lăzărescu (Rapid) 
7,87 m, 2. D. Iordache (Rapid) 
7,70 " -•
7,58 m, 4. T. Vasile (Dinamo) 
7,54 m, 5. I. Scarlat (CAU) 7,51 
m, 6. C. Olah (Steaua) 7,49 m ; 
TRIPLU : 1. Carol Corbu (Stea
ua) 16,40 m, 2. V. Bedrosian 
(Dinamo) 16,07 m. 3. V. Preda 
(CSU Oradea) 15,39 m, 4. D. 
Frjncu (Dinamo) 15,38 m, 5. V. 
Dumitrescu (Dinamo) 15,36 m, 
6. Gh. Hidi (Știința Bacău) 15,21 
m ; ÎNĂLȚIME : 1. Alexandru 
Papi (CSM Baia Mare) 2,08 m, 
2-3. C-tin Cîrstea (Steaua) și 
S. Ioan (Dinamo) 2,04 m, 4-5. V. 
Lazarciuc (CSU Oradea) și D. 
Muller (Steaua) 2,04 m.' 6. C. 
Antal (CSU Oradea) 2,04 m ; 
PRĂJINĂ : 1. Dinu Pistalu (Di
namo) 5,00 m, 2.
(Steaua) 4,90 m, 3.

(Dinamo) 4,80 m, 4-5. C. Anton 
(Rapid) și M. Voicu (Steaua) 
4,70 m ; GREUTATE : 1. “
rin Iordan (Dinamo) 17,46 
Gh. Crăciunescu (Steaua) 
m, 3. C. Csakany (CSM 
Napoca) 16,11 m.

Ma
ni, 2.
16,37 

Cluj-

m, 3. C-tin Bădoi (Rapid)

N. Ligor 
Cr. Ivan

FEMEI : 60 m : 1. Veronica 
Anghel (Rapid) 7,4, 2. Dorina
Cătineanu (CAU) 7,4, 3. Maria 
Musteață (Șc. sp. Caransebeș) 
7,5, 4. Doina Ciolan (Steaua) 7,5,
5. Steluța Vintilă (Steaua) 7.6,
(HC. Ester Roth — Israel 7,4) ; 
60 mg : 1. Valeria Biduleac
(CAU) 8,5, 2. Elena Vintilă (Di
namo) 8,5, 3. Coculeana Bucă- 
taru (Univ. Iași) 8,6, 4. Gertru
de Kovacs (Steaua) 8,7, 5. Ro- 
dica Băieșeanu (Lie. 2 Iași) 8,7,
6, Mirela Ștefănescu (Lie. N. 
Bmeescu Craiova) 8,7 (HC. Es
ter. Roth 8,3) ; LUNGIME : Ele
na Vintilă (Dinamo) 6,13 m, 2. 
Alina Gheorghiu (Steaua) 6,03 
m, 3. Sanda Cubleșan (Univ. 
Cluj-Napoca) 5,84 m ; ÎNĂL
ȚIME : 1. Cornelia Popa (Dina
mo) 1,78 m, 2. 
(Rapid) 1,78 m, 
(SSA Buc.) 1.70 m, 4. Georgeta 
Mitrache (CFR 
m ;

man", a reunit schiori din Ce
hoslovacia, Bulgaria și Româ
nia. Concursul, excelent orga
nizat de federația de speciali
tate în colaborare cu asocia
ția sportivă Caraimanul din 
Bușteni, a oferit un bun pri
lej de trecere în revistă a 
potențialului schiului de fond 
pentru juniori din 
tră.

Sîmbătă au avut 
individuale de 10 
băieți și 5 km pentru fete. în
trecerea juniorilor a fost do
minată de reprezentanții Bul
gariei. care prin Todor Sice- 
nov și Milcio Miniev au ocu
pat primele locuri ale clasa
mentului, pe poziția a treia 
situîndu-se un reprezentant al 
Cehoslovaciei — Josef Penica. 
Primul dintre sportivii români 
a sosit Vasile Băjenaru (locul 
patru), la aproape 2 minute 
distanță de câștigătorul disputei.

țara noas-

loc cursele 
km pentru

Cursa junioarelor a fost la 
discreția sportivelor din lotul 
Cehoslovaciei care s-au clasat 
pe primele trei locuri ! Mar
cela Țeposu clasîndu-se a IV-a 
la un minut și jumătate dis
tanță de învingătoare.

In această situație era clar 
că la întrecerea ștafetelor de 
duminică, echipele României 
nu puteau emite pretenții jus
tificate. La băieți a învins 
formația Cehoslovaciei, după 
o dispută dîrză cu sportivii 
bulgari (sosiți la 14 secunde), 
iar prima echipă a țării noas
tre a sosit după cinci minute (!) 
pe locul 3. La fete, reprezen
tantele Cehoslovaciei nu au 
lăsat nici un dubiu asupra lo
cului I.

Succesul de care s-a bucu
rat întrecerea de la Bușteni 
nu poate atenua nemulțumirea 
totală față de evoluțiile spor
tivilor români, care au demon
strat 
la o 
niște 
mari, 
celor 
pol (la fete) și I. Dudu (la 
băieți) nu poate fi apreciată ca 
satisfăcătoare. Federația de 
soecialitate are datoria să ia 
de urgență măsuri de remediere 
a situației. REZULTATE 
NICE. 10 km juniori : 1. 
Sicenov (B) 35:55.05, 2. 
Miniev (B) 35:55,94, 3.
Penica (C) 
oare : 1.
20:56,48, 2. 
21:13,91, 3.
(C) 21:41,84. 
băieți: 1.

POLITEHNICA IAȘI
85—80 (40—42) și 52—72

(26—36) în prima repriză a par
tidei de sîmbătă, inițiativa a 
aparținut echipei Politehnica, care 
în min. 13 se distanțase la 13 
puncte (35—22). A urmat o re
venire a bucureștenilor și pînă 
în ultimele minute cele două for
mații au condus alternativ. De 
la 71—73 (min. 37), studenții de 
la I.E.F.S., profitînd de unele i- 
nexactități — atît în apărare cît 
mai ales în atac — ale adversa
rilor, au izbutit să obțină in ex
tremis victoria. în finalul intîl- 
nirii, jucătorii ambelor formații 
au dat dovadă de o inexplica
bilă stare de nervozitate, lirabo- 
veanu fiind eliminat de pe teren 
pentru lovirea adversarului, iar 
lui Tucuncl, pentru atitudine ne
cuviincioasă față de arbitri, i-a 
fost ridicată legitimația. A doua 
întîlnire, a fost dominată net de 
ieșeni, baschetbaliștii de la 
I.E.F.S. avînd de data aceasta o 
evoluție modestă.

DINAMO — „U“ CLUJ-NAPO- 
CA 2—0 : 103—8G (56—41) și 92—72 
(48—33). studenții au onus o 
oarecare rezistență doar în pri

Virginia Ioan
3. Niculina Ilie

Timișoara) 1,70
GREUTATE : 1. Mihaela

Loghin (CAU) 17,88 m, 2. Suza- 
na Herman (Steaua) 15,00 m. 3. 
Florența Ionescu (Steaua) 14,98 
m.

cu acest prilej că se află 
distanță apreciabilă de 
cerințe, totuși, nu prea 
în acest sens, munca 

doi antrenori C. Arghiro-

TEH-
Todor 
Milcio
Josefi 35:55,94,

36:25,99. 5 km juni- 
Jenska Leskov (C) 
Silva Kaladova (C) 
Saika Nesudobowa 
Ștafeta 3X10 km 

Cehoslovacia 1 h 
46,06, 2. Bulgaria 1 h 46,20, 3. 
România I 1 h 51,15 ; 3x3 km 
fete : 1. Cehoslovacia 1 h 01,38, 
2. România I 1 h 03,53, 3. 
România H 1 h 06,10.

