
Un frumos succes al tirului nostru la C.E. de sala

SPORTIVELE ROMÂNCE, 2 MEDALII DE AUR 
IA PUȘCĂ CU AER COMPRIMAT

• Eva Olah-la individual • Eva Olah, Mariana 

Feodot și Veronica Tripșa - pe echipe
PARIS, 22 (prin 

telefon). în sala 
Institutului natio
nal de sport din 
capitala Franței 
s-au desfășurat în
trecerile celei de a 
VI-a ediții a Cam
pionatelor europe
ne de tir în sală, 
ia pușcă și pistol 
cu aer comprimat. 
Duminică, în cea 
de a doua zi a 
competiției conti
nentale. tirul ro
mânesc și-a con
firmat din nou va
loarea internațio
nală. obtinînd do
uă medalii dc aur 
în probele femini
ne de pușcă, la in
dividual si pe e- 
chipe. Realizatoa
rele acestor splen
dide succese sînt 
țintașele EVA O- 
LAH — dublă 
campioană continentală — și 
colegele ei de formație MARI
ANA FEODOT și VERONICA 
TRIPȘA. Dublul succes româ-

MARIANA FEODOT

nesc este deosebit de valoros 
nu numai prin prisma perfor
manței în sine, ci și prin fap
tul că a fost obținut în urma 
unei dispute deosebit de apri
ge. Atît campioana continentu
lui la individual. Eva Olah, cit

A

FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 
PENTRU ELEVI ȘI STUDENȚI

Sîmbătă și duminică, in sta
țiunea Păltiniș și în masivul 
Paring s-au desfășurat finalele 
„Cupei tineretului“ rezervate e- 
levilor și studenților.

LA PĂLTINIȘ, NIVEL RIDICAT 
AL COMPETIȚIEI

PĂLTINIȘ, 22 (prin telefon). 
Momentul festivității de pre
miere, care a avut loc dumini
că la prînz, a marcat încheie
rea unor noi finale ale ediției 
a IlI-a de iarnă a acestei am
ple competiții de masă, inițiată 
în urma Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 1973. Succesul a 
fost asigurat, și de această dată, 
de nivelul ridicat al întreceri
lor, de prezența la startul pro
belor a celor mai buni repre
zentanți ai tuturor județelor și, 
în sfîrșit, de organizarea ire
proșabilă. Ia care au contribuit 
toți factorii cu atribuții.

Competiția elevilor nu a fost 
cu nimic mai prejos decît cea 
a tinerilor din mediul rural, 
care s-au întrecut în urmă cu 
cîteva zile în același decor al 
Păltinișului. Pîrtia a avut un 
grad de dificultate pronunțat, 
așa cum de altfel se cere unei 
finale pe țară, unde concurează 
doar cei care și-au cîștigat acest 
drept în urma unei riguroase 
trieri la etapele precedente.

La sfîrșitul întrecerilor am 
solicitat impresiile a doi dintre 
cîștigători. Elevul C. Turcanu, 
de la Liceul teoretic din Vatra 
Dornei, ne-a spus : „Sînt fericit 
că am reușit să mă clasez pe 
primul Ioc Ia slalom. Am parti
cipat la o întrecere Ia care doar 
o zecime de secundă m-a de
partajat de partenerul meu de 
concurs, L. Cueșteanu, ceea ce 
dovedește că toți ne-am pregă
tit bine. Plec cu amintiri de

(Continuare in pag. 2-3)

EVA OLAH

și echipa României sînt depar
tajate cu cîte un punct de ur
mătoarele clasate !

VERONICA TRIPSA

ne, Eva Olah (face parte din 
secția de tir a C.S.U. Brașov 
— antrenor Petrea David), Ma
riana Feodot și Veronica Trip-

(Continuare in pag. a 4-a)

La Păltiniș. la prcbele de fond a fost consemnată o participare 
■numeroasă. Foto : Dragoș NEAGU

în derbyul Diviziei A la polo

RAPID-DINAMO 6-6
Cu meciurile desfășurate du

minică la bazinul Floreasca a 
luat sfîrșit primul tur al cam
pionatului republican de polo, 
urmînd ca al doilea să înceapă 
în luna august. Rezultatele și 
unele amănunte de Ja partidele 
de sîmbătă și duminică :

RAPID — DINAMO 6—6 
(1—2, 2—3, 1—1, 2—0). Splen
did spectacol sportiv au oferit 
aceste fruntașe ale poloului 
nostru în primele două reprize, 
în cursul cărora acțiunile ra
pide, contraatacurile, șuturile de 
la distanță și execuțiile tehni
ce de finețe au abundat. Dina
mo viștii, cu un atac excelent

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXII — Nr. 8218 ' | 4 PAGINI — 30 BANI | Luni 23 februarie 1976

DOUĂ MEDALII DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ 
LA „EUROPENELE» DE ATLETISM ÎN SALĂ
• Ntitalia Andrei a pierdut cu puțin medalia de aur • Carol Corbii pentru a l a oarâ 
pe podium • Giieorgiie Ghipu continuă să iie printre fruntași la 1500 m

MUNCIIEN, 22 (prin telefon). 
Cîteva mii de spectatori au ur
mărit cu un mare interes în
trecerile celei de a șaptea ediții 
a Campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit des
fășurate, sîmbătă și duminică, 
în Olympiahalle din capitala 
Bavariei. Competiția a atins un 
nivel valoric ridicat, deși n-a 
fost înregistrat cu acest prilej 
decît un singur record mondial 
pe teren acoperit (Ritta Wilden 
— R.F.G., la 400 m).

Dintre atlețil români partici- 
panți la C.E. de la Miinchen 
cele mai frumoase comportări 
le-au avut Carol Corbu și Na
talia Andrei-Mărășescu, meda- 
liați cu argint la triplusalt și, 
respectiv, la 1500 m și Gheor- 
ghe Ghipu, medaliat cu bronz 
la 1500 m.

