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fâ; JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
« __ «. ar —

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE CELEI DE â XH-a EDIȚII
® Sportivii sovietici pe primul Ioc în clasamentul — neoficial — pe medalii 
® Austriacul Schnabl, cîștigător la trambulină, al 37-lea campion la J.O. *76 

® A Xlll-a ediție a Jocurilor — în 1980, la Lake Placid

ECHIPA ROMÂNIEI $1 NADIA COMĂNECI,
ÎNVINGĂTOARE IN MECIUL CU ANGLIA

INNSBRUCK, 15 (prin tele
fon). Istoria se repetă ! Ca și 
în 1964, acum la închiderea Jocu
rilor Olimpice formații masive 
de nori se adună asupra Ti- 
rolului, aducînd zăpada aștep
tată cu luni înainte și împie- 
tînd desfășurarea ultimelor în
treceri.

La bob, manșa a treia n-a 
adus modificări substanțiale. 
Nu s-a mai greșit grav ca in 
prima zi la plecare (echipajul 
Austria II—Delle-Karth) cînd al 
treilea om —r Otto Breg — nu 
a putut să se urce și s-a lăsat 
tirît de bob cițiva metri. La 
sfîrșitul celei de a treia manșe 
se aflau în frunte, în ordine 
R.D.G. I (Nehmer), Elveția II 
(Scherer), R.F.G. I (Zimmerer) 
etc., iar România I (Panaitescu) 
ocupa locul 9 la 2,65 s de locul 
I și România II (Panturu) locul 
14 la 4,55 s. în manșa a patra, 
situația primelor trei locuri a 
rămas neschimbată. R.D.G. II 
(Schonau) a încheiat întrece
rea pe locul 4, depășind echi
pajul R.F.G. II (Beibl). Româ

Cu două sâpiâmîni înaintea începerii sezonului

ALTE JOCURI DE VERIFICARE

nia I s-a clasat pe locui 8, cu 
timpul total de 3 : 43,95. iar Ro
mânia II pe locul 14 cu 3 : 46,70. 
Este un rezultat bun al- primu
lui echipaj pentru care au me
rite împingătorii Paul Neagu, 
Gheorghe Tânăsescu, Mihai Ni- 
colau, situați permanent prin
tre cei mai rapizi ai concursu
lui, dar mai ales pilotul Dragoș 
Panaitescu, sigur pe el. mai 
hotărât de la o ooborîre la alta. 
Rezultatul este bun el fiind rea
lizat în fata unor echipaje ex
perimentate, cu îndelungate sta
gii de pregătire pe gheată și 
cu o înzestrare tehnică (bo
buri și patine) impecabilă (Ita
lia I — pilot Giorgio Alvera, 
Italia II — Nevio de Zordo, El
veția I — Fritz Luecli etc.).

Din nou grea, peste măsură, 
ultima probă alpină masculină, 
slalomul special. 62 și. respec
tiv, 65 de porți montate pe o 
pistă' înghețată, lungă de 470 m 
si cu o diferență de nivel de 
220 m (pe alocuri cu înclinația 
unui... perete) au însemnat o a- 
devărată probă de virtuozitate 

căreia i-au rezistat doar putini 
concurenți. Din cei 97 înscriși, 
au terminat numai 38 I „Cind 
doi se ceartă, al treilea cîștigă", 
zice un vechi proverb românesc 
cu aplicații se vede și la J.O. 
Intr-adevăr, confruntarea Thoe- 
ni — Stenmark, pentru care 
venise o „mare" de spectatori, 
a fost cîștigat de... Piero Gros. 
Nu pentru că Piero nu ar ti 
figurat printre favoriți, dar vi
jeliosul italian are încă în 
„squadra azzurra" poziția de 
„locotenent" al lui Gustavo 
Thoeni. Stenmark s-a repezit, 
a „brutalizat" gheața, a dera
pat de două ori in prima manșă 
(încheiată pe locul 8), pentru 
ca în a doua, pornind fulmi
nant, să agate un fanion și să 
abandoneze cînd conducea la 
timpii intermediari. Thoeni. mai 
moderat gîndind la palmares și 
la titlul de la combinată, dar 
negăsind ritmul potrivit, s-a 
mulțumit cu locul secund. Willi 
Fromelt (Lichtenstein) care era 
așteptat la coborîre. a produs 
una din marile surprize ale zi
lei, cucerind medalia de bronz 
— datorită combativității — in
tr-o probă în care nu avea prea 
multe „scrisori de recomanda-

Mihai BARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Remarcabilele re
zultate cu care 
gimnastele noastre 
fruntașe s-au afir- 

| mat în ultimii ani 
în arena interna
țională au redes
chis, evident, a- 
petitul publicului 
bucureștean pentru 
spectacolul sportiv. 
Așa se și explică 
faptul că sala Flo- 
reasca s-a dovedit 
neîncăpătoare du
minică dimineața, 
în cea de a doua 
zi a întîlnirii din
tre echipele femi
nine ale României 
și Angliei, contînd 
ca meci de califi
care pentru J.O. de 
la Montreal pen
tru sportivele oas
pete. Și, s-o recu
noaștem, gimnas
tele românce și 
engleze au oferit 
publicului satis
facții deosebite.

Debutul oficial 
al echipei noastre 
reprezentative în 
anul olimpic s-a 
soldat cu o victo
rie categorică re
purtată în fața se
lecționatei Angliei 383,20—
367,50), dar nu succesul ca a- 
tare ne bucură cel mai mult, 
ci — cu deosebire — com
portarea generală, cu totul re
marcabilă a echipei române la 
începutul acestui deosebit de 
dificil an competițional, forma 
deosebită manifestată de toate 
cele șase componente ale for
mației aliniate de antrenorii 

. Bela Karoly și Nicolae Covaci.
Așa cum era de așteptat, mul
tipla campioană europeană Na
dia Comăneci și-a onorat cu 
brio renumele, încînt.îndu-i atît 
pe spectatori cît și pe spe
cialiști. La toate aparatele ea 
a prezentat exerciții de înaltă 
clasă, executate cu o virtuo
zitate și măiestrie care-i sînt 
proprii. Aproape că ne-am o- 

. bișnuit acum ca cea mai bună 
gimnastă a țării noastre să fie 
răsplătită de cele mai exi
gente arbitre numai cu note de 
9,80 și 9,90 ! Este evident, Na
dia Comăneci își pregătește cu

La paralele, Nadia Comăneci a fost notată 
de două ori cu 9,90 !

Foto : I. MIHĂICĂ
multă seriozitate debutul său 
olimpic și este mai presus de 
orice îndoială că ea va fi una 
din cele mai bune gimnaste ale 
acestei competiții. Cuvinte de 
apreciere se cuvin, de aseme
nea, Teodorei Ungureanu, care 
a strălucit la paralele și la 
sol, Georgetei Gabor, Marianei 
Constantin, ca și „veteranelor" 
Anca Grigoraș și Alina Goreac. 
Echipa engleză ni s-a părut o 
formație bine închegată, omo
genă, în real progres.

Rezultate tehnice : echipe — 
ROMANIA 383,20 p, ANGLIA 
367,50 p ; individual compus — 
Nadia Comăneci 78,25 p (impus 
39,35 p, liber ales 38,90 p), Teo
dora Ungureanu 77,50 p (38,60 
p, 38,90 p), Anca Grigoraș 75,65 
p (37,90 p, 37,75 p) și Alina Go
reac 75,65 p (37,90 p, 37,75 p), 
Avril Lenox 75,25 p, Georgeta 
Gabor 74,70 p.

Constantin MACOVEI

ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE DE FOTBAL
Sîmbătă și ieri, marea majoritate a 

echipelor din Diviziile A și B de fot
bal au susținut noi meciuri amicale. 
După cum se știe, pînâ la reluarea 
oficială a activității au mai rămas 
doar două săptămîni. De aceea, par
tenerii din aceste jocuri de verifi
care sînt acum, de regulă, formații de 
oceeași categorie sau — cel mult —

dintr-o categorie inferioară doar cu o 
clasă competițională. Acum, antre
norii urmăresc solicitarea tot mai in
tensă a elevilor lor, astfel ca la 29 
februarie — data disputării 16-imilor 
„Cupei" — să-și prezinte formațiile la 
un nivel cît mai ridicat de pregătire 
și omogenizare. (Amănunte despre a- , 
ceste meciuri, în paginile 2—3).

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ

„U“ TIMIȘOARA -PENTRU A 8-a OARĂ CAMPIOANĂ A TĂRII

Zamfir, extrema stingă a echipei Steaua, îl depășește pe Tănăsescu șl 
își încheie acțiunea cu un șut la poartă. (Fază din meciul amical 
Steaua — Sportul studențesc, disputat sîmbătă) Foto : S. BAKCSY

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). A 18-a ediție a campionatului 
feminin de handbal, Divizia A, s-a încheiat duminică seară în sala 
Olimpia, în prezența a circa 3000 de spectatori, cu victoria meritată 
a Universității Timișoara. Echipa pregătită de antrenorul Constan
tin Lache cîștigă pentru a 8-a oară titlul național. Ea a mai reali
zat această performanță în anii 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1972 
și 1975.

Pînă în ultima zi nu s-a pu
tut anticipa, cu excepția primu
lui loc. ierarhia finală, multe 
echipe împlinindu-și sau văzîn- 
du-și spulberate iluziile doar la 
fluierul final al campionatului. 
Urcă pe podium „U“ Timișoara, 
Progresul București și Voința 
Odorhei, primindu-și răsplata 
pentru valoarea și hărnicia lor. 
Dacă podiumul ar fi fost mai... 
încăpător, I.E.F.S. și Rapid 
București ar fi trebuit să se nu
mere și ele printre laureate, 
prestația lor din 1976 fiind cea 
mai aproape de handbalul mo
dern. Retrogradează Rulmentul 
Brașov și Constructorul Baia 
Mare.