Paul OLTEANU
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A ÎNCEPUT RETUi
SîmbAtă și duminică s-a dispu

tat prima etapă a returului cam
pionatului Diviziei A, în care 
s-au înregistrat cîteva surprize. 
Iată rezultatele :

FEMININ
VOINȚA CONSTANȚA — VO

INȚA ........................
Patru 
tence 
peste 
a fost 
și astfel ele au cîștigat cu ușu
rință. De la localnice s-a remar
cat doar Maria Chesnoiu cu 400 
p d. C. POPA-coresp.

RAPID BUCUREȘTI — FRIGUL 
BUCUREȘTI 2559—2232 p d. Fri
gul, cu o formație tînără (patru 
junioare dintre care două debu
tante) n-a putut face față repu
tatei formații feroviare, care a 
aliniat un sextet omogen (toate 
jucătoarele au punctat peste 400). 
Principalele realizatoare 
Maria “ 
Pințea 
De la 
popice 
nescu 
— 384.
Frigul 54 (!).

LAROMET BUCUREȘTI — 
INȚA GALAȚI 2370—2370 p d 
Primul scor de egalitate 
campionatul ediția 1975—1976. 
S-au evidențiat, în mod deosebit,

BUCUREȘTI 2237—2428 p d. 
jucătoare de la bucureș- 
au realizat rezultate de 

400 p d (cea mai precisă 
Cornelia Grecescu — 421),

au fost 
Popescu (440). Vasilica 

(437) și Elena Vasile (436). 
Frigul, cele mal multe 

le-au doborît Carmen lo- 
— 393 și Constanța Rusu 

Bile goale : Rapid 15,

vo
ii), 
din

FINALA „CUPEI TINERETULUI" LA SANiE (elevi 14-19 ani)
(Urmare din pag 1)

cu succes prin dificile viraje 
ale traseului de peste 2000 m 
lungime. Bine s-au comportat 
și reprezentanții județului Co- 
vasna, clasați in ambele probe 
pe locul III, situați în clasa
mentul final, pe județe, pe po
ziția secundă. Un nesperat loc 
III, la total, au realizat șl 
sportivii județului Ilfov, cla
sați pe locul 4 la băieți și 6 
la fete.

Condițiile excelente de con
curs, ambianța plăcută oferită

de organizatori — C.N.E.F.S. și 
C.C. al U.T.C. —, care dumi
nică după manșa a Il-a au 
oferit finaliștilor posibilitatea 
de a asista la vijelioasele cobo- 
rîri ale hoherilor noștri frun
tași ce-și 
pîrtie ae 
dotat cu 
făcut din 
vărata sărbătoare. La încheie
rea competiției, prof. Septimiu 
Todea, adjunct al Secției sport, 
turism și de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei a C.C. al U.T.C., ne-a 
spus î «La întrecerile de masă

disputau, pe noua 
la Sinaia, trofeul 

„Cupa Voința", au 
aceste finale o ade-

au participat zeci de mii de 
elevi și eleve, ceea ce repre
zintă un cîștig efectiv pentru 
tineretul patriei noastre. Cei 
prezenti la finale sînt într-a- 
devăr cei mai buni. Ani con
vingerea că dintre ei se vor 
alege performerii de mîine la 
întrecerile de sanie".

REZULTATE TEHNICE. 
Fete : 1. Maria Maioru 
hova), 2. Șara Kopecsiri 
șov), ~ 
vasna) ; băieți 
(Prahova), 
(Harghita), 

(Covasna).

(Pra- 
(Bra- 
(Co- 
Coca 
Elteș

3. Elena Burguș
1. Adrian

2. Zoltan
3. Vasile Anghel
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426 p
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IVIZIA DE „LIBERE" I DIVIZIONARELE A
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fel 78—72 
| obținut 
pupă dis- 
remarcat 

Ila C.S.U. 
Cîmpeanu

Șt. Grigoraș (+100 kg). Forma
ția din Capitală s-a clasat pe 
locul secund, cu 20 de puncte. 
Dintre luptătorii de la Progresul 
au obținut puncte maxime FI. 
Moț (57 kg), D. Pițurcă (62 kg) 
și V. Antoniu (90 kg). Locul al 
treilea a revenit echipei brașo
vene eu 15 puncte. Dintre luptă
torii de la A.S.A. cea mai bu
nă comportare a avut-o D. Sze- 
les, clasat pe primul loc la cat. 
74 kg. (C. Ch.)

REȘIȚA. întrecerile au fost 
dominate de sportivii de la 
U.M. Timișoara, clasați pe pri
mul loc, cu 22 p, 2. C.S.M. Reși
ța 19 p, 3 Jiul Petrila 18 p. Iată 
cîștigătorii, în ordinea' categori
ilor: V. Măduță (T.) Gh. Rașo- 
van (R). I. Cioloca (R.), I. Ene 
(R.), D. Tamaș (P.), V. Gheor
ghiu (T) T. Neamțu (T), D. Ni- 
laș (T). N. Roșea (R). A. Simion 
(T.).

PITEȘTI. Echipe participante: 
I.C.H. Constanța (27 p.), C.S.M. 
Iași (17 p.); Montorul Pitești 
(16 p.). S-au remarcat : I. Van
gheliei, St. Lotreanu, D. Bocă
neați (I.C.H.C.), V. Curelaru 
(Iași) și N. Epure, de la gazde.

ODORHEI. Echipe participan
te: Steagul roșu Brașov (25 p.)i 
Lemnarul Odorhei (23 p.),
C. S.M. Cluj-Napoca (13 p). Cîș
tigătorii evidențiați : A. Șuteu 
(Cj-Nap.), P. Szatmari, I. Laszlo 
(Odorhei). C. Fodore, I. Lup 
(Brașov).

BRAȘOV. Formații participan
te : Dinamo Brașov (23 p). Vul
turii Textila Lugoj (22 p), C.S.M. 
Craiova (14 p). Cîștigătorii: I. 
Gyorffi (L.), D. Ignat (B), G. 
Peter (L), G. Condrat (B). C. 
Zanier (L), I. Troacă (C), E. 
Cristian (B), C. Ardeleanu (L), 
S. Morcov (B), C. Sandru (B).

TIMIȘOARA. Au concurat 
formațiile: C.F.R. Timișoara
(24 p). C.S. Satu Mare (20 p), 
Constructorul Hunedoara (15 p). 
Dintre învingători s-au remar
cat: P. Brîndușan, P. Ccarnău, 
I. Blaj (T). I. Nichita (H) Șt. 
Varodi (S.M.)

TG. MUREȘ. Au participat 
echipele: Mureșul Tg. Mureș 
(22 p). Comerțul Tg. Mureș 
(21 p). Oltul Sf. Gheorghe (17 p). 
Remarcați : Gh. Neag (Comer
țul), F. Aczel (Oltul), L. Ambruș,
L. Șimon, de la Mureșul.

GH. GHEORGIIIU-DEJ. For
mații participante : C.S. Onești 
(20 p). Dunărea Galați (18 p),
Nicolina Iași (16 p). Cîștigătorii:
M. Burnichi, N. Grigore, D. A- 
voraicesei, V. Pușcașu, Gh. Pe- 
cișeanu (Onești), A. Neagu, N. 
Lungu. P. Poalclungi, Gh. Bu- 
ceag (Dunărea), N, Munteanu 
(Nicolina).