Carol Corbu a reușit sîmbătă 
să cîștige cea de a patra me
dalie la un campionat european 
de sală. în 1971 la Sofia și în 
1972 la Grenoble el a primit 
medalia de argint, iar în 1973, 
la Rotterdam, a devenit cam
pion al continentului. Este, in
discutabil, un frumos succes 
pentru care recordmanul nostru 
merită sincere felicitări.

Natalia Andrei a fost la un 
pas de a reedita succesul de a- 
nul trecut de la Katowice și de 
a-și apropia victoria în finala 
cursei de 1500 m. Pe prima 
parte a distanței la conducere 
s-a aflat alergătoarea sovietică 
Ludmila Braghina, urmată în
deaproape de trio-ul bulgar 
Ceavdarova, Pehlivanova, Iacin- 
ska. Cu trei ture (3x179 m) îna
inte de sfirșit, Natalia Andrei 
a trecut pe primul plan al în

(agresiv, incisiv, eficace) au do
minat destul de net și au în
scris goluri care de care mai 
frumoase, ca de pildă cele ale 
lui Zamfirescu (șut sec pe sub 
mîna portarului) și Rus (două 
aruncări din pivotare). In con
trast. feroviarii au acționat dez- 
lînat, fără coeziune și au gre
șit și destul de multe pase și- 
ocazii în situații de superiori
tate numerică. în aceste con
diții, nu a fost de mirare că, 
imediat după începutul reprizei

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

trecerii, lăsînd impresia că va 
încheia cursa pe primul loc. La 
jumătatea ultimului tur vine 
Insă puternic din urmă semi- 
fondista vestgermană Brigitte 
Kraus. Cu un finiș mai bun, 
ea obține victoria.

NATALIA ANDREI
La 1500 m bărbați _Gl.eor.gixe 

Ghipu s-a clasat pe locul trei, 
ca și în urmă cu un an l.FTCâ- 
towice. El a făcut o cursă bună, 
străduindu-se să nu piardă 
contactul cu valoroșii alergători 
vestgermani Wellmann și Wes- 
hinghage, ultimul fiind campio
nul european de anul trecut.

în rest, evoluția celorlalți 
atleți români a fost sub aș

Peste 40000 de spectatori la partida amicală 

de fotbal disputată sîmbătă la Timișoara!

LOTUL REPREZENTATIV -
O.F.K. BELGRAD 3-0 (0-0)

Timișoara s-a dovedit o ex
celentă gazdă pentru partida 
amicală internațională pe care 
lotul reprezentativ (sub .nume
le de selecționata divizionară) 
a susținut-o sîmbătă în com
pania cunoscutei formații iu
goslave O.F.K. Belgrad. Pe o 
vreme foarte frumoasă, peste 
40 000 de iubitori ai fotbalului 
din acest oraș și din împreju
rimi (unii chiar de la distanțe 
mai mari) au umplut aproape 
pină la refuz tribunele stadio
nului „1 Mai“ pentru a asista 
la evoluția selecționabililor 
noștri, pe care i-au primit cu 
evidentă simpatie. Și putem 
spune că acești inimoși supor
teri ai echipei naționale n-au 
plecat de la stadion dezamă
giți, deși jocul nu s-a situat, 
în ansamblul său. la un ni
vel prea ridicat, iar „unspre- 
zecele“ nostru n-a reușit să 
evite unele momente mai slabe 
în comportarea sa de-a lungul 
partidei.

Selecționabilii au dat. la în
ceput, impresia că se pun mai 
greu pe picioare, jocul avînd 
astfel. în această primă parte, 
un caracter destul de echili
brat. Treptat. însă, inițiativa a 
trecut de partea lor și acțiu
nile ofensive au devenit mai 
frecvente în jumătatea de te
ren a oaspeților. O frumoasă 

teptări, sub nivelul rezultatelor 
pe care le-au înregistrat în ul
timele săptămîni.

Vedetele incontestabile ale 
competiției au fost și în acest 
an Viktor Saneev, pentru a șa
sea oară campion european ,,in-

CAROL CORBU

door", Valeri Borzov, cel mai va
loros sprinter european din ul
timii 8 ani, hurdlera poloneză 
Grazyna Rabsztyn, semifondis- 
ta bulgară Nikolina Stereva, a- 
runcătorii de greutate Geoffrey

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a) 

pătrundere a lui Iordănescu 
(min. 15), cîteva bune centrări 
efectuate de D. Georgescu 
(min. 18) și Troi (min. 21), pre
cum și loviturile libere bine 
executate, din marginea careu
lui advers, de către Dumitru 
(min. 29), Dobrin (min. 30) și 
Iordănescu (min. 37) au rămas 
fără efect practic pe tabela de 
marcaj, ca și șutul-bombă ex
pediat de același Iordănescu și 
boxat miraculos de excelentul 
portar iugoslav Borota (min. 44).

După pauză, echipa noastră 
a avut din nou un început mai 
modest, dar și-a revenit cam 
de prin minutul 60, evoluția ei 
mareînd, în continuare, un per
manent crescendo, deosebit de 
accentuat în finalul partidei. 
Deschiderea scorului s-a pro
dus în min. 70, cînd LUCESCU 
(a cărui experiență de joc s-a 
dovedit din nou decisivă), 
aflat Ia marginea careului bel- 
grădcnilor, deși nu avea un cu
loar liber în față, s-a decis to
tuși să șuteze, surprinzîndu-I 
pe Borota. După acest gol, se
lecționabilii au forțat tot mai 
mult în atac, au combinat spec
taculos si eficace, delectînd pu-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)



GH. VOICU Șl ECHIPA A.S.A. BRAȘOV, 
CAMPIONI NAȚIONALI L\ BIATLON->
POIANA BRAȘOV, 22 (prin 

telefon). Calitatea excepționa
lă a zăpezii și o bună vizibi
litate au constituit cadrul de 
concurs aproape perfect pentru 
campionatele republicane de 
biatlon seniori. Confirmînd 
forma constant bună din ulti
mul timp, Gh. Voicu (A.S.A. 
Brașov) a cîștigat detașat pro
ba individuală. Succesul A.S.A. 
Brașov este aproape total la 
această ediție pentru că. in 
afara cîștigătorului. alți patru 
colegi de echipă îi urmează în 
clasament. Principalul lor con
curent, Gheorghe Girniță (Di
namo Brașov), deși al treilea 
ca timp la alergare, a ratat 
enorm în poligon (9 minute 
penalizare la pozițiile în 
cioare), coborînd pe locul 
în clasament.