Iată acum cîteva relatări de la 

partidele de sîmbătă și dumi
nică.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 16—15. Mai 
puțin inspirată decît în parti
dele anterioare, Rapid n-a reu
șit să stăvilească iureșul hand
balistelor din Tg. Mureș, care-și 
jucau principala șanșă de ră- 
mînere în Divizia A. Profitînd 
de jocul slab al Amarandei 
(șuturi neinspirate, faulturi etc.), 
Șoș și colegele ei și-au impus 
punctul de vedere. Principalele 
realizatoare: Șoș 6 și Dorgo 4 
— Mureșul, respectiv Stănișel 8.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 8—6. Meci fantastic de în- 
dîrjit, în care Progresul țintea

CLASAMENTUL FINAL

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

10. Constr. Tim. 
*11. Constr. B. M.
12. Rulmentul Bv.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16 2 4 379-283 34
12 2 8 274-264 26
10 6 6 229-302 26
12 1 9 298-273 25
11 2 9 303-302 24
10 4 8 313-316 24
10 3 9 313-277 23
6 6 10 288-298 18
5 8 9 331-341 18
7 3 12 252-288 17
7 2 I 3 246-307 1«
6 1 15 291-336 13

locul II în ierarhie, iar Cons
tructorul — supraviețuirea în 
Divizia A. De-abia în min. 48, 
Progresul a reușit să se des
prindă și să-și asigure punctele 
victoriei. Principalele realiza
toare: Ciobanu 3 — Progresul;

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Lotul reprezentativ de fotbal 
se reunește astăzi

In această dimineață se reu
nesc, la București, componenții 
lotului reprezentativ de fotbal. 
Așa cum s-a anunțat, în acest 
lot sînt incluși atît jucătorii 
pentru echipa A, cit și cei pen
tru echipa de tineret de 23 de 
ani. împărțirea, pe cele două 
loturi, se va face după trialul 
care va avea loc miercuri în 
Capitală și în care selecționa- 
bilii, împărțiți în două echipe, 
vor juca cu formațiile de Di
vizia B Progresul și Metalul 
București. înainte de aceste 
partide de trial — astăzi și 
miine — componenții loturilor 
vor efectua un nou și complex 
control medical. Programul a- 
cestei convocări se va încheia 
prin disputarea — sîmbătă, la 
Timișoara — a unui meci de 

verificare a selecționatei divi
zionare A cu valoroasa forma
ție iugoslavă O.F.K. Belgrad.

Iată, acum, numele jucători
lor convocați pentru astăzi și 
care se vor afla la dispoziția 

. vicepreședintelui F.R.F., Ștefan 
Covaci, și a antrenorilor Cornel 
Drăgușin și Gheorghe Constan
tin : Răducanu, Ioniță, Moraru, 
Ștefan — PORTARI ; Cheran, 
G. Sandu, Dobrău, Sameș, Haj- 
nal, Porațchi, Grigoraș, FI. Ma
rin, Lucuță, Ciocan, Ene (C. S. 
Tîrgoviște) — FUNDAȘI ; Du
mitru, Bălăci, Romilă, Boloni, 
Dinu, Beldeanu, Mulțescu, Do
tam, Iordănescu — MIJLOCAȘI; 
Crișan, Kun, D. Georgescu, Lu- 
cescu, Troi, M. Sandu, C. Zam
fir, Manea, Nemteanu — ATA- 
CANȚI.

Lotul echipei campioane, Universitatea Timișoara. De la stingă la dreapta (sus) : Ioan Pandur (președintele 
secției), Cristina PetrOvici, Niculina lordache, Darinca Marcov, Lidia Stan, dr. Doina Marcus (medicul echi
pei), Elena Stoicovici, Doina Cojocarii, Terezia Popa (căpitanul echipei), Cornelia Hristov-Iepure, Constanți 
tin Lache (antrenorul echipei) ; jos : Elena Gheorghe, Adriana Carban, Nadire Luțaș fi Dorina Fleșeriu



Finable „Cupei tineretului** la șih în campionatele atleților studenți

iu CLAUDIU SUSELESCU 6,4 PE 60 m 
RECORD MONDIAL EGALAT!

CLUJ-NAPOCA, 15 (prin te
lefon). După consumarea întîl- 
nirilor din cadrul grupelor. _par- 
ticipanții la finale s-au întilnit, 
sîmbătă si duminică. în partide
le decisive, care urmau să sta
bilească atît pe cîștigătorul com
petiției. cit și configurația cla
samentului ediției din acest an 
a „Cupei tine-etului". Conform 
programului, fete'e au disputat 
cite două finale. în timp ce bă
ieții numai una. Jucînd foarte 
atent și demonstrînd un registru 
teoretic mai bogat, reprezentanta 
șahistelor din centrul universi
tar Galați, Maria Vasiliu (anul 
I I.A.T.P.) a reușit să tranșeze 
rapid partidele susținute în 
compania bucureștencei Elena 
Jinariu (locul II). și să ocupe

locul I. Pe poziția a treia — 
Eva Nagy (Cui-Napoca).

La băieți, finala a fost mult 
mai d’sputată, cîștigătorul. Re
mus Lingureanu (I.M.F. Cj.-N.) 
avînd nevoie de 6 ore pentru 
a-I învinge pe tenacele său par
tener Marius Schiorul (Tg. Mu
reș). Tensionată a fost și între
cerea pentru locurile 3—4. me; 
dii’a <Jo bronz revenind lui 
Victor Socaciu (Brașov).

Competiția, desfășurată într-o 
organizare excelentă, s-a înche
iat cu o frumoasă festivitate d-> 
premiere, subliniindu-se faptul 
că finalele desfășurate în cen
trul universitar de pe Someș 
au constituit un adevărat suc
ces al sportului de masă stu
dențesc.

Nușo DEMIAN

întrecerile campionatelor atle
tice universitare în sală, desfă
șurate sîmbătă și duminică în 
Capitală 
sportivii 
Oradea, 
cele 12 
general, 
au fost 
ediția trecută.

Dintre performantele 
gătorilor, una merită 
subliniată în mod 
Confi'—n" _ ...............  t. . .
celentă dispoziția C’audiu Șușe- 
Irrru (antrenor Serban Ciochi
nă) s-a impus autoritar în dis
puta sprinterilor (60 m), înche
ind alergarea finală în 6,4 se-, 
(cronometrat manual), timp egal 
cu recordul mondial pe această 
distanță. Acest rezultat, ca și

au fost dominate de 
de la C.A.U. și C.S.U. 
învingători în 10 din 
probe din program. în 
rezultatele înregistrate 
superioare ce'.or din

învin- 
a fi 

în mod deosebit, 
'd fo”mn bună *i o ex-

Turneele campionatelor de volei

DINAMO (feminin) ȘI STEAUA (masculin) - UOEBE

întreaga evoluție a sprinterului 
de la C.A.U. in sezonul de sală 
îl impun pe Șușelescu, după pă
rerea noastră, selecției pentru 
C.E. de la Munchen.

După o îndelungată absență 
din sectorul de sărituri. Dorina 
Cătineanu. campioana indoor_ a 
continentului și-a făcut sîmbătă 
seara o promițătoare reintrare. 
Deși a concurat cu o evidentă 
reținere, bucureșteanca a cîști- 
gat proba de lungime cu 6,20 
m, după ce cu o oră înainte în
vinsese (în 7.4 s) și în cursa 
de 60 m.

Alte rezultate. Masculin — 
60 m g: D. Stăniloiu (Br.) 8.1; 
lungime: C. Olac (Br.) 7,43 m; 
triplusalt: V. Preda (Or.) 15,63 
m; prăjină: C. Lihu (CAU) 
4.60 m: înălțime: V. Lazarciuc 
(Or.) 2,05 m; greutate: L. David 
(Or.) 14,56 m; Feminin — 60 mg: 
V. Biduleac (CAU) 8,5 (H.C. V. 
Enescu 8,3); greutate: M. Lo- 
ghin (CAU) 17,74 m; înălțime: 
M. Giurgiu (Or.) 1,71 m (H.C. 
V. Ioan 1-80 m). Cu acest pri
lej au fost corectate 6 noi re
corduri naționale universitare 
de sală.

Ieri, Ia București si Ia Brașov 
au luat sfirșit intîlnirile celui 
de-al doilea turneu al campiona
telor Diviziei A de volei, feminin 
si masculin. Iată amănunte de Ia 
partidele disputate în ultimele 
două zile:

FEMININ
întâlniri, programate 

duminică în Capitală, 
atentia datorită faptu- 

s-au desfășurat sub

Cele 12 
sîmbătă si 
au reținut 
lui că ele _ „ __
semnul nevoii de puncte pentru 
toate formațiile, fără excepții. Di
namo si Rapid au învins destul 
de user în zilele precedente, iar

obținut un succes dificil: 1—0 la 
seturi. 13—10 (II), 14—7 (III) pen
tru timisorence, dar 0—3! în fi
nal — și Olimpia. în schimb, ce
lelalte echipe vor trebui să de
pună strădanii serioase în turneul 
de la Bacău pentru a-și realiza 
scopul: prezenta în grupa de 
elită. »,U“ Timișoara și >»U“ 
Cluj-Napoca au realizat în me
ciurile cu C.S.M. Sibiu și Olim
pia, victorii prețioase, care le în
depărtează suficient de mult de 
ultimele două clasate. De remar
cat că voleibalistele de la C.S.M. 
Sibiu și Olimpia 
8 etape nici un

col voleibalistic. Totodată, nu pu
tem trece cu vederea si nenumă
ratele carențe din pregătirea echi
pelor, carențe ieșite cu pregnan
tă în evidentă pe tot parcursul 
turneului, ele vizînd pregătirea fi
zică si tehnico-tactică.

Emanuel FANTANEANU
Sever NORAN

Autorul excelentei performante 
de G,4 sec.

REZULTATE TEHNICE

FEMININ : Olimpia,— „U" Ciuj-Napoca 2—3 (12, -14, 
Sibill — »U" Cjviîrkvrt O— - • -- — "—

-8). I.E.F.S.

nu au realizat în 
succes. în același

_ % „ - . _ . . . .11,-9, -11), C.S.M.
Craiova 0—3 (-13, -12, -8), Știința Bacâu — Dinamo 0—3 (-0, 

-6, -8), I.E.F.S. — „U“ Timișoara 3—1 (-12, 13, 14, 9), Farul Constanța — 
Penicilina lași 3—1 (13, -10, 11, 16), Rapid — C.S.U. Galați 3-0 (2, 12, 4), 
,U" Timișoara — C.S.M. Sibiu 3—1 (7, 12, -14, 8), „U" Cluj-Napoca — 
C.S.U. Galați 0—3 (-9, -12, -5), Olimpia — I.E.F.S. 0—3 ( 3, -8, “ “ '
cilina lași — Știința Bacâu 3—0 (9, 2, 11), „U" Craiova - 
3—1 (11, —9, 6, 9), Dinamo — Rapid 3—1 (1i, 6, —12, 11).

(-3, -8, -7), Pent- 
— Farul Constanta

-7), Poli-
...................... — Delta

Craiova —• I.E.F.S. 0—3 (-8, -14, -10), Steaua —

MASCULIN : C.S.U. Galați — Viitorul Bacău 1—3 (-13. 12. -7, 
tehnica Timișoara — Explorări B. Mare 0—3 (-11, -14, -7), Dinamo 
Tulcea 3—0 (5, 3, 4), .U" ~ ~ ~ ‘
Rapid 3—0 (10, 7, 12) „U" Cluj-Napoca— Tractorul Brdșov 0—3 (-8, -16, -9), 
Delta Tulcea — „U" Craiova 2—3 (9, 8, -13, ' .. — . .
0—3 (-6, -3, -8), Rapid _ - ■ • -
,,U“ Cluj-Napoca 3—1 (-6, 
(-8, -5, -4), Viitorul Bacâu

... . -6, -12), C.S.U. Galoti — Stea-ua
Politehnica Timișoara 0—3 (-10, -13, -8), I.E.F.S. — 
7, 2, îl). Explorări B. Mare — Dinamo 0—3 
— Tractorul Brașov 2—3 (-7, 7, -6 9, -14).

pentru 
Penici-

Universitatea 
Craiova, C.S.U. Galați si Farul 
Constanța și-au disputat celelalte 
două locuri ale grupei fruntașe. 
Deocamdată, dintre acestea, doar 

asigurat o poziție 
o scutește de multe emoții 
victoriile repurtate în parti- 
cu „U“ Timișoara — unde a

meciul direct a rezolvat 
moment problema liderei, 
lina iași, I.E.F.S., " ’

I.E.F.S. Sl-a 
care 
prin 
dele

timn. Știinta Bacău a pierdut 
ren. aflîndu-se si ea în zona 
ferioară, în urma înfrîngerilor din 
ultimele două meciuri.