Informațiile ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri:
D. Glăvan. Al. Momete, A. Pia- 
loga, C. Gruia, St. Marton, I. 
Păuș și G. Grunzu.
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ÎN PREAJMA

NOULUI SEZON F 0 T BIA L
POLITEHNICA TIMIȘOARA, NEMULȚUMITĂ DE LOCUL 

OCUPAT ÎN CLASAMENTUL DE TOAMNĂ
Sigur că nimeni din tabăra 

lui „Poli" Timișoara — conducă
tori, antrenori, jucători, supor
teri — nu se poate declara sa
tisfăcut de comportarea echipei 
în turul campionatului, de locul 
10 ocupat în clasament la sfîr- 
șitul sezonului de toamnă. Si 
tocmai de aceea studenții s-au 
aliniat la startul pregătirilor 
noului sezon cu dorința fierbin
te de a munci susținut, pentru 
o comportare superioară în re
turul campionatului, pe măsura

gram de pregătire intens, în 
care volumul si intensitatea s-au 
situat la cei mai înalti parame
tri. O singură absentă; Crînga- 
șu, aflat pentru a doua oară 
la tratament, în această iarnă, 
la Băile Felix, din pricina unui 
mai vechi traumatism la gleznă 
care nu vrea deloc să cedeze. La 
Păltiniș s-au efectuat cite do-, 
uă antrenamente zilnic, în aer 
liber și în sală. în care accentul 
a fost pus pe mărirea capaci
tății de efort și dezvoltarea re-

Jucătorii timișoreni pe stadionul Tineretului din Brașov, cu citeva 
minute înaintea jocului de verificare cu Steagul roșu. In prim 
plan de la stingă la dreapta. Belanov, Catona. Cotec, Mehedintu, 
Dembrovschi și Maier. Foto : S. BAKCSY

5 minute cu Anca

„TALENTUL 
NU E TOTUL!"

ZIEI A LA POPICE \
430 p d 
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ECANICA 
TG. MU-

— PE- 
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deosebit 
aloieștenii 

— după 
—3294 — 

au fost 
ită jocu

lui foarte bun al tînărului popi- ■ 
car Marin Grigore, care a tota- | 
lizat după lansarea celor 200 de | 
bile — 943 p. De la oaspeți s-au 
impus Gh. Silvestru — campio- . 
nul țării — 878 p d și juniorul I 
Vasile Ivan — 859 p d. T. R.

CONSTRUCTORUL GALAȚI — " 
RULMENTUL BRAȘOV 5040 — .
5058 p d. Pentru prima oară în 3 
acest campionat echipa gălățea- I 
nă este învinsă pe teren pro
priu Eșecul se explică prin lip- ■ 
sa a trei titulari din formația 1 
gălățeană (Tismănar, Chirilă și | 
Bice). Cele mai mari punctaje 
le-au obținut : C. Lebădă (C) — ■ 
876 R. Pavel (R) 862 și FI. Ghiță S 
(R) — 858. T. SIRIOPOL-corcsp. |

METALUL ROMAN — RAFINO
RUL PLOIEȘTI 5227—5128 p d.s ■ 
OLIMPIA REȘIȚA — ELECTRI- | 
CA SIBIU 5139—4783 p d., VOIN- 3 
ȚA CLUJ-NAPOCA — AURUL 
BRAD 5087—4987 p d.. FLACARA ■ 
CÎMPINA — GLORIA BUCU- 3 
REȘTI 4232—4178 p d., METALUL fi 
HUNEDOARA — PROGRESUL 
ORADEA 5233—5192 p d., GAZ ■ 
METAN MEDIAȘ __ ELECTRO- I
MUREȘ TG. MUREȘ 4963—5013 fi 
p d., HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA BUCUREȘTI fi 
5126—5143 p d.

condițiilor create și a valorii lo
tului pe care îl compun.

După o primă perioadă de re- 
aclimatizare — desfășurată la 
Timișoara între 10 și 18 ianua
rie — din cuprinsul căreia n-au 
lipsit controlul medical, antre
namentele de readaptare și pre
gătire a organismului la efort. 
Politehnica și-a stabilit de la 19 
ianuarie ..cartierul general" la 
Păltiniș Sibiu, stațiune situată la 
1500 m altitudine. Aici, pină la 
sfîrșitul lunii ianuarie, antreno
rii Petrică și Constantin Radu
lescu, avîndu-i la dispoziție pe 
Catona, Jivan, Mioc, Păltinișan, 
Mehedintu, Maier, Cotec, Coval- 
cic, Dembrovschi, Roșea, Bun- 
gău, Șerbănoiu, Anghel, Floareș, 
Istrătescu și Petrescu, cărora li 
s-au adăugat Nada (un tînăr de 
18 ani cu perspective de titula
rizare. transferat de la Metalul 
Drobeta Tr. Severin). Belanov 
(de la U.M. Timișoara, atacant 
înzestrat cu un deosebit simț al 
porții) și Firițeanu (de la F.C. 
Șoimii Sibiu) au condus un pro-

zistenței. vitezei, forței, mobili
tății și detentei. Odată încheiat 
stagiul de la munte, prima tes
tare a acumulărilor fizice a avut 
loc cu ocazia jocului de verifi
care de la 1 februarie, cu Stea
gul roșu, la Brașov. I-am urmă-, 
rit la lucru pe studenți, pe un 
teren greu, acoperit efl un 'strat 
gros de zăpadă bătută și pe un 
ger tăios de minus 15 grade. Cu 
toate acestea, jocul s-a desfășu
rat intr-un tempo susținut, timi
șorenii avînd o bună prestație 
la mijlocul terenului ; in fazele 
de finalizare, însă, stereotipia ac
țiunilor a scos la iveală unele 
deficiente pe care studenții 
le-au manifestat, de altfel, și în 
turul campionatului. La sfîrși
tul „amicalului" în care stegarii 
brașoveni le-au opus timișoreni
lor o dîrză rezistentă, antrenorul 
Petrică Rădulescu făcea urmă
toarea remarcă: „în condițiile 
de joc existente, partida de as
tăzi nu a fost concludentă. Ră- 
mîne de văzut dacă. în verifi
cările viitoare, jucătorii vor fi

receptivi la indicațiile noastre, 
vor respecta sarcinile de joc și 
vor reuși să marcheze acea aș
teptată îmbunătățire în activita
tea colectivă a echipei. Concret, 
intențiile noastre se referă Ia 
aprofundarea unei idei de joc 
cu tendințe pur ofensive. Cu 
toate că în sezonul de toamnă 
atacul a reușit să marcheze 25 
de goluri, fată de numai 13 în
scrise în turul campionatului 
trecut, nu ne putem declara 
mulțumiți de numărul și, mai 
ales, de claritatea acțiunilor o- 
fensive desfășurate pe parcursul 
celor 17 meciuri din prima ju
mătate a campionatului. Ca să 
ne putem atinge acest obiectiv, 
va trebui să obișnuim jucătorii 
să acționeze într-o permanentă 
mișcare, cu o perfectă circulație 
a balonului la mijlocul terenu
lui, cu folosirea la maximum a 
randamentului extremelor prin 
învăluiri pe aripi, încheiate cu 
centrări utile, ușor de fructificat. 
Problema nr. 1 rămine pentru 
noi găsirea vîrfului de atac, per
cutant, înzestrat cu simțul por
ții. Nici Șerbănoiu, nici Istrătes
cu, ambii candidați pentru acest 
post, nu întrunesc momentan 
calitățile necesare atacantului 
central modern. Sigur că pină 
Ia deschiderea sezonului oficial, 
în cele 7—8 meciuri de verifica
re pe care le vom susține, se 
pot aduce multe retușuri și 
avem convingerea că jucătorul 
căruia îi vom încredința tricoul 
cu nr. 9 va reuși pină Ia urmă 
să se încadreze in concepția 
noastră de joc".