Proba de ștafetă n-ar fi 
vut istoric, prin categorica do- 

a 
dacă

Voicu), 
n-ar fi

pi-
6

a-

sportivilor 
schimbul 

conducînd deta- 
tras ... în altă 
toate că a spart 
cu opt cartușe, 
adică, o debse- 

el a fost penali-

de la 
trei

minare
A.S.A., 
(Gh.

țintă ! Și, cu 
șapte discuri 
demonstrînd, 
bilă precizie, 
zat cu patru ture pentru grava 
greșeală — sancționată de re
gulament — de a trage în altă 
țintă. Lupta a devenit strînsă, 
emoționantă, mai ales că par-

de schimb pentru Voicutener ......
era Girniță, care se apropiase 
simțitor. Dar schimbul 4 — 
Fontana — precis, calm, expe
rimentat. fără nici o penali
zare — a pecetluit printr-o 
cursă fără greșeală' un succes 
care, datorită formei bune a 
schiorilor de la A.S.A., nu le 
putea scăpa. Si astfel, titlurile 
de campioni au revenit aproa
pe fără concurentă schiorilor 
de la A.S.A. In proba de ti
neret consemnăm, prin prisma 
rezultatelor anterioare, surpriza 
titlului de campion care a re
venit. perfect meritat, lui 
Ion Pelin (A.S.A. Brașov).

La întreceri au fost prezenți 
și biatloniști de la clubul Dy
namo Zinwald (R. D. Ger
mană).

REZULTATE 
20 km, seniori : 1.
(A.S.A. Bv.) 72:14,63 
pen.) : 2. V. Fontana 
75 : 37,0 (5 min. pen.) 
dros 
min. 
LIN 
min. 
namo 
pen.) , _ _ _____ __________  _ ,
64 : 53.62 (8 min. pen.) : ștafetă : 
1. A.S.A. BRAȘOV 2 h 00,41 (7 
ture pen.) : 2. Dinamo Brarov
2 h 02,13 (5 ture pen.) 3. A.S.A. 
n Brasov 2h 06,10 (4 ture pen.).

Mihai BARA

TEHNICE : 
GH. vo:cu 

(3 min. 
(A.S.A. B/.) 

■ 3. C. Man- 
75 : 43,41 (6

: 1. I.
62 : 45,16

_ Rîpeanu (Dl- 
Brașov) 63 : 34.36 (6 min.

; 3. I. Tamas (Dinamo Bv.)

(A.S.A. 
pen.) ;

(A.S.A. 
pen.) :

Bv.) 
tineret
Bv.)

2. I.

PE-
(7

La haltere (juniori)

ROMANIA POLONIA 2-7!

ru FOST DESEMNAȚI 
NOII CAMPIONI DE TENIS

întîlnirea de haltere dintre 
echipele de juniori ale Româ
niei și Poloniei, desfășurată 
simbătă în sala Giulești, s-a în
cheiat cu victoria categorică a 
oaspeților : 7—2 ! Cu excepția 
categoriilor mici, unde întrece
rile au fost echilibrate, Ia ce
lelalte superioritatea halterofi
lilor polonezi (printre care și 
Skolimowski, campionul mon
dial de juniori la „supergrea"), 
a fost evidentă. Dintre repre
zentanții noștri singurele satis
facții le-au produs cei doi în
vingători, care au și corectat 
două recorduri republicane de 
juniori : C. Chiru (cat. cocoș) 
— 100 kg la „smuls" (a patra 
încercare) și E. Chivu (cat. 
pană) — 237,5 kg la „total".

Iată rezultatele. Cat. muscă : 
M. Jeziorski (P) 180 kg (77,5 ; 
102,5) ; C. Mateeș (R) 175 kg 
(75 ; 100) ; cat. cocoș : C. Chiru 
(R) 217,5 kg (97,5 ; 120) ; M. 
Cofalik (P) 207,5 kg (92,5 ; 115) ; 
cat. pană : E. Chivu (R) 237,5 
kg (107,5 ; 130), B. Drodz (P) 
225 kg (97,5 ; 127,5) ; cat. ușoa
ră : A. Kluczek (P) 252.5 (107,5 ; 
145), N. Țuțuianu (R) 252,5
(110 ; 142,5) ; cat. semimijlocie : 
A. Fredrykowski (P) 265 kg
(120 ; 145), C. Vasvari (R) 250 
kg (110 ; 140) ; cat. mijlocie : T. 
Kusnierz (P) 275 kg (120 ; 155), 
M. Purdilă (R) 250 kg (105 ;
145) ; cat. semigrea : L. Czec-

I.kg (120 ; 145),
115 kg (a ratat 

la „aruncat") ;

zinski (P) 265 
Angheluță (R) 
trei încercări _ ... _____
cat. grea : A. Bondar (P) 290 kg 
(130 ; 160), M. Lacob (R) 280 kg 
(120 ; 160) ; cat. supergrea : R. 
Skolimowski (P) 
190), Z. Rad (R) 
165).

350 kg (160
285 kg (120

PE TEREN ACOPERIT
Ieri au avut loc în sala ».23 

August" din Capitală finalele 
Campionatelor republicane de 
seniori la tenis pe teren acope
rit. La fete s-au întîlnit Valeria 
Balaj (Steaua București) si Si
mona Nun weiiler (Progresul 
București), prima cîștigînd după 
aproape două ore de joc dato
rită unei mai mari puteri de 
luptă și unei mai bune deplasări 
în teren pe tot parcursul meciu
lui. Cu toate că Simona Nun
weiller a condus aproape în 
permanentă, atît în primul set 
(5—4 si 40—30, 6—5 și 40—15, 6—6 
Si 5—2,.................... - -ca

în setul 
40—15) 
să-și 
reze 
final, 
7—6.