în general, partidele au fost 
disputate, remareîndu-se ,,U“ 
Cluj-Napoca — Olimpia, I.E.F.S. 
— ,,U“ Timișoara, Farul — Peni
cilina, „UM Craiova — Farul si Di
namo — Rapid, care au oferit 
multe momente de reușit snecta-

te- 
in-

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

respectiv, Adochiței 3. Excelent 
arbitrajul cuplului buzoian C. 
Căpățînă — T. Ene.

I.E.F.S. — „U“ TIMIȘOARA 
17—14. Continuîndu-și evoluția 
ascendentă șd conturîndu-și 
meci de meci noua personali
tate, I.E.F.S. a cules încă o vic
torie prețioasă, învingînd-o pe 
campioană la ea acasă. Aceeași 
inepuizabilă Boși, lingă care au 
mai strălucit Hobincu și Doina 
Radu, au dat o notă de mare 
spectaculozitate derby-ului. o- 
bligîndu-i pe cei 3000 de timi
șoreni prezenți în tribune să le

desfășurat în deplină sportivi
tate. învingătoarea s-a detașat 
abia înspre finalul întîlnirii, 
onorîndu-și prin această victo
rie titlul de campioană. Au 
marcat: Popa 6, Luțaș 5, Mar- 
cov 3, Gheorghe 2, Iordache, 
Stoicovici și Cojocaru pentru 
„U“ Timișoara, respectiv Ar- 
ghir 7, Furcoi 3, Andronache 
3, Rotaru și Mihoc.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA 12—11. 
Nu avem nimic de imputat 
formației Confecția care, cre
dem, și-a apărat corect șansele, 
dar socotim că rezultatul a fost 
viciat de arbitrul buzoian I. Du
mitrescu, care, în ultimul minut

MASCULIN
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

Turneul al doilea din cadrul pri
mei părți a campionatului mas
culin s-a încheiat în sala spor
turilor din localitate. Reuniunile 
de sîmbătă și duminică, desfășu
rate în fața unui numeros pu
blic, au adus câteva clarificări 
în ceea ce privește poziția echi
pelor. Steaua si Dinamo s-au 
distanțat de pluton ca urmare a 
valorii lor net superioare, în 
timp ce alte natru formații — 
Explorări, Rapid, Viitorul, Poli
tehnica — au rămas singurele 
care mai pot nutri speranța ca
lificării în turneul pentru locu
rile 1—4. Intîlnirile au scos în 
evidență și mai clar deficiențele 
de pregătire fizică 
tactică a majorității divizionare
lor A, deficiențe care, coroborate 
cu dezechilibrul valoric dintre 
unele competitoare, nu au ge
nerat confruntări de calitate. Fe 
cuvine totuși, să facem unele 
sublinieri. Viitorul Bacău, care 
șl-a exprimat și mai Convingă
tor intențiile de a intra în gru
pul fruntașelor, a scos din cursă 
formația gălățeană. de care 
dispus la un 
Evoluții 
general, si studenții de la Po
litehnica Timisoara, care însă în 
întîlnirea cu Explorări nu s-au 
angaiat cu convingere în joc 
considerîndu-se aprioric lipsiți de 
șanse. Dacă nu porneau de la 
aceste premise, poate că elevii 
lui Gh. Iîodescu ar fi izbutit un 
rezultat pozitiv. Din nou Marian 
Stamate și-a dovedit clasa incon
testabilă de coordonator 
I.E.F.S. a realizat cel de-al 
lea succes 
anunța deosebit de dificil, 
multă 
mafia 
reușit 
țioase

Să 
organizarea ireproșabilă asigura
tă competiției de către comisia 
județeană de volei Brasov pre
cum și ideea de a programa un in
teresant meci între fostele ve
dete ale. voleiului brașovean și o 
selecționată a oaspeților.

Aurelian BREBEANU

și tehnico-

a 
scor concludent, 

frumoase au avut, în

Și 
trei- 

într-un meci . care se 
Cu 

ambiție a luptat șl for- 
Tractorul Brașov, care a 

în acest turneu trei pre- 
victorii.

subliniem în încheiere șl

DIVIZIA A,
REZULTATE TEHNICE

SlMBATĂ : Confecția — Rulmentul 20—1.4 (10—6), Mureșul Tg, Mureș — 
Rapid 16—15 (9—7), Textila Buhuși — Voința Odorhei 24—15 (14—4), Pro
gresul — Constructorul Baia Mare 8—6 (4—4), „U" București — Construc
torul Timișoara 14—11 (7—6), I.E.F.S. — „U” Timișoara 17—14 (8—8) ;

DUMINICĂ : Mureșul Tg. Mureș — Rulmentul 12—15 (5—8), Rapid — Con
structorul Baia Mare 13—8 (4—4), Voința Odorhei — I.E.F.S. 12—14 (9—8), 
Confecția — Constructorul Timișoara 11—12 (4—4), Progresul București — 
Textila Buhuși 17—18 (10—8), „U“ ” * * “ “ ............ .. “ ~Timișoara — „U" București 19—15 (9—8).

aplaude la scenă deschisă. Prin
cipalele realizatoare: Boși 
Hobincu și Radu cite 3 
respectiv Stoicovici 5, 
și Gheorghe cite 3

6. 
— IEFS, 
Iordache

ODOR-I.E.F.S. — VOINȚA
IIEI 14—12. Joc aspru, în care 
a primat forța. Handicapată de 
eliminări (14 minute) și epuiza
tă fizic, Voința a fost obligată 
să accepte înfrîngerea. Princi
palele realizatoare : G. Lăcustă, 
Boși și Cheiba cite 4 — I.E.F.S., 
respectiv Mikloș 5.

de joc, a anulat un gol perfect 
valabil marcat de Confecția, fa- 
cilitînd astfel victoria formației 
locale. ~ ~
structorul Timișoara rămîne în 
Divizia A.

Cu acest succes, Con-

în etapa a Il-a a returului 
campionatului Diviziei A la 
popice, disputată sîmbătă și du
minică. marea majoritate a 
partidelor s-a încheiat cu vic
toria gazdelor. Confruntările au 
fost interesante, cu toate că trei 
jocuri ale etapei au fost ami
nate (ale echipelor Constructo
rul Galați, Petrolul Teleajen 
Ploiești — masculin — și Gloria 
București, care au jucători în 
deplasare peste hotare, în Sue
dia, la „Cupa polară") • De re
marcat performanta fruntașei 
seriei Sud la femei. Voința 
București, care a obținut cea 
de a 11-a victorie consecutivă 
și continuă să fie singura for-

■*1

Luni și marți,

»» TURNEUL CELOR 12“
la Ploiești,

LA TENIS DE MASĂ
„U“ TIMIȘOARA — „U“

BUCUREȘTI 19—15. Derby-ul 
etapei, care a încheiat marato
nul handbalistic feminin, ediția 
1975—1976, nu și-a dezmințit 
faima, cele două formații frun
tașe oferind un meci frumos,

Luni și marți va avea loc în 
sala Victoria din Ploiești „Tur
neul celor 12“ (TOP-12) la tenis 
de masă, din calendarul oficial 
intern al federației de speciali
tate. Competiția este menită șă 
verifice stadiul pregătirii celor 
mai buni sportivi, în vederea

ediției a X-a a Campionatelor 
europene (Praga. 27 martie — 
4 aprilie).

Jocurile 
luni între 
17—21, iar
sistem turneu individual.

se vor desfășura 
orele 9—12,30 și 

marți de la 9 la 13,

A. VASILIU
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iNTiLNIRI INTERESANTE IN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE LUPT
Duminică s-au consumat în

trecerile primei etape din ca
drul Diviziei de lupte greco- 
romane.

★
dintre cele trei 
programate în Ca-

într-unul 
triunghiulare 
pitală, în sala de antrenament 
de la Dinamo s-au întilnit for
mațiile Dinamo București, Ra
pid București și Steagul roșu 
Brașov. Cum era și de aștep
tat, echipa multiplă campioană 
— Dinamo — a dominat cu au
toritate. întrecerea, componenții 
săi clasîndu-se pe primele 
locuri Ia opt din cele zece ca
tegorii de greutate : I. 
(48 kg), N. Gingă (52 kg), 
Ionescu (62 kg), A. Popa 
kg), Z. Felea (82 kg), Gh. 
naite (90 kg), P. Dicu (100 
și N. Martinescu (+100 kg), 
rîndul învingătorilor s-au 
marcat prin evoluții superioare: 
I. Gibu, N. Gingă, Gh. Panaite 
și P. Dicu. De asemenea, me
rită subliniată comportarea 
luptătorilor de la Rapid, care 
au acumulat un număr de 20 p, 
situîndu-se pe locul II (Di
namo — 28 p). Aproape în
treaga echipă din Giulești s-a 
prezentat într-o formă foarte 
bună la această primă etapă 
a Diviziei, dar în special ju
niorul Dan Aiacoboaie (57 kg) 
și Marian Ciutan (68 kg) au 
avut evoluții unanim apreciate.

Cealaltă concurentă — Stea
gul roșu Brașov — n-a reușit 
să țină pasul cu partenerele de 
întrecere, componenții ei acu- 
mulînd un 
puncte : 12.

întîlnirea 
bul Steaua, 
Plevnei, la 
componenții

Gibti
C.

(74
Pa-
kS)
Din
re-

număr redus de 
(M. TRANCA).

★
organizată de clu- 
în sala din calea 

care au luat parte 
echipelor Steaua,

LA POPICE
mație neînvinsă în actualul 
campionat. Iată rezultatele teh
nice :

FEMININ
București — Voința 
2359—2431 p. d. ; Vo-

Frigul 
București __
ința Craiova — Dermagant Tg. 
Mureș 2391—2356 ; Metrom Bra
șov — Laromet București 
2537—2528 ; Voința Tg. Mureș
— Voința Cluj-Napoca 2527— 
2401 ; Petrolul Băicoi — Rapid 
București 2472—2581 ; Voința 
Galați — Cetatea Giurgiu 2406— 
2309; Voința Oradea — Hidro
mecanica Brașov 2515—2383 ; 
Voința Mediaș — U. T. Arad 
2279—2237 ; Voința Timișoara — 
C.S.M. Reșița 2303—2307 (!)