Așadar. ,,Poli“ Timișoara are 
de rezolvat multe probleme de 
ordin tactic, dar. cu tot acest 
handicap, a pornit la drum ho- 
tărită și convinsă că, în sezonul 
de primăvară, lucrurile vor 
merge foarte bine.

„Mi-aș permite să adaug, a 
intervenit celălalt antrenor. 
Constantin Radulescu, că ne stă 
in atenție și îndreptarea greșe
lilor comise de linia defenisvă, 
compartiment care s-a lăsat 
uneori depășit cu prea multă 
ușurință. Dar, mai presus de 
orice, trebuie să facem tot:* 
pentru a reînchega acea unitate 
sufletească caracteristică echipe
lor studențești. Frumoasele tra
diții ale lui „Poli", în această 
privință, îi obligă pe jucătorii 
de astăzi să alcătuiască o ade
vărată familie care, atunci cînd 
intră pe teren, să știe să lupte 
pentru culorile acestui club atît 
de iubit de miile de entuziaști 
suporteri timișoreni".

Gheorghe NERTEA

De 12 campionate, Dan Anca se 
confundă cu echipa universitari
lor clujeni. în 1964, ca junior, 
venea de ia Turda, plin de am
biție să se afirme în echipa pe 
care și azi o știe pe dinafară : 
Moguț — Marcu, Georgescu, Grăj- 
deanu, Cîmpeanu, — V. Alexan
dru, Neșu — ivansuc. Suciu. 
Adam, Szabo. între timp, Ancă 
și-a terminat studiile, este pro
fesor de educație fizică la un 
grup școlar, s-a căsătorit, are un 
băiețel de 3 ani.

— Ai debutat cînd »>U“ ocupa 
un loc fruntaș în fotbalul româ
nesc. Azi ?

— Greu de explicat actuala si
tuație. Sînt o mie și unul de mo
tive, dar cel mai important mi se 
pare a fi această permanentă 
schimbare de jucători. în doi— 
trei ani au plecat foarte mulți. 
La un moment dat, din vechea 
echipă am rămas doar eu, Pexa 
și Uifăleanu. Soarta echipelor 
studențești ! Vin jucători tineri, 
din eșaloane inferioare în curs 
de formare. Aceștia se angajează 
mai greu în joc, nu o fac mereu 
ca acum in perioada de pregă
tire cînd luptă pentru titulari
zare. Mulți nu prea depun efor
turile necesare în luptă și cred 
prea mult în talentul lor, in vir
tuțile lor tehnice.

— Ani de zile ai fost rezervă 
la națională. Cum te împăca! cu 
această postură ?

— Știam că în echipă nu pot 
intra decît 11 jucători. Dar am 
crezut mereu în șansa mea. Du
mitru și Radu Nunweiller erau 
titulari, iar cînd unul se acciden
ta eu trebuia să-l înlocuiesc. Și 
cred că n-am făcut-o rău. Am 
jucat, printre altele, cu Anglia 
(1—1, la Londra) cu Iugoslavia 
(1—o la Novisad). cu Cehoslova
cia (2—1, în meciul de neuitat de 
la București). Acum, din păcate, 
mulți nu acceptă postura de re
zervă și se pregătesc superficial. 
Ca unul care nu mai aspiră la 
tricoul naționalei, aș vrea să vă 
spun că echipa ar trebui alcă
tuită nu din „senatori de drept**, 
cu bogate „cărți de vizită*, dar 
care nu se mai pregătesc și joacă 
așa cum au jucat cu Turcia. La 
experiența și competența lui Ște
fan Covaci — care în semn de 
simpatie mi-a adus de la C. M. ’74 
tricoul lui Brito — jucătorii tre
buie să răspundă cu o exemplară 
dăruire. Fotbalul nostru poate 
reveni la rezultatele bune din 
anii „Mundialului* mexican.

Constantin ALEXE
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F. C. OLIMPIA SATU MARE — 
FERENCVAROS (UNGARIA) 

2—0 (0—0)
Miile de spectatori prezenți 

în tribunele stadionului „Olim
pia" au asistat duminică după- 
amiază la o partidă spectacu
loasă, în special în repriza se
cundă cînd sătmărenii s-au des
prins de valoroasa formație bu- 
dapestană, în care au evoluat 
internaționalii Juhasz, Braniko- 
vics, Magyar, Muha și Kele- 
men. Punctele victoriei au fost 
înscrise de Iancu (min. 52, la o 
centrare a Iui V. Mureșan și în 
min. 57, în urma unei acțiuni 
personale). F. C. OLIMPIA a 
aliniat următorul „11": Bathori I 
— Berețki, Matei, Popescu, Boc
șa — Knoblau, V. Mureșan, Kai- 
zer — Helvei, Iancu, Popa. (Șt. 
VIDA, coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC — 
F. C. ARGEȘ 1—2 (0—0)

Partida s-a disputat sîmbătă, 
pe stadionul Politehnica, în fata 
a aproape 1 000 de spectatori. 
Fazele spectaculoase la cele 
două porți, ambiția și dăruirea 
combatanților, pe un teren în
ghețat și acoperit de zăpadă, au 
arătat că cele două formații se 
află într-un stadiu avansat al 
pregătirilor. S-a remarcat în 
mod deosebit Dobrin, care s-a 
mișcat cu dezinvoltură pe toa
tă durata partidei. De altfel, el 
a înscris primul gol (min. 78), 
executînd impecabil o lovitură 
liberă de la 18 m. Celelalte go
luri au fost marcate de Radu 
III (min. 83) și Grosu (min. 88). 
Au jucat formațiile : SPORTUL 
STUDENȚESC: Răducanu (Ver- 
șanschi) — Tănăsescu, Ciuga-

rin, Olteanu (Cazan), Manca 
(Grigore) — Chihaia (Muntea
nu), Cassai, Rădulescu (Marica)
— Petreanu (Popescu), M. San
du, Grosu ; F. C. ARGEȘ : Ari- 
ciu (Cristian) — Zamfir, Oltea- 
nu (Dumitrescu), Cîrstea, Ivan
— Tronaru (Toma), Iovănescu, 
Dobrin — Roșu (Jercan), Radu 
II (Radu III), D. Popescu. (Pa
vel PEANA).
S.C. BACĂU — STAL RZESZOW 

(POLONIA) 2—1 (2—1)
Aproximativ 2 500 de specta

tori au înfruntat gerul, dumini
că dimineața, pentru a-și vedea 
la lucru echipa favorită în pri
mul ei meci internațional al a- 
nului. Jocul a plăcut, mai ales 
în prima repriză cînd s-au și 
marcat toate cele trei goluri. 
Autorii lor : Aelenei (min. 3), 
Pană *• (min. 25), respectiv 
Kranczk (min. 35). Sport Club 
a folosit formația : Coman — 
Pruteanu, Catargiu, Volmer, 
Margasoiu — Cărpuci, Duțan — 
Chitaru, Pană, Aelenei, Bălută. 
Au mai jucat : Sinăuceanu, 
Lunca, Florea, Șosu și Timofi 
(Ilie IANCU — coresp. jud.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
VIDIN (BULGARIA) 4—1 (3—1)