La 
Dumitrescu 
Laurențiu 
rești). I.I-- 
atractive, mai ales în 
set, cîștigat de jucătorul de 
Steaua, care a servit și a retur- 
nat foarte bine. Tn următoarele 
două seturi Dumitrescu, mai a- 
tent si folosind o mai mare va
riație de lovituri, reușește să-și 
depășească adversarul la scorul 
final d3 5—7. 6—3, 6—0. Țiței
este un element tînăr, care do
rește să se afirme în tenis, dar 
are încă nevoie de perfecționări 
tehnico-tactice si de o pregăti
re fizică superioară. Putem spu
ne că în acest meci, din punct 
de . 1
list a fost inferior adversarului.

Tn probele de dublu băieți, 
I. Kerekes, Oct. “
mo Brașov) — 
Mocanu (Jiul 
6—4. Primii 
mai ales prin 
ciu si retururi 
nice. La fete, 
V. Balaj, A. 
depășit relativ 
weiiler (Progresul). 
Bucur (Jiul), 
reușit -----
la retururile si jocul precis 
adversarelor. Scor final :
6— 2. Iată, mai jos, 
din semifinale : băieți 
ței — A. Viziru 6—7, ’ 
C. Dumitrescu — Gh.
7— 5, 6—7,
Cr. Mureșan 7—6, 6—3 : 
weiiler — A. Trifu 7—6,

6—4 în tie-break) cît si 
al treilea (3—1 și 

. Valeria Bala.i reușește 
păstreze calmul, să recupe- 
și apoi să o depășească în 

la scorul de 7—6, 3—6,
Codin 

și 
Bueu- 

Meci spectaculos cu faze 
primul 

la

băieți s-au întîlnit
(Jiul Petroșanj) 

Țiței (Steaua

din punct
'vedere fizic, jucătorul ste-

Vîleioiu (Dina-
Dan Nemeș, Dan 
Petroșani) 6—2, 
au fost superiori 
execuții de servi- 
precise si puter- 

cuplul format din 
Trifu (Steaua) a 
ușor pe S. Nun- 

Feliela Stan- 
____ Învinsele nu au 
să î'ipos'.eze convingător 

al 
6—3, 

rezultatele 
— L. Tl- 

7—5, 6—2 ;
___ Boavhe 

6—4. Fete : V. Bala.i —
S. Nun- 

G—1.

MECIUL ROMANIA
SPANIA. LA HANDBAL

Handbaliștii noștri fruntași 
își inaugurează sezonul de com
petiții internaționale din acest 
an evoluînd, marți și miercuri, 
într-o dublă întîlnire cu jucă
torii spanioli. Meciurile Româ
nia — Spania vor avea loc Ia 
Ploiești (marți, de la ora 18) și 
la București (miercuri, de la 
ora 18, în Palatul sporturilor).

0 REUȘITA GALA
Reluînd o mai veche tradiție 

a întîlnirilor amicale, secțiile de 
box ale cluburilor bucureștene 
Dinamo, Steaua și Metalul și-au 
dat concursul sîmbătă seara, la 
o reușită gală pugilistică. Mulți 
dintre iubitorii sportului cu mă
nuși din Capitală au fost pre
zenți în sala Dinamo și au a- 
plaudat cu generozitate efortu
rile sportivilor de a oferi un 
spectacol de calitate. Seara pu- 
giliștică a fost plăcută, marea 
majoritate a boxerilor prezen- 
tindu-se bine. Cel mai frumos 
meci al reuniunii s-a disputat 
în limitele categoriei ușoară, 
între Ion Vladimir (Dinamo) și 
Ion Budușan (Metalul). După 
trei reprize de luptă palpitantă, 
cu lovituri corecte, cu eschive 
spectaculoase, juriul a dat o 
justă decizie de egalitate. O 
frumoasă impresie au lăsat ti
nerii Ion Mantu (Steaua) și 
Vasile Cicu (Dinamo), învingă-

Loto-Pron

O imagine caracteristică 
de baschet :_doi luptă pe 
asistă !? (Fază din me 

Cluj - Na 
J

• în s 
s-au desfi 
minică, fi 
de schi, î 
retului".

fiind eloc- 
Șîmbătă, in
11, 22—14

I.E.F.S.,
25—24 

,U“ ; dumi- 
min. 3,

faulturi) a

FINALELE //

(Urmare din pag. 1)

înregistrate :

IN

8255

De la I.E.A.B.S

o mare tlra- 
Cu prilejul 

inițiat in tai- 
pestc 500 de

PARING, LUPTĂ STRINSĂ 
IN FIECARE PROBĂ

Cîmpeanu (Sibiu), 3. Elena 
(Neamț).

Ion GAVRILESCU
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FOND < 
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"tragere se 
nici piui Bi 
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Surpriză in campionatul masculin de ba

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ÎN
(în al doilea meci) DE A.S

Campionatul republican de 
baschet masculin a continuat 
prin meciurile etapei a- 17-a dis
putate sîmbâtă și duminică. Re
zultatele și unele amănunte :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — A.S. ARMATA BUCU
REȘTI 1—1 : 107—76 (56—25)
69—74 (44—35) J După ce sîm- 
bătă cîștigaseră detașat, timișo
renii au făcut duminică un 
dar... neplăcut antrenorului lor, 
N. Viciu, care- își sărbătorea în 
această zi împlinirea a 37 de 
ani și 20 de ani de activitate 
în Divizia A 1 Ingîmfarea gaz
delor a dus la tratarea cu ușu
rință a întrecerii și a permis 
bucureștenilor să obțină un 
succes notabil. Au arbitrat foar
te bine G. Duika și I. Radu. 
"(P. ARCAN — coresp. județean).