MASCULIN
Rulmentul Brașov — Olim

pia București 5458—5127 p. d. 
(!); Electrica Sibiu — Electro- 
mureș Tg. Mureș 5245—5481 (!); 
Voința București — Metalul 
Roman 5235—4954; Flacăra Cîm- 
pina — Rafinorul Ploiești 5154— 
5276 (I); Progresul Oradea — 
Jiul Petroșani 5388—5214 ; Au
rul Baia Mare — Olimpia Re
șița 5084—4823 ; C.F.R. Timi
șoara — Voința Cluj-Napoca 
5085—5018 ; Metalul Hunedoara
— Gaz metan Mediaș 5163—5018.

C.F.R. Timișoara și Vulturii 
Textila Lugoj, a fost dominată 
de luptătorii de la Steaua care 
s-au impus la șase categorii : 
C. Alexandru (52 kg), S. Bo
tez (57 kg), Șt. Rusu (68 kg), 
Gh. Petru (74 kg), N. Ncguț 
(100 kg) și Z. Szilak (+100 kg). 
Celelalte patru victorii au fost 
împărțite între sportivii forma
țiilor oaspete C.F.R. Timișoara : 
T. Golubov (48 kg), L. Ciobanu 
(90 kg) și Vulturii Textila Lu
goj : A. David (62 kg), M. Ni- 
colae (82 kg). Pe echipe, cla
samentul se prezintă astfel : 1. 
Steaua 25 p. 2. Vulturii Textila 
Lugoj 18 p, 3. C.F.R. Timișoara 
17 p. (D. DIACONESCU, CO- 
resp.).

★
în cealaltă întîlnire din Ca

pitală, organizată de Progresul, 
au participat Metalul București, 
Progresul București și Carpați 
Sinaia. Iată învingătorii, în or
dinea categoriilor : C. Drăghici 
(Metalul), S. Marinescu (Meta
lul), A. Tănase (Carpați), P. Ar- 
cadie (Progresul), V. Nicolae 
(Carpați), V. Dinu (Prog.), C. 
Popa (Met.), V. Penciu (Met.), 
V. Andrei (Progr:), M. Ior- 
dache (Prog.). Clasamentul pe 
echipe : Metalul 22 p, Progre
sul 21 p. Carpați Sinaia 17 p. 
(N. TOKACEK, coresp.).

SLATINA. Echipe partici
pante : Aluminiu Slatina (25 p), 
Farul Constanța (18 p), Elec- 
tropulere Craiova (17 p). Iată 
cîștigătorii pe categorii : I. Bă
dica (Sit.). M. Preda (Cv.), N. 
Mareș (Sit.), D. Calotă (Slt.), 
C. Șalop (Cța), S. Stclian (Cv), 
V. Gabor (Slt.). M. Vlad (Slt.), 
C. Silvestru (Slt.), N. * 
(Slt.).

PITEȘTI. Formații 
pante : C.S.M. Pitești 
Dacia Pitești (19 p), Delta Tul- 
cea (16 p). Cîștigătorii pe ca
tegorii : N. Zamfir (C.S.M.), 
Gh. Viman (C.S.M.), V. Cio- 
cînea (Dacia), M. Boțilă (C.S.M.), 
I. Tibcriu (C.S.M.), I. Rădoi 
(C.S.M.), C. Radu (C.S.M.), Gh. 
Dinu (Dacia), D. Manea (Delta), 
A. Bucov (Delta).

ORADEA. Echipe partici
pante : Crișul Oradea (22 p), 
C.S.M. Reșița (20 p), Bihoreana 
Marghita (18 p). Iată cîștigă-

Etapa a 16-a a campionatu
lui masculin de baschet a avut 
o desfășurare liniștită. Favo
ritele au realizat victoriile 
scontate, iubitorii baschetului 

, așteptînd acum, cu nerăbdare, 
doar derbyul Dinamo — Steaua.

DINAMO — I.C.E.D. 2—0 : 
111—69 (58—41) și 89—65 (46—32). 
Dinamoviștii, la fel ca steliștii, 
privesc partidele acestea ca 
jocuri de pregătire (!) în ve
derea derby-urilor viitoare Di
namo — Steaua.

RAPID — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 68—60 (36—29) și 68—58 
(33—37). Feroviarii au depus 
mari eforturi pentru a termina 
învingători. Ei au avut în fată 
o echipă care știe ce vrea în 
teren, bine pregătită din care, 
însă, lipsește „omul înalt".
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SANTELLI"
fruntarea decisivă acest lucru 
a reieșit fără nici un echivoc. 
Fără decizie în finalurile de 
asalt. Marin, Oancca, Pop, 
Frunză și Mustață n-au lăsat 
nici un moment impresia că 
evoluează pe teren propriu... 
Oare experiența internațională 
a acestei echipe stă doar în 
„sabia" căpitanului ei ?

în partida cu Ungaria echipa 
noastră s-a detașat în ultima 
treime a meciului, mai ales 
după ce Nilca (neinspirat ieri) a 
fost înlocuit cu tînărul Frunză. 
Echipa Ungariei, chiar și fără 
primii săi sabreri. s-a dovedit 
redutabilă. Hamang fiind cel 
mai eficace trăgător. Mustață și 
Marin au fost de această dată 
„purtătorii de cuvînt" ai echipei 
noastre. în meciul cu echipa 
Franței, sabrerii români au lup
tat cu îndîrjire ca să-și ia re
vanșa pentru înfrîngerea sufe
rită. surprinzător, cu puțin timp 
în urmă, la concursul interna
țional de la Moscova. Pop a 
fost liderul echipei.

Rezultate tehnice: România — 
Ungaria 14—11 (Marin și Mus
tață cite 4 v, Oancea. Pop și 
Frunză cîte 2 v, Nilca și. res
pectiv, Hamang 4 v. Gellert,

LA SABIE
i l

Kocs’s și Nagyhazi cîte 2 v. 
Kormoczi 1 v); Italia — Franța 
14—11 (A. Montano 4 v, T. 
Montano, Arcidiacono și Maffei 
cîte 3 v, Romano 1 v și, res
pectiv Bena 4 v, Vallee 3 v, 
Bonnissent 2 v, Quivrin 
și Vitrac cîte 1 v); Româ
nia — Franța 16—9 (Pop și 
Mustață cîte 4 v. Frunză și Ma
rin cîte 3 v. Oancea 2 v și, 
respectiv. Bena și Lamour 3 v, 
Vallee 2 v, Quivrin 1 v, Bonnis
sent 0); Italia — Ungaria 13—7 
(Maffei 5 v, A. Montano 4 v, 
M.T. Montano 3 v. Arcidiacono
1 v, T. Montano 0. respectiv 
Kormoczi și Hamang cîte 2 v. 
Kocsis, Nagyhazi și Gellert cî
te 1 v); Ungaria — Franța 13—7 
(Kormoczi. Nagyhazi și Gellert 
cîte 3 v. Hamang și Szepesi 
cîte 2 v și, respectiv. Bena 3 v, 
Quivrin 2 v. Lamour și Vitrac 
cîte 1 v, Vallee 0) : Italia — 
România 13—3 (M.T. Montano. 
Maffei și Arcidiacono cîte 3 v. 
A. Montano și T. Montano cîte
2 v. respectiv Marin, Oancea, 
Frunză cîte 1 v. Pop și Musta
ță 0). Clasament: 1. Italia 3 v, 
2. România 2 v. 3. Ungaria 1 v. 
4. Franța.

Paul SLAVESCU
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SPORTIVII BIN POLONIA mmm Șl ROMÂNIA (ștafete)

AO DOMINAI „CUPA POIANA" IA SCHI-IONO
POIANA BRAȘOV ,15 (prin tele

fon). Sîmbătă și duminică pîrtia 
de lingă cabana Vînătorul a găz
duit întrecerile concursului inter
național de schi-fond dotat cu 
„Cupa Poiana". Pe foile de concurs 
au fost înscriși, în afara sportivi
lor din țara noastră, 'oaspeți din 
Polonia și Ungaria. Vremea a fost 
excelentă, cu soare și cer senin. 
Numai că ridicarea bruscă a tem
peraturii, după geroasele zile pre
mergătoare. a creat concurențilQr 
serioase problem* de ceruit.

Competiția a debutat cu proba 
de 15 km pentru băieți, care a fost 
cîștigată de polonezul Stanislaw 
Gay, învingător merituos în dis
puta dîrză cu românii Petre Cio- 
banu și Gheorghe Duca. In cursa 
d* 10 km rezervată fetelor, oas
peții polonezi au avut prin Bro
nislava Naciak o a doua satisfac
ție în probele individuale. Ambi
țioasă, plină de forță și posedând 
o bună tehnică în alunecarea pe 
schiuri, sportiva poloneză s-a im
pus net în fața Luciei Barabaș și 
a Adrianei Boite (ambele din echi
pa României).

Insuccesele din cursele indivi
dual* au avut, însă, darul să re
deștepta ambițiile schiorilor ro
mâni pentru spectaculoasele în
treceri și ștafete. Pentru a evita 
perioada de topire a zăpezii, or
ganizatorii s-au orientat bine de- 
vansînd ora de start. Replica spor
tivilor români a fost de data a- 
ceasta. la înălțime. S-au remar
cat : Fr. Foriko, Gh. Duca, E. Cer-

cel, precum și Lucia Barabaș, 
Elena Soiu, Adriana Boite. RE
ZULTATE TEHNICE : 15 km bă
ieți : 1. Stanislaw Gay 46:07.39, 2. 
Petre Ciobanu 46:10,02, 3. Gheor
ghe Duca 46:26 90, 4. Josef Gacek 
(Polonia) 46:26.94, 5. Vasile Costea 
(St. roșu) 46:38 69, 6. Zoltan Ke- 
rezy (I. P. Oradea) 47:27,54 ; 10 km 
fete : 1. Bronislava Naciak 36:34.24, 
2. Lucia Barabaș 36:55.54, 3. Adria
na Boite 37:20,28. 4. Elisabeta Iu- 
berda (Polonia) 37:36.36. 5. Iuliana 
Demeter (România) 37:38.99, 6.
Elena Soiu (România) 37:44,01. 
Ștafeta 3X10 km băieți : 1. Româ
nia I. 2. A.S.A. Brașov I 3. Româ
nia II etc ; ștafeta 3X5 km fete : 
1. România H, 2. România I, 3. 
Polonia.

Radu TIMOFTE

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MECIURI AMICALE SUSȚINUTE
DE ECHIPELE DIVIZIONARE

STEAUA

FEBRUARIE"
LUPTE LIBERE
Concursul republican pe teren a- 
coperit, rezervat seniorilor, sînt 
înscriși 32 de băieți și 16 fete.

(I. GV.)