In ciuda scorului sever, par
tida a fost viu disputată, oaspe
ții opunînd o dîrză rezistentă. 
Cei peste 6 000 de spectatori au 
asistat la numeroase faze spec
taculoase. Scorul a fost deschis 
de Oblemenco (min. 10, din pe
nalty), celelalte goluri fiind 
realizate de Cămătaru (min. 29 
și 87), Ștefănescu (min. 44), 
respectiv de Nicolov (min. 33). 
Universitarii au început jocul 
cu : Purcaru — Purima, Boc,

Constantinescu, Berneanu — 
Bălăci, Ștefănescu — Crișan, 
Cămătaru, Oblemenco, Dașcu. 
Au mai jucat : Lung, Negrilă, 
Ciupitu, Strimbeanu, Donosc, 
Nedelcu și Marcu (St. GURGUI
— coresp. jud.)..
A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 

CLUJ-NAPOCA 2—1 (0—0)
Ambele formații s-au mișcat 

bine dar, realizările tehnice 
au fost influențate de starea 
terenului, înghețat. Au marcat : 
Mureșan (min. 86), Hajnal (min. 
90), respectiv Șoo (min. 81). Au 
jucat formațiile : A.S.A. : Na
gel — Gligore, Kiss, Ispir, Onu- 
tan — Pîslaru, Naghi, Boloni — 
Fazekas, Mureșan, Hajnal ; 
C.F.R. : Moldovan (Budușan) — 
Lupu (Bilă), Ciocan, Vișan, Ro
man (Szoke) — M. Brelan (L. 
Mihai), Boca, Țegean (Șoo) Co- 
loji, Adam (Soporan), Moga 
(Gostilean). (C. ALBU — co
resp.).
F.C. CONSTANTA — DINAMO 

1—1 (0—0)
Jocul a fost foarte disputat și 

plăcut, în ciuda temperaturii 
scăzute și a vîntului care a bă
tut destul de puternic. Au în
scris : Dumitrache (min.. 70) și 
Moldovan (min. 82). Au jucat 
formațiile : F. C. CONSTAN
ȚA : Ștefănescu — Mustafa, 
Toadcr, Bălosu, Nisfor (Gătcj)
— Constantinescu, Hoffmeister, 
Moldovan — Lică, Negoescu, 
Turcu : DINAMO : Constanti
nescu — Cheran (Vrînceanii), 
Dobrău (I. Marin), G. Sandu, 
Mr/eescu — Dinu, D. Georges
cu, Custov — R. Nunweiller, 
Dumitrache, Lucescu (G. TA
MAȘ — coresp.).

F. C. BRĂILA — STEAUA \ 
1—4 (0—1) \

La acest meci record de 
spectatori (peste 5 000), dacă ți
nem seama că timpul a fost ex
trem de friguros. Bucureștenii,' 
în avans cu pregătirile, s-au 
mișcat cu lejeritate. Au mar
cat Troî (min. 39 și 63), Florea 
(min. 60), Năstase (min. 82), 
respectiv Gheorghită (min. 71). 
Steaua a început jocul cu : Mo- 
raru — Agiu, Smarandache, Sa- 
meș, Vigu — Ion Ion, Dumitru 
— Troi, Răducanu, Dumitriu 
IV, Zamfir. Au mai fost fo
losiți : Iordache, Florea și Năs
tase. (Gh. RIZU — coresp.).

RAPID — METALUL 
BUCUREȘTI 0—3 (0—0)

Disputată sîmbătă pe stadio
nul din Giulești, pe un teren a- 
coperit cu o pojghiță de gheață, 
partida a dat cîștig de cauză 
metalurgiștilor (la conducere cu 
un nou cuplu de antrenori —■ 
GH. ȚIGLER și E. FLORUȚ), 
căre au fost superiori în toate 
compartimentele 1 Punctul vul
nerabil al feroviarilor a fost li
nia defensivă — în mod spe
cial, cei doi fundași centrali 
Grigoraș și FI. Marin. De re
marcat că Ioniță a mai salvat 
încă citeva goluri. Punctele au 
fost înscrise de Lungu (min. 
55, 68) și Nedelcu (min. 75, din 
penalty). Rapid a aliniat urmă
toarea formație : Ioniță — Pop, 
Grigoraș (Ni(ă), FI. Marin, Ior
dan (Ad. Dumitru) — M. Ste- 
lian, Angelescu (Rîșniță) — 
Bartales (Constantinescu), Ron- 
tea, Neagu, Manea (Stanca). 
(Aurel PĂPĂDIE).



JOCURILE OLIMPICE DE IARNA PROGRAMUL DE AZI
SCHI-FOND : Combinata nor

dica, proba do fond, la Seefeld

(Urmare din pag. I)

tori, urcați pentru prima dată 
în bob acum trei-patru luni, să 
obțină ceea ce au realizat. Dar 
viteza startului, sincronismul 
mișcărilor cu pilotul și mai ales 
continuarea împingerii bobului 
dincolo de prima cronometrare 
trebuie ameliorate. Și piloții 
trebuie să mai exerseze. Un 
exemplu : în manșa a treia 
(cea cu recordul pîrtiei) cam
pionii au avut la start 5,37, 
Panțuru — Lixandru 5,48 și 
Panaitescu — Ionescu 5,46 pen
tru ca la sosire diferența să 
crească față de Panțuru la a- 
proape 2 secunde (1,98), iar fa
ță de Panaitescu la 1,71 sec. 
Contribuie desigur materialul, 
patinele, dar au fost și ezitări, 
greșeli de conducere, întîrzieri 
de manevre care s-au acumulat 
și pe care un exercițiu mai în
delungat pe noua pirtie de la 
Sinaia le va elimina.

Ziua de sîmbătă a fost mar
cată de o puternică ascensiune 
a sportivilor din R. D. Germa
nă. După relativul insucces la 
schi-fond 30 km și la biatlon, 
probe în care figurau printre 
favoriți, ei au obținut medalii 
de aur și argint prin Hans- 
Georg Aschenbach și respectiv 
Jochen Danneberg la săriturile 
speciale — 70 m ; aur și bronz 
prin Giinther Detlef și Hans 
Rinn la sanie bărbați ; aur și 
argint prin Margit Schumann și 
Utte Ruhrold la sanie femei.

Și pentru că nu se poate o 
competiție sportivă fără surpri

ze, am consemnat simbătă la 
5 km fond femei neașteptata 
Victorie a finlandezei Helena 
Takalo (29 ani, 1,57 m, vînză- 
toare la un magazin alimentar 
din orașul Yhaekumpu — Lapo- 
nia, aflată la prima sa victorie 
internațională de prestigiu). Ta
kalo depășește un grup de trei 
schioare sovietice care o ur
mează în clasament și din care 
mare favorită era considerată 
Galina Kulakova, triplă campi
oană olimpică în 1972 și triplă 
campioană mondială în 1974.

La patinaj viteză 1 000 m fe
mei, Tatiana Averina a obtinut 
medalia de aur, din nou după o 
dîrză rezistență a americancelor 
Leah Poulos și Sheila Young, 
clasate pe locurile doi și trei.

în sfîrșit Irina Rodnina și 
Aleksandr Zaițev, urcînd din 
nou în mod strălucit pe po
dium, continuă o superioritate 
sovietică în această disciplină, 
superioritate afirmată tot aici 
la Innsbruck, cu 12 ani în ur
mă, prin celebrul cuplu Belou
sova — Protopobov.

Tatiana Averina este prima 
dublă campioană olimpică a a- 
cestei ediții a J.O. Patinaioarea 
sovietică a obținut medalii de 
aur la 1000 m și 3000 m și meda
lii de bronz la 500 m și 1500 m.