FARUL CONSTANȚA — 
I.C.E.D. 2—0 : 98—71 (52—28),
102—78 (43—44). Diferența de 
valoare și de... vîrstă și-a spus 
cuvîntul în favoarea constănțe- 
nilor care, în plus (șl spre deo
sebire de indisciplina care-i ca
racteriza cu puțină 
urmă), au avut o 
exemplară. Au arbitrat foarte 
bine V. Popescu și C. Dîrjan. 
(C. POPA — coresp. județean).

vreme în 
conduită

C.S.U. BRAȘOV — STEAUA 
0—2 : 69—114 (43—63), 96—113
(42—52). Jocuri frumoase, în 
oare amfcele echipe au pus ac
cent pe acțiunile ofensive. (C. 
GRUIA — coresp. județean).

DINAMO — RAPID 2—0 : 
87—55 (37—28), 104—53 (48—30). 
Singurul element notabil al a- 
cestor întîlniri a fost debutul 
in formația dinamovîstă a doi 
tineri jucători : Mihai Caraion 
(21 ani, 1.98 m, provenit de Ia 
Farul Constanța, antrenor Ema
nuel Răducanu) și Gabriel David

(18 ani, 1,98 m, pro
venit de la Șc. sp. 
Buzău, antrenor 
Constantin Coman).

I.E.F.S. — UNI
VERSITATEA 
CLUJ - NAPOCA 
1—1: 65—61 (27—25), 
73 — 85 (38 — 36). 
Fluctuația de va
loare de la meci 
Ia meci (și chiar 
în cursul aceleiași 
partide) a caracte
rizat aceste între
ceri, evoluția sco
rului 
ventă. 
min. 
pentru 
min. 
pentru 
nică, min. 3, 12—1 
pentru ,.U“, min. 
18, 32—29 pentru
I.E.F.S. ! In gene
ral, dispute de va
loare modestă, deși 
componența loturi
lor obligă la mai 
mult.

POLITEHNI- 
C A BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA 
IAȘI 0—2 : 62—67 
(31 — 30), 54 — 74 
(28—39). Bucurește- 
nii puteau cîștiga 
meciul de simbă- 
tă, dar eliminarea 
lui Szel (min. 37, 5 
slăbit hotăritor potențialul lor. 
în ziua a doua, ieșenii au do-

minat copi 
nici după 1 
tit să alcăt

CUPEI Tm

Concursul republican de cros

MĂRIA PUICĂ Șl ILIE FLOROIU, CÎȘTKĂTOR1 LA SENIORI
BĂILE FELIX, 22 (prin tele

fon). Pe o vreme admirabilă 
s-au desfășurat întrecerile tra
diționalului concurs republican 
de cros, uvertură a sezonului 
competitional în aer liber — 
1976. Concursul a constituit o 
verificare serioasă a pregătirii 
atletilor fruntași. în timpul ier
nii și a oferit specialiștilor o 
excelentă ocazie de a selecțio
na echipele reprezentative care 
vor lua parte, în luna martie, 
la Crosul Balcanic (Șumen — 
Bulgaria).

La primele starturi traseul a 
fost înghețat, dar la cursa se
nioarelor și mai ales la cea a 
seniorilor timpul s-a încălzit, 
traseu] devenind mocirlos, ex
trem de greu. în aceste condi
ții, verificarea alergătorilor a 
pus în adevărata lumină nivelul 
pregătirii efectuate pînă acum.

Iată rezultatele înregistrate 
de primii sosiți în cele cinci 
curșe programate duminică : 
JUNIOARE 1000 M : 1. Antoa- 
neta Iacob (Olimpia Buc.) 2:51,3; 
2. -Elena Nichita (C.A. Roman) 
2:53,0 ; 3. Genoveva Modiga (Șc. 
Sp. Galați) 2:56,4 ; 4. Maria Ra
du (Lie. N. Bălcescu Craiova) 
2:56,5 ; 5. Iulia Grigoraș (Șc. Sp. 
Bacău) 2:58,0 ; 6. Anișoara Bos
tan (Șc. Sp. Galați) 3:01,0 ; JU
NIORI 4000 M : 1. Eugen Ionele 
(Jiul Petroșani) 11 : 53,3 ; 2. Gh. 
Neamțu (Prahova Pi.) 11:55,7 ; 3.

Lilian Smeu (Farul Constanța) 
11:56,4 ; 4. T. Bănișor (Viit. Bu
zău) 11:57.0 ; 5. Viorel Cojan 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 11:58,0; 6. 
I. Nicolae (LCEA C-lung ; năs
cut 1960!) --------------
6000 M : 1.
ua) 18:06,4 ;
ua) 18:10,0;

12:00,1 ; TINERET 
C. Bebcrechc (Stea- 
2. Nic. Voicu (Stea

ua/ xo.xv.v, 3. Gh. Buruiană 
(Din). 18:17,6 ; 4. Gh. Chirilă 
(Din.) 18:21,0 ; 5. C. Larion
(Steaua) 18:22,8 ; 6. Gh. Vișines- 
cu (St. roșu Bv.) 18:24,8 ; SE
NIOARE 2000 M : 1. Maria Pui
că (Olimpia Buc.) 6:13,8 ; 2.

Viorica Neagu (C.A. Roman) 
6:16,2 ; 3. Fița Lovin (C.S.U. Ga
lați) 6:18,6 ; 4. El. Enache (Olim
pia Buc.) 6:22.8; 5. Tudorița Ne- 
delea (Met. Buc.) 6:27,7 ; 6. Ta
tiana Bălan (C.A. Roman) 
6,33,0; SENIORI 10 000 M: 1. 
Ilie Floroiu (Farul Constanța) 
29:53,0 ; 2. A. Niculescu (CASU 
Timiș.) 30:03,6; 3. Ad. Laurențiu 
(CASUT) 30:11,4 ; 4. V. Bichea 
(C.S.M. Sibiu) 30:14,0 ; 5. Gh. 
Cefan (St. roșu Bv.) 30:17,0; 6. 
I. Cioca (C.S.U. Oradea) 30:18,8.