BRAȘOV, 15 (prin telefon), Sa
la Dinamo din localitate a găz
duit sîmbătă si duminică „Cupa 
16 Februarie" la lupte libere — 
important test de verificare a 
componentilor lotului republican 
si olimpic, la care au participat 
si două echipe străine: Dynamo 
Lukenwaldc (R.D.G.) si o selec
ționată a orașului iugoslav Skopl
je. Cum concursul a avut si un 
caracter de selecție în vederea 
participării la campionatele euro
pene de la Leningrad (în luna 
aprilie), participanții s-au străduit 
să se comporte cît mai bine, rea- 
lizînd meciuri dinamice, foarte 
spectaculoase. Spre satisfacția an
trenorilor noștri, ia toate cele ze
ce categorii au ieșit învingători 
sportivii români. Iată cîștigătorii, 
în ordinea categoriilor: Gh. Ea- 
șoveanu (C.S.M. Reșița), I. Ara- 
pu (Steaua), Gr. Condrat (Dina
mo Bv.), C. Moldovan (C.F.R. Ti
mișoara), C. Zanieri (Vulturii Lu
goj), E. Cristian (Dinamo Bv.), V. 
iorga (Progr. Brăila), St. Morcov 
(Dinamo Bv.), E. Panaite (Stea
ua), L. Simon (Mureșul Tg. Mu
reș). (C. GRUIA-ooresp.)

„Cupa Sinaia" la sanie

ELENA STAN Șl ION GALESCU 
AU ClȘTIGAT PRIMUL

CONCURS INTERNATIONAL
SINAIA, 15 (prin telefon). în 

frumoasa stațiune de la poalele 
Bucegilor a avut loc, sîmbătă și 
duminică, primul concurs inter
național de sanie. Noua pistă din 
Sinaia s-a dovedit o gazdă pri
mitoare pentru sportivi și spor
tive care s-au declarat pe de
plin mulțumiți de condițiile ofe
rite de organizatori.

Au fost înscriși în întrecerea 
dotată cu „Cupa Sinaia" repre
zentanți ai țării noastre și echi
pa națională de tineret a Polo
niei.

Disputa a avut loc în 4 man
șe, două sîmbătă și două du
minică și, spre satisfacția celor 
aproape 5000 de spectatori înși
rați pe marginea pîrtiei, a reve
nit reprezentanților României, ca
re au cîștigat atît la băieți cît și 
la fete.

întrecerea băieților a avut în 
studentul de la I.E.F.S. Ion Ga- 
lescu un sportiv curajos care, în 
ciuda faptului că practică acest 
sport de puțină vreme, nu s-a 
lăsat intimidat de adversari și a 
cucerit o frumoasă victorie. El 
a fost secundat bine de Valen
tin Paiuc, clasat înaintea mare
lui favorit al concursului polo
nezul Piotr Bugaicsyk, partici
pant cu bune rezultate la di
verse competiții internaționale. 
Disputa fetelor a fost la discreția 
reprezentantelor României, care 
s-au clasat pe primele șase locu
ri. REZULTATE TEHNICE :, 
băieți : 1. ion Galescu (România) 
238,46, 2. Valentin Paiuc (Româ
nia) 239,37 3. Piotr Bugaicsyk
(Polonia) 239,81, 4. Henryk Sa
dowski (Polonia) 240,54, 5. Piotr 
Wiceunski (Polonia) 244,74, 6. Ion 
Batista (România) 244,79 ; fete : 
1. Elena Stan 246,60, 2. Erika Ful- 
leki 248.33, 3. Ștefania Szabo
250,94, 4. Katalin Imre 251,84, 5. 
Tatiana Cojocaru 252,25, 6. Ma
ria Maioru 254,25. (Gh. IRlMl- 
NOIU).
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ I
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 15 FEBRUARIE 1976

I. Asooli — Cagliari X
n. Bologna — Verona X

m. Internazionale — Lazio 1
rv. Juventus — Como X
V. Napoli — Fiorentina 2

VI. Perugia — Torino 1
VII. Roma — Cesena ANULAT 

VIII. Sampdoria — Milan 2
IX. Catanzaro — Atal anta 1
X. Foggia — Genoa 2

XI. Novara — Taranto X
Xn. Palermo — Modena 1

Xm. Piacenza — Ter nan a 1
Fond de cîștiguri : 413.838 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES DIN 15 FEBRUARIE 1976
FOND DE CÎȘTIGURI PROVIZO
RIU : 1.580.000 lei
EXTRAGEREA I : 4 22 23 15 7 
45 ; EXTRAGEREA a H-a : 31
3.1 35 19 ; EXTRAGEREA a IlI-a : 
9 41 12 36 20 1 ; EXTRAGEREA 
a IV-a : 3 41 26 27 8 42 ; EXTRA
GEREA a V-a : 38 32 37 33 11 16 
43 9.

Plata cîștigurilor va începe în 
Capitală de la 27 februarie pînă 
la 15 aprilie, în țară de la 2 
martie pînă la 15 aprilie 1976 in
clusiv ; prin mandate poștale de 
la 2 martie 1976.
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SPORTUL STUDENȚESC 
4-1 (2-0)

Partida s-a disputat 
pe unul din terenurile 
xului sportiv Steaua, pe 
cețoasă și ploioasă (în 
a doua). Liderul campionatului 
primei noastre divizii a 
cu vigoare din primele minute. 
După o suită 
(Zamfir, Ion Ion 
și cîteva intervenții foarte bune 
ale lui Verșanschi, Iordănescu 
a deschis scorul (min. 18), relu- 
înd în gol balonul respins 
portarul alb-negrilor la 
puternic al lui Troi. 
gol l-a marcat Ion Ion după ce, 
ajuns singur în fața porții, l-a 
driblat și pe Verșanschi (min. 
29). La reluare, în ambele for
mații au survenit mai multe mo
dificări. lordănescu a înscris din 
nou pentru Steaua (min. 53), 
gol... căzut într-o perioadă cînd 
jocul se echilibrase. Golul lui 
IVIarica (min. 70, din lovitură li
beră) a fost consecința firească 
a acestui echilibru intervenit în 
desfășurarea partidei, 
aparținut însă, tot 
militari ; Dumitru și iordănescu
— în vervă deosebită — au com
binat din nou spectaculos, pu- 
nîndu-și coechipierii în excelen
te poziții de șut. Zamfir (min. 
82) a marcat ultimul gol al par
tidei. STEAUA ; ’ ’ •
Smarandache, 
Ion, Dumitru, 
Năstase Zamfir.
DENȚESC : 
sescu, 
Cassai, 
Fatalei,    —... . ............ „„ 
mai jucat Moraru, Zahiu, Anghe- 
lini, Dumitriu IV și Răducanu
— Steaua, Ciugarin, Munteanu 
și C. Popescu — Sportul studen
țesc (Laurențiu DUMITRESCU).

C.S. TlRGOVIȘTE — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—4 (2—0)

Peste 8 000 de spectatori au asis
tat la o partidă foarte disputa
tă, în ciuda terenului alunecos. 
După o primă repriză care a a- 
partinut echipei locale, dinamo- 
viștii se impun și reușesc să în
toarcă rezultatul î-n favoarea lor. 
Golurile au fost marcate de Niță 
(min. 3) si Economu (min. 
71), pentru tîrgovișteni, și 
Custov (min. 64), Lucescu 
70), Dumitrachc (min. 75) și 
Georgescu (min. 85) pentru ____
moviștl. De menționat faptul că, 
In min. 13, D. Georgescu a ratat 
o lovitură de la 11 m. DINAMO: 
Cavai — Cheran, G. Sandu, Do- 
brău, Mateescu — Dinu, D. Geor
gescu, Custov — R. Nunweiller, 
Dumitrache, Lucescu. Au mai ju
cat: '
(M.

sîmbătă, 
Comple- 
o vreme 

repriza

atacat

de mari ratări 
Troi, Năstase)

de 
un șut 

Al doilea

Finalul a 
jucătorilor

Iordache — Agiu, 
Samcș, Vigu—Ion 
Iordă nescu—Troi 

. SPORTUL STU- 
VerȘanschi—Tănă- 

Cazan, Grigore, Manea— 
O. lonescu, Rădulescu— 
M. Sandu. Marica. Au

14 și 
de 

(min. 
Dudu 
dina-

Ștefan, Augustin și I. Marin. 
AVANU-coresp. județean).

RAPID — ELORE SPARTAKUS 
(UNGARIA) 1—1 (1—1)

fata celor 2 000 de specta- 
veniți sîmbătă pe stadionul 

meci

în 
tori
Giulești s-a desfășurat un ____
pasionant, în care echipa ferovia
ră s-a aflat tot timpul la cîrma 
jocului. Dominarea ei s-a mate
rializat chiar în min. 5, prin go
lul imparabil al fundașului Grigo- 
raș (1—0), dar acțiunile ulterioa
re au fost irosite din cauza im
preciziei atacanților feroviari, care 
n-au mai putut mări scorul, ra- 
tînd în ambele reprize cel puțin 
cinci ocazii clare. în schimb, un 
alt fundaș. Pop, a oferit echipei 
maghiare un autogol de toată fru
musețea în min. 16. Rapid a folo
sit următoarea formație: Ioniță — 
Pop, Grigoraș, Fl. Marin, Niță — 
Angelescu, Petcu, Marin Stelian — 
Leșeanu, Bartales, Neagu. Au mai 
jucat: Bișniță și Mihalache. (D. 
MORARU-SLIVNA, coresp.)

— HONVEDVICTORIA CARE! 
BUDAPESTA 1—3 (0—2).

O partidă frumoasă, viu disputa
tă, în care inițiativa a avut-o la 
început cunoscuta formație oaspe
te. La sfîrșitul reprizei secunde. 
Victoria a jucat mai bine și a re
dus din handicap prin Ungureanu 
(min. 88). Pentru Honved au mar
cat Weimpert (2) și Kozma. (E. 
HERMAN — coresp.)

A.S.A. TG. MURES — STAL RZESZOW 
(POLONIA) 2—0 (1—0)

Peste 5 000 de spectatori au asis
tat la această Dartidă amicală in
ternațională. In 
greu cu Gheață, .______ _ _ - „ _
au practicat un joc bun, înche
iat cu victoria meritată a gazde
lor. Cele două goluri au fost în
scrise de Gligore (min. 3, din lo
vitură de la 11 m) si Mureșan 
(min. 87). A.S.A. a folosit forma
ția* Nagel — Gligore, Kiss, 
Onuțan — Pîslaru, Boloni 
zekaș, Naghi (min. 60
Mureșan. Hajnal. (C< 
coresp.)

ciuda terenului 
ambele echipe

Ispir,
- Fa- 

Varodi), 
ALBU

(1-0)
în fa-

U.T.A. - F.C.M. REȘIȚA 4-0

Pe un teren desfundat și 
ța a 5000 de spectatori, cele do
uă echipe au oferit un meci plă
cut, în care superioritatea arăde
nilor s-a concretizat în patru go
luri.
(min 
(min.
11 m)

marcat:
din 11
Uilecan (min. 70, din

Broșovschi 
m), Giurgiu

Au
32,
67).