Aproape 60 000 de spectatori au 
urmărit la Axamer Lizum în
trecerea coborîtoarelor, pe o pir
tie de 2500 m. cu o zăpadă 
proaspătă. Victoria a revenit 
schioarei vest-germane Roși Mit- 
termaier (26 de ani. 160 cm, 51 
kg, originară din Bavaria, este 
fiica unui cabanier). Ea a între-

cut-o pe favorita probei, austri
aca Brigitte Totschnig care la 
antrenamentele controlate reali
zase cei mai buni timpi.

La 15 km fond, pentru prima 
oară în istoria. J.O., victoria a 
fost obținută de un Schior so
vietic, Nikolai Bajukov (23 de 
ani) care a cîștigat cu un avan
taj cu totul infim pentru o cursă 
de fond: mai puțin de trei se
cunde !

SCHI-ALPIN : Slalom uriaș băr
bați, manșa I, la Axamer Lizum

PATINAJ ARTISTIC s Individual 
masculin, programul scurt și pro
ba de dansuri, exerciții libere, la 
Olympia-Stadion.

HOCHEI : meciuri în grupa B, 
la Messehalle : Bulgaria — Iugo
slavia, Elveția — Japonia, Româ
nia — Austria

CLASAMENTE - REZULTATE

IIOCHtIȘIII ROMÂNI ÎNVINȘI IA LIMITĂ (3-4)
IN 0EI1BVIII GRUPEI B A TURNEULUI OLIMPIC

Selecționata de hochei a tării 
noastre a susținut sîmbătă, la 
Messehalle, un meci important 
pentru configurația finală a 
clasamentului. întîlnind repre
zentativa Iugoslaviei. Dominați 
de importanta acestui joc, ti
nerii hocheiști români au ac
ționat nervos, crispat și nu au 
putut să-și valorifice potenția
lul, fiind nevoiți să se încline 
la limită : 3—4 (1—1, 1—2, 1—1).

Cu toate că numărul șuturi
lor pe spațiul porții arată o 
evidentă superioritate a echipei 
române (55—39). aceasta nu s-a 
concretizat totuși și în goluri, 
datorită faptului că în majori
tatea situațiilor favorabile de 
care au beneficiat, jucătorii 
noștri s-au dovedit lipsiți de 
calm și de precizie, ratind e- 
norm. incredibil uneori. Am pu
tea spune chiar că în acest 
meci ei au risipit ocazii cît 
pentru trei partide... în afară 
de aceasta, s-au comis destul 
de des erori de plasament în 
apărare, ceea ce a făcut ca ra
pidele contraatacuri ale hoche- 
iștilor iugoslavi să ,fie extrem 
de periculoase, cîteva dintre ele 
soldîndu-se cu goluri demorali
zatoare.

Acest lucru s-a văzut chiar 
din primele minute, cînd Zbon- 
tar (min. 2) a fructificat o ast
fel de eroare a fundașilor ro

mâni, deschizînd scorul : 0—1. 
La mijlocul primei reprize 
(min. 10), o frumoasă combina
ție a liniei lui Pană i-a per
mis acestuia să egaleze. înce
putul reprizei secunde a fost 
identic. Chiar în primul minut, 
un contraatac al aceluiași Zbon- 
tar a adus din nou avantajul 
echipei iugoslave (1—2). Apoi 
iarăși linia lui Pană, de aceas
tă dată prin debutantul Hălău- 
că, aduce egalarea (min. 33 :
2— 2), pentru ca în finalul aces
tei reprize Miroslav Lap (min. 
35) să refacă . avantajul echipei 
sale : 2—3. Ultima parte a fost 
foarte îndîrjită. Echipa română 
a egalat prin Costca (min. 45 :
3— 3), dar cu 5 minute înainte 
de final, la o învălmășeală, 
Kavec a înscris punctul victo
riei.

Alte rezultate din grupa se
cundă : Elveția — Bulgaria 
8—3 (2—0. 3—1, 3—2), Austria — 
Japonia 3—2 (1—1, 2—0. 0—1). 
Următorul meci al jucătorilor 
români. luni, cu Austria.

Rezultate din grupa A: Ceho
slovacia — Finlanda 2—1 (0—1,
1— 0, 1—0) meci disputat vineri 
seara; U.R.S.S. — Polonia 16—1 
(7—1, 6—0. 3—0), Finlanda —
R. F. Germania 5—3 (2—1, 1—1,
2— 1). Meciul Cehoslovacia —■
S. U.A. a luat sfîrșit după închi
derea ediției.

BOB — 2 persoane : I. R.D.G. II 
(Meinhard Nehmer — Bernhard 
Germcshausen) 3:44,42 — campion
olimpic, 2. R.F.G. I (Wolfgang Zimme- 
rer — Manfred Schumann) 3:44,99, 3. 
Elveția I (Erich Scheier — Josef Benz) 
3:45,70, 4. Austria II (Fritz Sperling 
— Andreas Schwab) 3:45,74, 5. R.F.G. 
II (Georg Heibl — Fritz Ohlwaerter) 
3:46,13, 6. Austria I (Dieter Delle-
Karth — Frantz Koefel) 3:46,37, ...11. 
România I (Ion Panțuru — Gheorghe 
Lixandru) 3:50,09, 12. România II 
(Dragoș Panaitescu — Costel lo- 
nescu) 3:50,53.

SĂRITURI DE LA TRAMBULINA - 
70 m : 1. Hans-Georg Aschenbach
(R.D.G.) 252 p (84,5 m+82 m) — cam
pion olimpic, 2. Jochen Danneberg 
(R.D.G.) 246,82 p (83,5 m-|-82,5 m), 3. 
Karl Schnabl (Austria) 242 p (82,5 m-|- 
81,5 m), 4. Jaroslav Balkar (Ceho
slovacia) 239,6 p (81 m-f-81,5 m), 5. 
Ernst von Gruenigen (Elveția) 238,7 p 
(80,5 m4~80,5 m), 6. Reinhold Bach
ner (Austria) 237,2 p (80,5 m+80,5 m).

SANIE — MASCULIN : I. Gunther
Detlef (R.D.G.) 3:27,688, — campion
olimpic, 2. Jozef Fendt (R.F.G.)
3:28.196, 3. Han» Rinn (R.D.G.)
3:28,574, 4. Hans-Heinrich Winkler
(R.D.G.) 3:29,454, 5. Manfred Schmid
(Austria) 3:29,511, 6. Anton Winkler
(R.F.G.) 3:29,520. •

SANIE - FEMININ : 1. Margit
Schumann (R.D.G.) 2:50,621 — cam-
pioanâ olimpică, 2. Utte Riihrold
(R.D.G.) 2:50,846, 3. Elisabet Dem-
leltner (R.F.G.) 2:51,056, 4. Eva-Maria 
Wemike (R.D.G.) 2:51,262, 5. Anto
nia Mayr (Austria) 2:51.360, 6. Margit 
Graff (Austria) 2:51,459.

SCHI-FOND, 5 km, FEMININ : 1.
Helena Takalo (Finlanda) 15:48,0 
—■ campioană olimpica, 2. Raisa 
Smetonina (U.R.S.S.) 15:49,0, 3. Ga
lina Kulakova (U.R.S.S.) 16:07,0, 4.

BREVIAR
O Camerele în care locuiesc 

participanții la cea de a Xll-a 
ediție a J. O. de iarna sînt fru
mos decorate cu tablouri, ai că
ror realizatori sînt elevi și eleve 
din Tirol. Această originală co
lecție a fost realizată ca urmare 
a unui concurs cu tema „Jocuri
le Olimpice de iarnă în Tirol", 
la care s-au prezentat 4 000 de 
tablouri, din care au fost selec
ționate 2 000 de lucrări, care Hau 
o notă de originalitate și căldură 
camerelor Satului olimpic.