Vladimir MORARU

w»w:r.wii

DERBYUL DIVIZIEI A LA POLO

neuitat...". La rîndul ei, Gabrie
le Leib, de la Liceul din Petri- 
la, ne-a declarat : „Colegii mei 
din Valea Jiului m-au rugat la 
plecare să-i reprezint cu cinste. 
Sper că am reușit ! „Cupa tine
retului» a trezit printre elevii 
din orașul nostru 
goste pentru schi, 
acestei edilii s-au 
nele acestui sport 
colegi".

Iată rezultatele
SLALOM — băieți : 1. C. Țur- 
canu (Suceava), 2. L. Cueșteanu 
(Mureș), 3. M. Mânu (Caraș- 
Severin) ; fete : J. Gabriele
Leib (Hunedoara), 2. Sunhilda 
Schobel (Brașov), 3. Rozalia Do- 
mocoș (Mureș) ; FOND — bă
ieți : 1. L. Grădinaru (Neamț). 
2. Gh. Coina (Bihor), 3. S. Ma
jori (Bistrița-Năsăud) ; fete : 1. 
Livia Vodă (Harghita), 2. Car
men 
Stan

(Urmare din pap. 1)

AMICALA DE BOX
tori la puncte în fața metalur- 
giștilor Marin Peia și Gheorghe 
Iliescu. Semifinalist în campio
natele naționale de anul trecut, 
„cocoșul" Nicu Popa (Metalul) 
se dovedește a fi în ascensiune. 
El l-a întrecut categoric (deci
zie 5—0 1) pe fostul campion 
european de tineret, Dinu Con- 
durat. Evoluînd în limitele ca
tegoriei semigrea, Nicolae Chi- 
pirog (Steaua) l-a înfruntat pe 
experimentatul Ion Gyorfi (Di
namo). După o partidă frumoa
să, desfășurată sub semnul e- 
chilibrului, dinamovistul a ob
ținut o victorie la limită : 3—2.

Celelalte rezultate : T. Dinu 
(D) b.ab.2 C. Nedea (S), D. Do- 
robanțu (D) m.n. I. Loloț (M), 
T. Titi (S) b.p. Gh. Cojocaru 
(D), Gh. Băjenaru (D) b.p. M. 
Zaharia (M). C. Ciochină (S) 
m.n. N.-Mocanu (M), G. Axente 
(S) b.ab.3 I. Ștefan eseu (M).

a treia, tabela electronică in
dica scorul de 6—3 pentru Dina
mo. De aici, insă, cei ce se im
puseseră prin ofensivă — di- 
namoviștii — aii „închis" jocul, 
incercind să mențină prin ac
țiuni de lungă durată avansul 
necesar victoriei. Și au greșit, 
deoarece adversarii lor, dînd 
dovadă de o tenacitate exem
plară, au insistat la fiecare fa
ză și au refăcut handicapul, pas 
cu pas, izbutind ca, atunci cînd 
mai erau 17 secunde de joc. să 
egaleze printr-o aruncare de la 
4 m. Din păcate, în aceste două 
reprize calitatea jocului a fost 
cu mult sub cea din primele 10 
minute și, ceea ce a fost mai 
regretabil, poloiștii ambelor for
mații s-au întrecut în reproșuri 
adresate arbitrului și în simu
lări. Arbitrul Al. Bădiță a con
dus bine cea mai mare parte a 
intîlnirii, dar în final a comis 
unele greșeli, printre care a- 
cordarea loviturii de la 4 m în
tr-o fază insuficient de clară 
pentru a justifica asprimea a- 
cestei sancțiuni decisive.

Au înscris : Rus 3, Zamfires- 
cu 2, Lazăr pentru Dinamo, res
pectiv Slăvei 4 (2 din 4 m), C. 
Rusu 1 (4 m) și Mustață.

PROGRESUL — CRIȘUL 6—2 
(0—0. 2—0, 1—1, 3—1). Au în
scris : Teodorescu 3. Miu 2. Ar- 
sene pentru Progresul, respectiv 
Raț și Arabagiu. Arbitru : Ad. 
Stănescu.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.N.U. 8—4 (3—0. 1—1. 3—0, 1—3). 
Au înscris : CI. Rusu 2. Szilagy 
2, R. Rusu 2, Gyarfas, E. Pop 
pentru Voința, respectiv Frîncu 
2, Filipescu și Pleșca. Arbitru : 
I. Kontor.

RAPID —
(2—0 3—1, 0—0,
scris : Olac 3. I. 
țață, Tăranu. C. 
Rapid, respectiv 
bitru : Al. Bădiță.

DINAMO — C.N.U. 10—3 (3—1,
3—0, 2—1, 2—1). Au înscris : Po
pescu 4. Nastasiu 3, Zamfirescu, 
Szerzo, Răducanu pentru Dina
mo, respectiv Frincu 2 si Geor
gescu. Arbitru : Șt. Karacsony,

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
CRIȘUL 9—4 (1—1, 2—0, 3—2,
3—1). Au înscris : Szilagy 4, CI. 
Rusu 2, R. Rusu 2, Gyarfas pen
tru Voința, respectiv Covaci 2, 
Feher si Gordan. Arbitru 
Crisan.
1. RAPID
2. Dinamo
3. Voința
4. C.N.U.
5. Progresul
6. Crișul

poca). Stîn 
lui T. Flăm 
pas greșit 
nu are cu 
cade la rin 
ten, T. Fii 
mul și prei 
De aici îna 
vean nu x 
toate că, d 
din, lipsa d 
alergării vi 
ori, iar o 
tru cîteva s 
prindă un 
Toader Fi 
din comun: 
frumoasa

Rezultate 
fete : 1. Iri 
reș), 2. Su 
ra). 3. Fio 
Napoca) ; 
(Suceava). 
Napoca), 3 
COBORÎR 
Kroner (P 
Jaklovsky 
klovsky (C 
1. T. Merit 
Konecksny 
(Petroșani)

Gheo

Fr.