_ __ și Cura (mln. 75). Au evo
luat formațiile: U.T.A.: Iorgules- 
cu •— Sima, Kukla, Schcpp, Co
cos — Domide, Bedea — Cura, 
Colnic, Broșovschi, Uilecan. F.C.M. 
REȘIȚA: Ilies — Chivu, Ologea- 
nu, Hergane, Filipescu — Gabel,

Beldeanu — Căprioru, Bojin, Tft- 
nase, Florea. La U.T.A. au mai 
jucat: Naște, Birău, Enache, Po- 
joni, Gali și Giurgiu. (I. HAR- 
DUȚ-coresp.)
PROGRESUL BUCUREȘTI — F.C. ARGEȘ 

3-1 (1-1)
Ca în orice partidă amicală, 

și în acest joc s-a urmărit nu 
atît rezultatul, cît mai ales evolu
ția în ansamblu a jucătorilor 
rulați de-a lungul întregii par
tide. Ambele - ■
preocupate 
șita unor ______, ___
în final a mulțumit pe cei cî
teva sute de spectatori prezenți.

Cei care au înscris primii au 
fost jucătorii bucureșteni, 
Turbatu (min. " ‘ _____ __
jucat grupați în apărare și au 
contraatacat periculos, reușind 
astfel să egaleze în min. 10 prin 
D. Popescu. La două minute 
după pauză. Nignea (Progresul) 
a adus avantaj echipei sale, ca 
urmare a unei acțiuni frumoase 
și bine concepute. Ultimul gol 
al jocului a fost înscris de bu- 
cureșteanul Tcvi (min. 85), cu 
capul, în urma unui spectaculos 
plonjon. F. C. ARGEȘ : Cristian 
— Moisescu, Olteanu. Stan, Băr- 
bulescu — Simion, Toma — Ga
briel, Radu III, D. Popescu, D. 
Nicolae. Au mai jucat : Speriatu, 
Stancu, Pamfil și Badea. (V. IOR
DACHE).

echipe, au 
permanent de 

noutăți tactice,

fost 
reu- 
care

prin
1) Argeșenii au

POLITEHNICA TIMIȘOARA — GORNIK 
ZABRZE (POLONIA) 0—4 (0—1)

Peste 10 010 de spectatori au 
fost prezenți pe stadionul C.F.R., 
unde au asistat la un joc în care 
vioara întîi au constituit-o oas
peții. Echipa poloneză a dat do
vadă de o bună condiție fizică 
și de orientare în joc, reușind să 
obțină o victorie categorică. Stu
denții timișoreni și-au dezamă
git din toate punctele de vedere 
suporterii, nereușind pe parcursul 
partidei decît cîteva faze mai bu
ne. Au înscris: Fajt (min. 39), 
KIujner (min. 57 și 69), Kvneja 
(min. 77). A arbitrat M. Izghirea- 
nu (Timișoara). 
Catona (min. 52 
(min. 70 
hedințu, 
(min. 15

POLITEHNICA : 
Jivan) — Mioc 
Păltinișan, Me- 

— Dembrovschi 
Cotec, Co- 

Be- 
(Petre

Nadu),
Maier

____  __ Istrătescu), 
valcic — Anghel. Șerbănoiu. 
la nov (min. 46 Petrescu).

"ARCAN-ooresp județean).

SPORT CLUB BACĂU — VAMOS 
SARAJEVO (IUGOSLAVIA) 2—1 (2—0)

meci interna- 
echipa locală 
adus pe sta- 
Libertății a-

Cel de-al doilea 
țional susținut de 
în acest sezon a 
dionul din parcul ___
proape 3 000 de spectatori. Chiar 
din startul partidei, oaspeții au 
imprimat un joc dîrz, pentru ca 
în repriza secundă, și cu con
cursul localnicilor, să depășească 
limitele admise. Din această cauză 
fazele frumoase de fotbal au fost 
foarte puține. Cele trei goluri au 
fost înscrise de Volmer (min. 37, 
din 11 m). Chitaru (min. 40),

respectiv Lokvancic (min. 63). 
SPORT CLUB BACĂU: Ursache 
— Pruteanu, Catargiu, Volmer, 
Margasoiu — Cârpuci, Duțan — 
Chitaru, Aelenei, pană, Băluță, 
Au mai jucat : Lunca, Șoșu și Flo
rea (ilie IANCU-coresp. județean)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
F. C. CONSTANTA 1—0 (0—0)

Joc de bună factură, urmărit 
de aproximativ 5 000 de spectatori. 
Jucătorii ploieșteni s-au descur
cat mai bine pe un teren noroios, 
desfășurând acțiuni foarte 
moașe. Golul ' 
marcat de Pisău (min. 53). ___
CONSTANȚA: Ștefănescu — Mus
tafa, Antonescu, Bălosu, Gătej — 
Constantinescu, Hoffmeister, Mol
dovan — Sălceanu, Mărculescu, 
Turcu. Au mai fost folosiți: Nis- 
tor, M. Popescu și Negoescu. (I. 
TANASESCU-coresp.)

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — JIUL 
1—0 (0—0)

Joc de factură modestă. Oas
peții au atacat mai mult în nri- 
ma parte a întîlnirii, gazdele ac- 
tionînd mai bine în ultimele 45 
de minute. Unicul go>l al partidei 
a fost înscris de Lupu (min. 77). 
C.F.R.: Budușan — Bîlă, Szoke, 
Vișan, Lupu — Boca, M. Bretan, 
Țegean 
dos. JIUL; I. 
Tonca, Stocker, 
Mulțescu, Stoica 
lăjan, Stoichiță. 
Soo, L. Mihai,

------- fru- 
victoriei a fost

F.C.

Coloji, Adam, Szaba- 
Gabriel — Nițu, 
Leca — Stan,

Moldovan, Să- 
Au mai jucat: 
Goștilian, Moga 

(C.F.R.), Niculescu și Rusu (Jiul). 
(I. LESPUC-coresp.)

BIHOR — „U" CLUJ-NAPOCA 
0—2 (0—0)

Partida, disputată pe stadionul 
Tineretului, a fost influențată de 
starea terenului, complet desfun
dat. Studenții au dominat cu 
autoritate în prima repriză, dar 
au înscris golurile după pauză, 
prin Luchescu (min. 67) și Co- 
zarec (min 89). F.C. BIHOR: AI- 
bu (min. 46 Vidac) — Sătmărea- 
nu I, P Naghi, Bigan, Marian 
(min. 46 Popovici) — Naom, Dă- 
răban (min. 46 A. Naghi), Gher- 
gheli (min. 69 Vlad) — Georgescu, 
Agud, Kun. „U“ CLUJ-NAPOCA: 
Lăzăreanu (min. 46 Duha) — Po- 
rațchi (min. 46 Vasiliu), Pexa, 
Anca, Furnea — Dumitrescu, Bi- 
chescu, Clmpeanu n —_ Barbu 
(min. 46 Luchescu), Vaczi, Coza- 
rec. (I. GHIȘA — coresp. județean)
C.F.R. PAȘCANI — POLITEHNICA IAȘI 

0—1 (0—0)
Ambele echipe au avut o bună 

evoluție, actionînd îtn viteză. Nu
meroși spectatori au aplaudat fru
moasele acțiuni desfășurate la 
ambele porți. Oaspeții au reușit 
să înscrie unicul goi al partidei 
abia în min. 88, prin Doru lones
cu. POLITEHNICA: Costaș — An
ton, Dinu, Unchias» Ciocîrlan — 
Romilă, Simionaș — D. lonescu, 
Nemțeanu, Dănilă, Costea. Au 
mai fost folosiți: Stan, Sofian, 
Ciobanu, Simionov si Banu. (C. 
ENEA-coresp.)

F.C.

■Jucătorii echipei F.C.M. Dunărea Giurgiu executind un 
specific dezv&ltării mobilității și detentei Foto : S. BACKSY

Printre divizionarele B

f.C.M. DUNARIÂ GIURGIU SI PfRSPîCTIVELI SALE
In ultima decadă 

nuarie. divizionara 
Dunărea Giurgiu a 
stagiu de pregătire 
Noul antrenor al echipei, Ste
fan Onisie. ne-a 
cîteva din intențiile 
tru retur.

— Cu 
drum ?

— Cu 
tori, cu___
a încheiat, turul campionatului 
seriei a II-a pe locul 13 în cla
sament. cu 15 puncte la activ. 
Este vorba de Dobre. Tudora- 
che, Bălănică. Reti, Cojocaru I, 
Spoială, Tone, Budur, Vasila- 
che. Grădinaru, Preda, Ciocan, 
Miniș, Tică, Cojocaru II si Po-

a lunii ia- 
B F.C.M. 
efectuat un 
la Predeal.

ce lot aii

vechiul lot 
care F.C.M.

împărtășit 
sale pen-

pornit la

de jucă- 
Dunărea

pescu. După cum se poate ve
dea, un lot destul de mic.

— Sinteți mulțumit de acu
mulările de la munte ?

— Au fost efectuate peste 300 
de ore de antrenament. în 
timpul cărora m-a impresionat 
plăcut disciplina tuturor jucăto
rilor, adeziunea lor la ' 
toții sînt receptivi si 
nati.

— Cu ce speranțe abordați 
returul ?

— Speranțele noastre se în
dreaptă spre o desprindere din 
a doua jumătate a clasamentu
lui, ceea ce ne-ar scuti, de orice 
emoție. Iar din toamnă obiecti
vele noastre vor fi mult mai 
ambițioase.

efort. Cu 
discipli-



înaintea participării la cea de-a 65-a ediție a „Cupei Davis"

ECHIPA NAȚIONALĂ DE TENIS
ÎN ETAPA PREGĂTIRILOR

Convorbire cu secretarul
Deși pînă la startul oficial 

al sezonului de tenis în aer 
liber mai este destulă vreme, 
jucătorii noștri fruntași evo
luează în diferite turnee, o- 
biectivul lor principal rămînînd 
însă pregătirea competițiilor 
majore, din rîndul cărora se 
distinge viitoarea ediție a „Cu
pei Davis“. Asupra acestui su
biect, am stat de vorbă cu se
cretarul Federației române 
de tenis, Alexandru Lăzărescu, 
într-un scurt interviu pe teme 
de actualitate.

— Puteți să ne arătați care 
este programul la zi al tenis- 
manilor din lotul național și 
care sînt obiectivele lor vi
itoare ?

— Toți jucătorii din lot sînt 
actualmente antrenați în com
petiții pe teren acoperit, 
după ce au efectuat o pe
rioadă de pregătire, la sfîr- 
șitul anului trecut, sub con
ducerea antrenorilor Alexc 
Bardan și Constantin Năstase. 
Acum, ei sînt împărțiți în mai 
multe grupe, căutind prin a- 
ceasta să oferim tuturor posi
bilitatea de a se confrunta cu 
adversari de valoare apropiată. 
Ilie Năstase și Toma Ovici evo
luează în circuitele „indoor" din 
S.U.A. Alți doi jucători, Du
mitru Hărădău și Mihai Tăbă
raș participă la Circuitul in
ternațional din Europa, început 
in țara noastră și care conti
nuă in aceste zile in Ceho
slovacia. Viorel Sotiriu și Tra
ian Marcu sînt și ei angrenați 
intr-o serie de concursuri, dar 
acestea in aer liber, in Kenya 
și Uganda.