© Marele steag olimpic, care a 
fost înălțat — pe un catarg înalt 
de 17 m — cu ocazia festivității 
de deschidere, la Bergisel, are o 
suprafață de 24 de metri pătrați.

© Apropo de steaguri... Știți 
cite drapele a trebuit să confec
ționeze Comitetul de organizare 
pentru pavoazarea locurilor de 
concurs, a Satului olimpic, a 
străzilor orașului Innsbruck ? 1757 
de drapele ale Austriei, ale C.T.O. 
ale landului Tirol. O mare parte 
din ele erau ținute în rezervă. 
Prevederea s-a dovedit inspirată, 
pentru că după prima zi, ama
torii de... amintiri au și făcut să 
dispară trei drapele !

• La turneul de hochei este

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT o PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM ft Americanul Dan 

Ripley a realizat 5,54 m la săritu
ra cu prăjina la Los Angeles. Per
formanța reprezintă un nou re
cord mondial de sală ft La Dor
tmund la campionatele de sală ale 
R.F.G. : 60 m garduri (f) — Ursula 
Schaluck 8,22 ; greutate — Eva 
Wilms 18,82 m ft Belgianul Emile 
Puttemans a eșuat în tentativa de 
a doborî recordul mondial la 3 000 
m, care este de 7:39.6. El a realizat 
într-un concurs desfășurat la 
Paris 7:50,2. _

CICLISM a Cea de-a 55-a ediție 
a Turului Italiei va începe la 22 
mai. Startul se va da la Catania 
iar sosirea va avea loc la 13 iunie, 
la Milano. Traseul competiției mă
soară aproape 4 000 km împărțiți 
în 23 de etape.

HANDBAL ft Tn meci retur pen
tru preliminariile turneului olim
pic, la Zurich, echipa masculină a 
Ungariei a învins cu 16—15 fio—8) 
selecționata Elveției. In primul joc, 
la Budapesta, handbaliștii maghia
ri cîștigaseiră cu 24—15. « în tur
neul feminin de la Cheb (Ceho
slovacia), reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut cu 17—16 (10—9) selecțio
nata țării gazdă. Alte meciuri : 
Cehoslovacia — Ungaria 14—12 
(7—6) ; R.D. Germană — Bulgaria 
23—15^(10—5) ; U.R.S.S. — Polonia 
22-^12 (11—7).

HOCHEI ft Irfr campionatul 
U.R.S.S. : Sibir Novosibirsk — 
Himik Voskresensk 3—3. Traktor 
Celiabinsk — Torpedo Gorki 2—5 I

TENIS DE MASA ft Finala pro
bei pe echipe (masculin) din ca
drul turneului de la Cardiff a fost 
cîștigată de echipa R. P. Chineze, 
care a învins cu 3—2 formația 
Iugoslaviei. Li Cen-sin l-a întrecut 
cu 21—18, 17—21, 21—17 pe Surbek. 
La feminin, pe primul loc s-a cla
sat echipa Suediei. învingătoare cu 
3—1 în fața echipei R. P. Chineze

VOLEI ft în Cupa cupelor echi

pa ferpinină cehoslovacă S. C. Bra
tislava a întâlnit, la Istanbul, for
mația Galatasaray. Oaspetele au 
terminat învingătoare cu 3—0. La 
Tel Aviv s-a disputat meciul femi
nin dintre echipele Hapoel Tel 
Aviv și A.S.U. Lyon din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni. Voleibalistele 
din Lyon au obținut victoria cu 
3—2. Returul va avea loc la Lyon.

AGENDA SAPTAMINII
9—15

10—15 TENIS

JUDO
11 ATLETISM

11—12 BASCHET

12—15
13

13—15

14—15

14—20
14—27

BOX 
AUTO

ATLETISM

NATATIE 
HANDBAL 
SCRIMA 
LUPTE

CICLISM 
FOTBAL

Continuă a Xll-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, Ia Innsbruck. 
Turnee la Lagos și Toronto (W.C.T.) 
la Sacramento.
Turneu internațional, 
Concurs internațional 
Praga.
C.C.E. (m, f), grupele 
nală.
Turneu de juniori, la
„Cursa campionilor", la Daytona Beach 
(S.U.A.).
Concurs internațional de sărituri, la Tri- 
nec (Cehoslovacia).
Concurs de înot, la Antibes (Franța). 
Turneu internațional în Polonia.
Concurs de spadă, la Paris. 
Memorialul 
stiluri).
„r

la Tbilisi, 
de sărituri,

sferturilor de

și

la

fi-

Poznan (Polonia)

„Roger Coulon“ (ambele 
la Clermont Ferrand (Franța). 

Cursa de 6 zile", la Milano.
Turenu internațional de juniori, în Iran.
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Nina Baldișeva (U.R.S.S.) 16:12,0, 5. 
Hiekka Kuntola (Finlanda) 16:17,0, 6. 
Eva Olsson (Suedia) 16:27,0.

PATINAJ ARTISTIC - perechi : 1. 
Irina Rodnina — Aleksandr Zaițev 
(U.R.S.S.) 140,54 p — campioni olim
pici, 2. Romi Kerner — Rolf Osterreich 
(R.D.G.) 136,35 p, 3. Manuela Gross
— Uwe Kagelmann (R.D.G.) 134,57 p, 
4. Irina Vorobieva — Aleksandr Vlasov 
(U.R.S.S.) 134,52 p, 5. Tai Babilonia
— Randi Gardner (S.U.A.) 134,25 p, 
6. Kerstin Stalfig — Veit Kempe (El
veția) 128,97 p.

PATINAJ VITEZA (F) — 1 000 m : 
1. Tatiana Averina (U.R.S.S.) 1:28,43
— campioana olimpica, 2. Leah
Poulos (S.U.A.) 1:28,57, 3. Sheila
Young (S.U.A.) 1:29,14, 4. Silvia
Burka (Canada) 1:29,47, 5. Monika
Holzner (R.F.G.) 1:29,54, 6. Cathy
Priestner (Canada) 1:29,66.

SCHI-FOND 15 KM : 1. Nikolai Ba
jukov (U.R.S.S.) 43:58,47 — campion
olimpic, 2. Evgheni Beliaiev (U.R.S.S.) 
44:01,10 ; 3. Arto Koivisto (Finlanda) 
44:19,25 ; 4. Ivan Garanin (U.R.S.S.) 
44:41,98 ; 5. Ivar Formo (Norvegia) 
45:29,11 ; 6. Bill Koch (S.U.A.)
45:32,22.

PATINAJ-VITEZA (F), 3000 m : 1.
Tatiana Averina (U.R.S.S.) 4:45,19 — 
campioana olimpica ; 2. Andrea Mits- 
cherlich (R.D.G.) 4:45,23 ; 3. Lisbeth 
Korsmo (Norvegia) 4:45,24 4. Karin
Kessow (R.D.G.) 4:45,60 ; 5. Ines 
Bautzmann (R.D.G.) 4:46,67 ; 6. Sylvia 
Filipsson (Suedia) 4:48,15.

SCHI-ALPIN, COBORÎRE (F) : 1. Rosi 
Miitermaier (R.F.G.) 1:46,16 — cam
pioana olimpica ; 2. Brigitte Totschnig 
(Austria) 1:46,68 ; 3. Cynthia Nelson 
(S.U.A.) 1:47,50 ; 4. Nicola Spiess
(Austria) 1:47,71 ; 5. Daniele Deber- 
nard (Franța) 1:48,48 : 6. Jacqueline 
Rouvier (Franța) 1:48,58.