DINAMO
„CUPA

LA

PROGRESUL 8—1
3—0). Au în- 
Slăvei 2, Mus- 
Rusu pentru 
Teodorescu. Ar-

5 4 10
5 4 10
5 2 12
5 2 0 3
5 113
5 0 0 5

42—18 9 
37—21 9
35—32 5
16—31 4
19—25 3
12—34 0

A CISTIGAT
PRIMĂVERII"
HOCHEI

Pe patinoarul artificial din 
Galați s-a încheiat tradiționala 
competiție „Cupa Primăverii", 
la hochei. Ultima zi a seriilor 
preliminare a furnizat o mare 
surpriză : Sport Club Miercu
rea Ciuc a 
(lipsită_ ________  _________
din lot) cu scorul de 6—-5. tn 
cealaltă 
semenea 
săi) a terminat la egalitate cu 
Dunărea : 3—3, ocupînd primul 
loc.

In partidele finale. pentru 
desemnarea clasamentului fi
nal. s-au înregistrat_ rezultate
le : locurile 
S.C.M. Ciuc 
Steaua — 
9—7 ; 5—6 : 
7—5 ; 7—8 : 
nomia 5—4. (T. SIRIOPOL 
coresp. jud.)

CABANA PARING, 22 (prin 
telefon). Pe o vreme însorită, 
fără vînt, pe o zăpadă foarte 
bună, 70 de studenți, reprezen- 
tind toate centrele universitare 
din țară, și-au disputat întîie- 
tatea în întrecerile finale ale 
„Cupei tineretului" la schi, 
care au beneficiat de o organi
zare excelentă. Timp de două 
zile, studenții au căutat și au 
reușit pe deplin să onoreze cu
lorile centrelor lor universitare 
luptînd pentru victorie cu o dă
ruire și o dîrzenle care au im
presionat în mod plăcut pe toți 
cei prezenți la locul disputelor. 
Așa, de pildă, a plăcut mult 
modul în care a reușit să-și 
adjudece victoria, în proba de 
fond, Toader Flămînd, student 
în anul I la Secția de educație 
fizică a Institutului pedagogic 
din Suceava. Plecarea a avut-o 
slabă. După 200 m era în po
ziția a 8-a. încet-încet el re
montează însă. La 1500 m îl gă
sim pe locul 2. presînd din ur
mă pe Mihai Băcociu (Cluj-Na-

învins pe Steaua 
de aportul jucătorilor

grupă, Dinamo (de a- 
fără internaționalii

I— 2 : Dinamo —
II— 1 ( !) ; 3—4 : 

Sp. stud. A.S.E. 
Dunărea — Unirea 
Tractorul — Agro-

Biletele de intrare pentru 
meciul de handbal dintre repre
zentativele masculine ale Româ
niei și Spaniei, care va avea loc 
miercuri 25 februarie la Pala
tul sporturilor și culturii, se 
pun în vînzarc, incepind de 
astăzi, la sediul C.N.E.F.S., a- 
genția C.C.A., agenția Loto- 
Pronosport din pasajul subteran 
de Ia Universitate și la Palatul 
sporturilor și culturii.

IV.v.vi. vn. vin.
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Szabados
Ghișa — coresp,

Partida a fost specta- 
disputată într-un tempo 
(imprimat, în special in 

secundă, de Voința), 
evoluție foarte bună,

Naghi), 
- Naom, Al. 
Suciu, Agud,

STEAUA A CÎȘTIGAT CUPA „MEMORIALUL STELIAN CHERCIU'^

E.

Favel PEANA

(Urmare din pag. 1)

Lupu — 
Brelan), 
Țegean), 
(min. 46

23) și 
bucu- 
(min. 
echi-

cu au- 
mare 

tehnice 
ale lui

Munteanu si 
de la 11 m). res-
(mln. 33), D. Ște- 

Petre (din lovituri de

— Agiu, Smarandache, 
(Anghelini), Vigu (Zahiu) 
Ion, Dumitru (Dumitriu 
Florea, Răducanu, lordă- 
(Stroe), Năstase. Toate în-

dimineața, Metalul — 
2—1 (1—0) pentru

11 m), Ungureanu 
respectiv D. ștefan 

Pentru de- 
trofeului 

Autobuzul, 
repurtat o 
7—0 (4—0).

Vi.gu, printr-o lovitură cu Cwul, deschide scorul in partida cu Me
talul (3—U), primul gol din seria celor zece pe care Steaua le-a 
marcat in cadrul „Memorialului Stelian Cherciu", competiție pe care 
1 ciștigat-o. Foto : S. BAKCSY

evoluat in lotul 
în compania for- 
Belgrad). Diferen- 
dintre cele două

15 autogol), iordă- 
și 32), Stroe 

Ion Ion (min. 54,

POLITEHNICA IAȘI - 
S. C. BACĂU 4-2 (3-0)
Peste 4 000 de spectatori au 

asistat la un joc atractiv, cu 
numeroase faze de gol și multe 
goluri. în prima repriză, atacul 
oaspeților a fost ca și inexistent, 
în, timp ce Politehnica a punctat 
de trei ori prin Costea (min. 1, 
20 și 32). După pauză, introdu
cerea lui Băluță și Duțan au 
înviorat „unsprezecele" băcăua
nilor, aceștia reușind să reducă 
din handicap prin Băluță (min. 
76) și Calargiu (min. 85). Pen
tru Politehnica a mai înscris 
Banu (min. 77). POLITEHNI
CA : Stan — Anton, Dinu, Un- 
chiaș, Ciocîrlan — Romilă II, 
Siniionov, Simionaș — D. Io- 
nescu, Ncmțeanu, Costea. S.C. 
BACĂU : Cuman — Pruteanu, 
Calargiu, Cărpuci, Volmcr — 
Margasoiu, Sinăuceanu, Șoșu — 
Pană, Aclenei, Botez. Au mai 
jucat : Costaș, Ciobanu, Banu, 
Sofian, Incze IV și Dănilă la 
ieșeni, Ursache, Băluță și Duțan 
la băcăuani. (D. Diaconeseu — 
coresp. jud.).