— După cite știm, este pre
văzută mai tîrziu reunirea tu
turor jucătorilor într-un singur 
circuit. Cînd se va produce a- 
ceasta ?

— Am programat reluarea 
pregătirilor in comun pentru 
începutul lunii martie, cind ma
joritatea jucătorilor din Iot vor 
fi prezenți la cele două turnee 
din Republica Arabă Egipt, la 
Cairo și Alexandria. Este po
sibil ca ei să concureze îm
preună și la turneele de pe 
Coasta de Azur. în aprilie avem 
prevăzut un important turneu 
de selecție, in Capitală, urmat 
de campionatele internaționale 
ale României, reintroduse în ca
lendar la date noi, de la 19 la 
25 aprilie. Pentru ca apoi să 
abordăm obiectivul principal al 
echipei noastre naționale, par
ticiparea la actuala ediție a 
„Cupei Davis". Meciul de debut 
va avea loc la Viena, între 30 
aprilie și 2 mai cu echipa Aus
triei.

— Cum se profilează viitoa
rele noastre apariții în compe
tiția majoră a tenisului, în caz 
de calificare ?

—• Dacă vom ciștiga in fața 
formației austriece, viitoarea 
noastră adversară va fi, pro
babil, echipa Angliei, care îri- 
tîlnește Elveția, în primul meci. 
Cu englezii trebuie să jucăm din 
nou în deplasare, la Eastbourne. 
Deci, o sarcină dificilă. In- 
vingătoarea partidei Anglia — 
România joacă împotriva Fran
ței, în semifinalele grupei B

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

f. P. T., Al. Lazârcscu
europene. Francezii, ca și sue
dezii, deținătorii trofeului, intră 
în competiție numai in această 
penultimă fază.

— între timp, in celelalte 
două zone, ale „Cupei Davis“, 
cea asiatică și cea americană, 
întrecerea a avansat spre ulti
mele sale etape. Puteți să ne 
indicați care sînt favoriții ?

— în zona asiatică, au și fost 
desemnate cele două finaliste, 
și anume echipele Noii Zec- 
lande și Australiei. Evident, 
consider că australienii, repre
zentanții unei școli de tenis cu 
strălucite performanțe în tre
cut, rămin favoriți pentru ca
lificarea in faza interzonală. în 
zona americană, întrecerea se 
află în stadiul semifinalelor. 
Au rămas în cursă echipele 
Argentinei și Chile, în prima 
grupă. în cealaltă grupă, după 
cum se știe, echipa S.U.A. a 
fost eliminată de Mexic, la fel 
ca anul trecut. Mexicanii ar fi 
urmat să intilnească acum e- 
chipa . Republicii Sud Africane. 
Dar federația mexicană de te
nis, consecventă poziției adop
tate de ea în 1974, a anunțat 
că refuză să prezinte echipa sa 
in această intilnlre, in semn de 
protest față de politica de a- 
partheid ce se practică în Re
publica Sud Africană. După 
cum este cunoscut, echipa 
României nu s-a prezentat, de 
asemenea, în anul 1968, în me
ciul de „Cupa Davis" cu forma
ția sud-africană pentru același 
motiv. De altfel, federația noas
tră este autoarea, împreună cu 
forurile de specialitate din 
U.R.S.S. și India, a unei propu
neri de excludere a echipelor 
Republicii Sud Africane din 
Federația internațională de te
nis (F.I.L.T.) și din „Cupa Da
vis". Din cauza principiului 
nedemocratic de vot din F.I.L.T., 
care acordă unor țări mai multe 
voturi pentru motivul că au un 
număr mare de jucători legi
timați, propunerea nu a fost 
adoptată cu o diferență de nu
mai un vot la Adunarea gene
rală a națiunilor participante 
la „Cupa Davis", care a avut 
loc la Londra in 1974. Fede
rația română de tenis continuă 
să acționeze în această direcție 
și sprijină poziția Mexicului, 
care a refuzat recent să intil
nească echipa sud-africană, ca 
de altfel și India, in finala de 
acum doi ani, Cehoslovacia, Co
lumbia, Argentina și alte țări 
care adoptă poziții similare. 
Este de neînțeles cum F.I.L.T. 
rămine una din foarte puținele 
federațiii sportive internaționale 
care acceptă in competiții echi
pele R.S.A., deși Comitetul In
ternațional Olimpic a exclus din 
mișcarea olimpică Comitetul o- 
limpic sud-african, pe motivul 
că in această țară se practică 
discriminarea rasială. De ase
menea, F.R.T. se va opune ori
căror sancțiuni pe care F.I.L.T. 
ar intenționa să le aplice îm
potriva federațiilor naționale de 
tenis care refuză să susțină în
tâlniri cu echipe sud-africane.

Radu VOIA

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

Portarul Jorms (Elveția) n-a putut opri șutul lui Tureanu și pu
cul a scuturat plasa. Au urmărit faza Costea (nr. 10) și Zern- 
hiiuser (nr. 8). Fază din meciul România — Elveția 4—3.

Foto : A. P. — AGERPRES

(Urmare din pag l)

re" satisfăcătoare (a se citi 
puncte F.I.S.!) Schiorii români, 
porniți cu numerele 53 (Ca- 
vasi) și 58 (Cristea), au 
manifestat aceeași inadaptare la 
condiții deosebit de grele, ne
obișnuite, despre care am mai 
vorbit. Au încheiat concursul pe 
locurile 30 (Cavasi) cu 2 ;21,32 
și 34 (Cristea) 2 :27, 58.

Combinata celor trei probe, 
pentru care se acordă titlul de 
campion mondial, a revenit lui 
Gustavo Thoeni cu 24,62 p, ur
mat de Willi Fromelt cu 48,97 
și Jones Greg (S.U.A.) 65,94,
Dan Cristea a ocupat locul 15 
cu 258,44 p.

Chinuitoare și epuizantă sar
cina celor S9 de schiori porniți 
în maratonul schiului, proba de 
50 km. Grea pentru că lungi
mea traseului, o dificultate în 
sine, a fost acoperită de un 
strat proaspăt de zăpadă care 
a pus la încurcătură pe oomeu- 
renți în alegerea cerii celei mai 
potrivite și a îngreunat aluneca
rea și vizibilitatea.

Gerd Diettmark Klauze 
(R.D.G.) a condus aproape 40 
km, dar revenirea puternică a 
uriașului norvegian Ivar Formo 
a decis învingătorul. Suedezul 
Benny Soedergren. cu un imens 
efort, a izbutit să urce pe po
dium și să ia medalia de bronz 
pentru care mai luptaseră Ivan 
Garanin și Vasili Roșev 
(U.R.S.S.), William Koch 
(S.U.A.), care nu au rezistat, 
însă, ritmului și au „căzut" pe 
ultimii kilometri. încheind 50 
km, cei ce au avut marele me
rit să treacă linia sosirii pă
reau că vin din alte veacuri.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI A.I.P.S., ERANK TAYLOR
INNSBRUCK 16 (Agerpres). — 

Pentru primo oară, Congresul 
nostru se va ține pe o anumită 
temă și anume „Rolul educativ 
al presei sportive” — a declarat 
președintele Asociației interna
ționale a presei sportive (AIPS), 
FRANK TAYLOR, într-un inter
viu acordat corespondentului 
ziarului „Sovietski Sport". Ur
mătorul congres al AIPS va 
avea loc în Mexic. 

din ere glaciare, încărcati cu 
zăpadă și chiciură în plete și 
bărbi. înainte de toate, mara
tonul schiului rămine o între
cere a răbdării si a constanței.

Patinatorii viteziști au înfrun
tat la Innsbruck aceeași nin
soare generală abundentă la 
plus 1 grad. Organizatorii, gri
julii, degajau zăpada chiar în 
timpul consumării distantei de 
10 000 m, 22 de patinatori au luat 
startul, printre ei aflîndu-se 
și recordmanul lumii Sten Sten- 
sen, care stabilise performanta 
la Oslo. în ianuarie 1976 și por
nea deci ca mare favorit. El 
mai avea si „greutatea" a două 
medalii de bronz pe distanțele 
mari (5 000 și 10 000) obținute 
în 1972 la Sapporo. Dar vocația 
sportivilor, personificată sîmbătă 
în olandezul Piet Kleine, a fost 
să lupte împotriva pronosticu
rilor. Si astfel, după modificări, 
realmente dramatice, ale clasa
mentului de la o pereche la 
alta, Piet Kleine a obținut o 
victorie (14 : 50,59) pentru care 
a luptat pînă la epuizare.

Săriturile de la trambulina 
mare au fost urmărite la Ber- 
gisel cu un mare interes de cî- 
teva zeci de mii de spectatori, 
care au aplaudat victoria 
austriacului Karl Schnabl. De 
altfel, austriecii au avut o bună 
comportare, patru dintre ei si- 
tuîndu-se între primii șase.

Duminică seara, în incinta 
palatului de gheață, s-a desfă
șurat ceremonia de închidere a 
întrecerilor celei de a XlI-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Viitoarea ediție a Olim
piadei albe se va desfășura în 
anul 1980, în Statele Unite, la 
Lake Placid.

In ceea ce privește activi
tatea centrului de presă al 
Jocurilor de la Innsbruck, la 
inceput nu totul a mers bine 
a spus Taylor. Cel mai greu a 
fost cu acreditarea ziariștilor. 
Ar trebui să aibă loc o discuție 
separată despre felul cum au 
fost acreditați la centrul de pre
să reprezentanții postului de 
radio „Europa liberă". Aceștia 
nu au și nu pot avea nimic co
mun cu AIPS. Eu am fost de 
acord cu hotărirea CIO de a li 
se anula acreditarea, a precizat 
F. Taylor.

CLASAMENTE, 
REZULTATE

PATINAJ ARTISTIC. FEMEI:
1. Dorothy Hamill (S.U.A.) 
193,80 p — campioană olimpică,
2. Dianne de Leeuw (Olanda)
190,24 p, 3. Christine Errath 
(R.D.G.) 188,16 p, 4. Anîtt
PoetZSCh (R.D.G.) 187,42 p, 5.
Isabel de Navarre (R.F. Ger
mania) 182,42 p. 6. Wendy Bur
ge (S.U.A.) 182,14 p.

SCHI — 50 KM : 1. Ivar For
mo (Norvegia) 2.37:30,05 —
campion olimpic, 2. Gert-Diet- 
mar Klause (R.D.G.) 2.38:13,21,
3. Benny Soedergren (Suedia)
2.39:39,21, 4. Ivan Granin
(U.R.S.S.) 2.40:38,94, 5. Gerhard 
Grimmer (R.D.G.) 2.41:15,46, 6. 
Per Knut Aaland (Norvegia) 
2.41:18,06.

PATINAJ VITEZA, 10000 M :
1. Pict Kleine (Olanda) 14:50,59
— campion olimpic, 2. Sten 
Stensen (Norvegia) 14:53,30. 3.
Hans van Helden (Olanda) 
15:02,02, 4. Viktor Varlamov
(U.R.S.S.) 15:06,06, 5. Oerjan
Sandler (Suedia) 15:15,21, 6.
Colin Coates (Australia) 15:16,80.