OLIMPIC
prezent, pentru prima oară la 
J. O., și un arbitru român. Este 
vorba de Mihai Presneanu, care 
conduce jocuri în‘grupele A și B.

O Fiecare campion olimpic pri- 
njește la premiere și un buchet 
de flori. Numai că în Tirol, mai 
ales iarna, florile sînt greu de 
găsit în cantitățile de care are 
nevoie Comitetul de organizare. 
De aceea a fost necesar să se 
importe din Italia și Olarîda o 
mare cantitate de flori care au 
încărcat bugetul organizatorilor.

® în clasamentul neoficial pe 
medalii, după cinci zile de în
treceri. situația este următoarea : 
U.R.S.S. 7 medalii de aur, 2 de 
argint și 5 de bronz R. D. Ger
mană 4—4—2. S.U.A. 1—3—2 R. F. 
Germania 1—2—1, Austria 1—1—1, 
Finlanda 1—1—1, Elveția 0—1—1, 
Canada 0—1—0. Italia 0—0—1. Nor
vegia 0—0—1.

BOXERUL MIRCEA SIMON 
OBȚINE 0 NOUĂ VICTORIE 

IN IUGOSLAVIA
• Au continuat reuniunile 

pugilistice internaționale pen
tru trofeul „Victoria Belgradu
lui". In gala de la Niș, campio
nul român la categoria grea 
Mircea Simon l-a învins net la 
puncte pe iugoslavul Ozegovici 
și s-a calificat în finală. Orga
nizatorii de la Niș i-au oferit 
lui Mircea Simon trofeul pen
tru cel mai bun boxer de peste 
hotare.

• O selecționată de box a 
Cubei. în frunte cu campionul 
mondial și olimpic, greul Teo- 
filo Stevenson, va întreprinde 
în cursul lunii martie un tur
neu în Jamaica. Din echipă fac 
parte Ramos. Echeverria. Va- 
liente, Corona, Pozo, Martinez 
și alții.

TURNEE DE TENIS
• Turneul „indoor" de La 

Barcelona, din cadrul circuitu
lui WCT, a fost cîștigat de 
Eddie Dibbs. învingător cu 6—1 
6—1 in finala cu C. Drysdale, 
în semifinale : Dibbs — Cox 
6—4, 6—0 ; Drysdale — Crealy 
2—6. 7—6, 6—0. în „sferturi", 
Dibbs învinsese cu 4—6. 7—5, 
6—2 pe Fibak.

• La Richmond, in al doilea 
turneu WCT, a fost desemnat 
primul finalist în persoana lui 
Arthur Ashe : 7—5, 6—2 cu R. 
Ramirez. A doua semifinală o- 
pune pe T. Okker și B. Gott
fried. Primul a dispus de G. 
Masters (6—1, 6—0). care furni
zase anterior o surpriză, elimi- 
nîndu-1 pe R. Laver (6—1. 6—1).

• într-un alt turneu pe te
ren acoperit, la Boca Rato-n, 
finala opune pe americanul 
C. Richey si B. Walts. S-a re
tras din concurs Jimmy Con
nors, accidentat.

TARÂ GALILOR CONDUCE
ÎN „TURNEUL CELOR 5"

LA RUGBY
Turneul celor 5 națiuni, la 

rugby, a continuat sîmbătă cu 
două meciuri : la Paris, pe 
stadionul Parc des Princes, e- 
chipa Franței a învins cu .26—3 
(6—0) formația Irlandei, ia- a 
Cardiff, selecționata Țării 
Galilor a dispus de reprezen
tativa Scoției cu 28—6 (12—6).

în urma acestor rezultate, 
clasamentul competiției după 
primele 4 meciuri arată astfel :
1. Țara Galilor
2. Franța
3. Anglia
4. Irlanda
5. Scoția

2 2 0 0 49—15 4
2 2 0 0 39— 9 4
10 0 1 9—2' 0
10 0 1 3—26 0.
2 0 0 2 12—41 0'

© în cadrul campionatului 
european dotat cu '„Cupa 
F.I.R.A.", la Milano, echipa se
cundă a Franței a învins for
mația Italiei cu 23—11 (10—11).

CAMPIONATE...

ITALIA (etapa a 16-a). Retu
rul campionatului a început sub 
semnul unor mari surprize. A 
fost înregistrată doar o singură 
victorie pe teren propriu. Frun
tașele și-au continuat seria vic
toriilor. Rezultate: Fiorentina — 
Ascoli 0—0; Torino — Bologna 
3—1 (Pulici 3 — unul din .11 m, 
respectiv Clerici); Cesena — In
ter 2—3 (Giubertoni — autogol 
și Frustaluppi din penalty, res
pectiv Cerra — autogol. Cesatti 
și Boninsegna); Verona — Ju
ventus 1—2 (Cozzi, respectiv 
Tardelli și Bettega); Como — 
Napoli 0—1 (Rossi — autogol); 
Milan — Perugia 0—0; Cagliari
— Roma 1—5 (Virdis din 11 m,
respectiv Petrini 2, Cassarolli, 
Pellegrini. Negrisolo), Lazio — 
Sampdoria 1—1 (Garlaschelli, 
respectiv Saltutti). în clasament: 
Juventus 28 p, Torino 25 p, Na
poli 21 p, Milan 20 p. Inter și 
Cesena cite 19 p. în clasamentul 
golgeterilor: Pulici (Torino)
— 13 g, Savoldi (Napoli) — 9 g. 
etc.

ÂNGLIA (etapa a 28-a). Liver
pool — Leeds 2—0 ; Newcastle
— Derby 4—3; Burnley — Ip
swich 0—1; Stoke — Leicester 
1—2 ; Manchester City — Aston 
Villa 2—1 ; Norwich — Arsenal 
3—1 ; Coventry — Manchester 
United 1—1 ; Birmingham — 
Middlesbrough 2—1 ; Totten
ham — West Ham United 1—1 ; 
Sheffield — Everton 0—0. în

clasament conduc Liverpool și 
Manchester United cu cite 39 o.

R. F. GERMANIA (etapa a 
20-a). în clasament conduce Bo
russia Mdnchengladbach cu 30 p, 
secundată de S. V. Hamburg cu 
25. p. Rezultate : Monchenglad- 
b.ach — Hamburg 1—1 ; Offen
bach — Duisburg 2—1 ; Uer- 
dingen — Eintracht 0—5 ; Koln
— Braunschweig 1—1 ; Bremen
— Bayern Miinchen 0 —0 ; 
Schalke — Essen 5—1 ; Dussel
dorf — Bochum 3—1.

DE PRETUTINDENI

AFLATA în pregătire în 
Iugoslavia, echipa U.R.S.S. a 
jucat la Titograd cu o selecțio
nată locală. Gazdele au cîștfeat 
cu scorul de 2—1 (1—0). Au 
marcat Vujovici, Kovacevici, 
respectiv Nazarenko.

FORMAȚIA Velez Mostar 
și-a continuat turneul în Aus
tralia, întîlnind echipa orașului' 
Wollongong, pe care a într-cu- 
t-o cu 6—2 (3—0).

ECHIPA elvețiană Grass’no- 
pers Zurich, aflată în turneu n 
țările Extremului Orient, a in- 
vins cu 3—1 (1—0) selecționa a 
orașului Macao.

COMITETUL director al. Ligii 
Italiene de fotbal a confirmat 
opoziția sa față de transfer i : a 
jucătorilor de peste hotare a 
cluburile din Italia. Conducea, e 
a 11 mari echipe italiene s-au 
pronunțat împotriva mor'ferii 
de jucători străini.
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