SLALOM SPECIAL (M) : 1.
Piero Gros (Italia) 2.03,29 —
campion olimpic. 2. Gustavo 
Thoeni (Italia) 2:03.73, 3. Willy 
Frommelt (Liechtenstein) 2:04,28
4. Walter Tresch (Elveția)
2:05,26, 5. Christian Neureuther 
(R.F.G.) 2:0€,56, 6. Wolfgang
Junginger (R.F.G.) 2:07,08.

BOB — 4:1. RD. Germană I 
3:40,43 — campion olimpic, 2. 
Elveția H 3:40,89, 3. R.F. Ger
mania I 3:41,37, 4. R.D. Ger
mană H 3:42,44, 5. R.F. Ger
mania H 3:42,47, 6. Austria II 
3:43 21... 8. România I 3:43,91... 
14. România 11.

SĂRITURI — TRAMBULINA 
MARE : 1. Karl Schnabl (Aus
tria) 234,8 p (sărituri de 97,5 
m-p97 m) — campion olimpic,
2. Anton Innauer (Austria)
232.9 p (102,5 m+91m), 3. Hen-
rick Glass (R.D.G.) 221,7 p
(91 m+97m), 4. Johan Danne
berg (R.D.G.) 221,6 p, 5. Rein
hold Bahler (Austria) 217,4 p, 
6. Hans Wallner (Austria)
216.9 p.

HOCHEI. în ultima zi a tur
neului olimpic, grupa A, au 
fost înregistrate rezultatele : 
R.F. Germania — S.U.A. 4—1 
(0—0, 1—o, 3—1), Finlanda — 
Polonia 7—1 (4—1, 1—0. 2—0).
U.R.S.S. — Cehoslovacia 4—3 
(0—2, 2—0, 2—1). Formația so
vietică obține astfel titlul olim
pic, pentru a patra oară con
secutiv. Clasamentul : 1.
U.R.S.S. 10 p, 2. Cehoslovacia 
6 p, 3. R.F. Germania 4 p, 4. 
Finlanda 4 p, 5. S.U.A. 4 p, 6. 
Polonia 0 p.

în grupa B. pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa țării 
noastre. Clasamentul grupei 
secunde : 1. România 8 p, 2. 
Austria 6 p, 3. Japonia 6 p 4. 
Iugoslavia 6 p, 5. Elveția 4 p, 
6. Bulgaria 0 p. în ultima zi a 
acestui turneu au fost înregis
trate rezultatele : România — 
Elveția 4—3, Japonia — Bul
garia 7—5, Austria — Iugosla
via 3—1.

★
CLASAMENTUL — NEOFI

CIAL — PE MEDALII : 1.
U.R.S.S. 27 (13 aur + 6 argint 
+ 8 bronz), 2. R. D. Germană 
19 (7+5+7), 3. S.U.A. 10
(3+3+4), 4. Norvegia 7 (3+3+1),
5. R. F. Germania 10 (2+5+3),
6. Finlanda 7 (2+4+1). 7. Aus
tria 6 (2 + 2+2), 8. Elveția 5 
(1+3+1). 9. Olanda 6 (1+2+3), 
10. Italia 4 (1 + 2+1), II. Canada 
3 (1+1+1), 12. Anglia 1 (1+0+0), 
13. Cehoslovacia 1 (O+l+O).
14—15. Liechtenstein și Suedia 2 
(0+0+2), 16. Franța 1 (0+0+1).

ATLETISM • La Toronto, po
lonezul W. Kozakiewicz a cîș- 
tigat săritura cu prăjina cu 5,58 
m (cea mai bună performanță 
mondială de sală). Recordmanul 
american Dan Ripley s-a cla
sat al doilea — 5,50 m. D. 
Stones (S.U.A.) a terminat 
învingător la săritura în înăl
țime cu 2,21 m, iar kenia- 
nul John Ngeno s-a clasat pri
mul pe 3 mile cu 13 : 19,4 © La
Montgomery (Alabama). McTear 
a cîștigat 60 y în 5,9 (cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului). • In concursul de la 
Trinec (Cehoslovacia) Marie Ac
kermann (R.D.G.) a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
1,91 m. Pe locul secund, Bra- 
dakova (Cehoslovacia) — 1,88 m. 
Sportiva româncă Cornelia Popa 
s-a clasat pe locul 4 cu 1.84 m. 
după R. Kirst (R. D. Germană) 
— 1,88 m. La masculin, săritura 
în înălțime a revenit sovieticului 
A. Grigoriev cu 2,20 m.

BOX o în prima gală a 
,.Memorialului Aleksandr Polus“, 
la Varșovia, în cadrul categoriei 

^semigrea Mircea Alexandru (Ro- 
tnânia) a dispus la puncte de 
spaniolul Truhilo. La categoria 
mijlocie mică, un alt boxer ro
mân, N. Rădan, a cîștigat la 
puncte meciul .cu polonezul Sa- 
zinskogo. Polonezul Golos (cat. 
cocoș) l-a învins la puncte pe C. 

Voinescu. • Campionul mondial 
la categoria semimijlocie, engle
zul John Stracey își va pune 
centura în joc în fața america
nului Hedgemin Lewis. Meciul va 
avea loc la 20 martie, la Lon
dra.

LUPTE • La Clermont Ferrand 
(Franța) se desfășoară „Memoria
lul Roger Coulon“. în competi
ția de lupte libere. Petre Coman 
(cat. 62 kg) l-a învins în primul 
tur pe elvețianul Kuhn. iar în 
turul doi el l-a întrecut pe 
vest-germanul Brockhoff. La 
greco-romane. Ion Păun (cat. 62 
kg) l-a întrecut în primul tur 
pe iugoslavul Fregici, iar în tu
rul următor a pierdut la luptă
torul bulgar Lazarov. La catego
ria 82 kg Ion Enache a cîști
gat în primul tur la polonezul 
Masternak iar în turul doi a 
pierdut la bulgarul Ivanov.

ȘAH • După 7 runde, în tur
neul de la Malaga pe primul 
loc se află Byrne (S.U.A.), cu 
5’/2 P. urmat de Christianssen 
(S.U.A.) 4’/2 p, Gheorghiu (Româ
nia), Sigurjonsson (Islanda), Cio- 
câltea (România) și Keene (An
glia) — 4 p. Șahiștii români Flo
rin Gheorghiu șl Victor Ciocâl- 
tea au remizat partidele cu Gar- 
cia (Cuba) și respectiv Keene 
(Anglia).

TENIS • Finala probei de sim
plu din cadrul turneului de la To

ronto se va disputa între Bjorn 
Borg și Vitas Gerulaitis. în semi
finale, Borg l-a eliminat cu 6—3,
6— 1 pe Marty Riessen, în timp ce 
Gerulaitis l-a întrecut cu 6—3, 6—3 
pe Ilie Năstase. Anterior, în ulti
mele două „sferturi4*, Năstase în- 
trecuse pe cehoslovacul Jiri Hre- 
bec cu 6—4, 6—2, iar Gerulaitis a 
cîștigat cu 1—6, 6—2 6—4 în fața 
compatriotului acestuia Jan Ko- 
d*s. în semifinalele probei de du
blu, perechea Năstase (România) 
— Metreveli (U.R.S.S.) a învins cu
5— 7, 6—2, 6—4 cuplul Case — Mas
ters (Australia). A doua finalistă 
este perechea Fillol (Chile) — 
McMillan (R.S.A.), care a dispus 
cu 6—2, 6—4 d? cuplul Gerulaitis 
(S.U.A.) — Roche (Australia),
a La Edinburg, în campio
natul european pe teren aco
perit Anglia — Suedia 3—0 
(Mottram-Bengtsson 6—4, 6—1 ; 
Cox—Andersson 6—2, 6—4 : Mot- 
tram, Lloyd-Bengtsson, Norberg
7— 5, 6—1). • Turneul de la Ca
racas a fost cîștigat de italianul 
Adriano Panatta : 7—6 2—6, 6—1.
6— 2 în finala cu argentinianul 
Guillermo Vilas.

TENIS DE MASA • Selecțio
natele R. P. Chineze vor evo
lua în Austria. După acest tur
neu jucătorii din R. P. Chineză 
vor susține cîteva întîlniri în 
R. F. Germania.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
R. D. GERMANA (etapa a 15-a). 

în clasament conduce echipa Dy
namo Dresda cu 23 p. urmată de 
F. C. Magdeburg și Chemie Halle 
cu 21 p. Rezultate tehnice : Dy
namo Dresda — Zwickau 3—0 ; 
Chemie Halle — Vorwaerts Frank
furt pe Od^r 3—2 ; F.C. Magde
burg — Lokomotiv Leipzig 3—1 ; 
Dynamo Berlin — Energie Cottbus 
5—0.

R. F. GERMANIA (etapa a 21-a). 
— Din cauza timpului nefavorabil 
(ninsoare și lapoviță) sîmbătă 
s-au disputat doar trei partide : 
Bayern Miinchen — Uerdingein 
2—o ; Eintracht — Dusseldorf 5—2 ; 
Borusia Moenchengladbach — 
Duisburg 3—2. în clasament, după 
21 de etape, continuă să conducă 
Borussia Moenchengladbach cu 32 
p, urmată de Hamburg 25 p.

ITALIA (etapa a 17-a). Rezulta
te: Ascoli — Cagliari 1—1 (Silva 
si respectiv Graziani), Bologna — 
Verona 0—0» Inter — Lazio 1—0 
(Oriali), Juventus — Como 1—1 
(Bettega si respectiv Pozzato), 
Napoli — Fiorentina 1—2 (Espo
sito pentru gazde si Dcsolati 2 

pentru învingători), Peruggia — 
Torino 2—1 (Scarpa si Cuni, res
pectiv Pulici), Sampdoria —Milan 
0—1 (Chiarugi), Roma — Cesena 
amînat din cauza terenului im
practicabil. în clasament, Juven
tus, cu 29 puncte, s-a distanțat 
fată de Torino — 25 p. Urmează: 
Milan — 22 p, Napoli și Inter — 
21 p, Cesena — 19 p, Bologna și 
Fiorentina — 18 p. Clasamentul 
golgeterilor: Pulici (Torino) 14, 
Savoldi (Napoli) 9 p, Graziani 
(Torino) si Bettega (Juventus) 8, 
Boninsegna (Inter) si Celloni (Mi
lan 7 p. (CESA”’: TRENTINI).

★
Echipa Repubi.cii Arabe Egipt 

a plecat la Addis Abeba pentru a 
lua parte la cea de-a 10-a ediție 
a „Cupei Africii**, ce se va desfă
șura în Etiopia între 29 februarie 
și 14 martie.

★
Continuîndu-și turneul de' pre

gătire în Iugoslavia, o selecționată 
a U.R.S.S. a jucat la Split cu for
mația locală Hajduk. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(0—0). Cele trei puncte au fost 
marcate de internaționalul Jerko- 
vici.
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