F.C.M. REȘIȚA - U.T.A. 
2-1 (1-1)

Peste 7 000 de spectatori au 
asistat la un joc interesant. Au 
marcat : Bora (min. 30) și Gabel 
(min. 50, din 11 m), pentru 
F.C.M., respectiv Cura (min. 6). 
F.C.M. : Constantin — Chivu, 
Ologeanu, Hergane, Filipescu — 
Gabel, Bora, Bcldeanu — Tăna- 
se, Atodiresei, Florea. U.T.A. : 
Iorgulescu — Birău, Kukla, 
Schepp, Gali — Domide, Bedea, 
Broșovschi — Cura, Colnic, Ui- 
leeăn. Au mai jucat : Filip, 
Kiss, Grigore și Bojin la F.C.M., 
Pojoni, Cocoș, Sima la U.T.A. 
(D. Plăvițu — coresp.).

F. C. BIHOR - C. F. R. 
CLUJ-NAPOCA 0-0

Cu tot terenul desfundat, 
jocul a fost antrenant. F.C. BI
HOR : Albu — Sătmăreanu I,

Sîmbătă șl duminică, stadionul 
Republicii din Capitală a găz
duit un Interesant turneu de 
fotbal organizat de clubul Pro
gresul si dotat cu cupa „Memo
rialul Stelian Cherciu". Au par
ticipat formațiile bucurestene 
Steaua, Metalul, Autobuzul si 
Progresul. In prima partidă s-au 
Intîlnlt echipele Steaua si Meta
lul. După o primă repriză echi
librată și încheiată eu un scor 
alb, în cea de-a doua fotbaliștii 
de la Steaua au dominat 
toritate, combinațiile de 
finețe, cit si execuțiile 
de mare spectaculozitate __  .
Răducanu făcînd ca victoria să 
le revină la o diferență clară : 
3—0. Au înscris : Vigu (min. 60) 
si Răducanu (min. 68 si 82).

în cea de-a doua partidă s-au 
întâlnit Autobuzul si Progresul. 
S-a jucat cu multă anfblt.iț, fa
zele frumoase nu au lipsit Jți 
cele două porti. învingă 
(după 90 de minute scorul ‘z a 
fost egal : 1—1) fiind stabilit 
după executarea loviturilor de 
la 11 m. A cîștigat Autobuzul 
cu 5—3, prin punctele înscrise 
de Sultănoiu (min. 25), Buburuz, 
Zdrăllă, Munteanu si Sultănoiu 
(din lovituri de la 11 m),
pectiv Iatan (min. 33), D. 
fan și V. 
la 11 m).

Duminică 
Progresul 
locurile 3—4. Au marcat : Lungu 
(min. 32. din " 
(min. 86), _______ .
(min. 64. din 11 m). 
semnarea cîștlgătoarei 
s-au întîlnit Steaua si 
Liderul Diviziei A a 
confortabilă victorie : _ ,
Fată de formația aliniată sîmbă
tă, Steaua l-a avut în teren st 
pe Dumitru si Iordănescu (care

Bigan (min. 46 
Lucaci, Popovici 
Naghi, Ghergheli -
Georgescu. C.F.R. ; Budușan — 
Bilă (min. 46 Roman), Ciocan, 
Vișan (min. 46 Szbke), 
Gostilian (min. 46 M.
Mihai — Șoo
Popa, Coloji, 
Adam). (I.
jud.).

GALAȚI -
BUCUREȘTI

2-1 (1-1)
12 000 de spectatori au asistat 

la un joc antrenant, încheiat cu 
victoria gazdelor, prin punctele 
înscrise de Pantazis (min. 
Țolea (min. 75). Pentru 
reșteni a marcat Bartales 
15). Rapid a întrebuințat 
pa : Roșea — A. Dumitru, Gri- 
goraș, Niță, Iordan — Bișniță, 
Petcu, M. Stelian — Leșeanu, 
Neagu (Rontea), Bartales. (T. 
Siriopol — coresp. județean).

F.C.M 
RAPID

POLITEHNICA TIMISOARA 
- STEAGUL ROȘU BRA

ȘOV 1-0 (0-0)
Pe o ceață deasă, peste 3 000 

de spectatori au asistat la un 
Joc în care ambele echipe au 
decepționat. Unicul gol a fost 
înscris de Cotec (min. 72). Po
litehnica a întrebuințat forma
ția : Catona (min. 55 Jivan) — 
Nadu, Păltinișan, Mehedinții, 
Maicr — Șerbănoiu, Covalcie 
(min. 60 Roșea). Cotec — Floa- 
re.ș, Istrătescu (min. 46 Petres
cu), Belanov. (C. Crețu — co
resp.).

VOINȚA BUCUREȘTI - 
DINAMO BUCUREȘTI 

2-0 (0-0)
Test util pentru ambele com

batante, 
culoasă, 
susținut 
repriza 
După o _ ___ ____ ,
divizionara B Voința (antrenor

— P. Gavrilă), a obținut o 
nesperată, dar absolut meritată 
victorie în fața campionilor, 
care au fost handicapați de lip
sa din formație a „pieselor 
grele" (reținute Ia lotul repre
zentativ). Punctele învingători
lor au fost realizate 
ehe (min. 55) și Popa 
Dinamo a utilizat 
Cavai — I. Marin, 
(Cernohuz), G. Sandu. Mateescu
— Earbu (Naghi), Custov — 
Bucureseu, Zamfir, Dumilrache, 
Radu Nunweiller. (Aurel Păpă
die).

F. C. CORVINUL HUNE
DOARA - A.S.A. TG. MU

REȘ 3-2 (0-0)
Peste 3 500 de 

asistat, duminică, 
la un joc frumos, 
spectaculoase. Au cîștigat gaz
dele, prin golurile realizate de 
Georgescu (min. 65), Șchiopu 
(min. 77) și Lazăr (min. 88, din 
11 m), respectiv, Marton (min. 
70) și Mathe (min. 72). A.S.A. : 
So'yom — Giigorc (Cherleș), 
Szollosi, Ispir, Onuțan — Va- 
rotli (Stingă), Pîslaru — Faze- 
kaș, Murcșan (Mathe), Naghi, 
Boțh II (Marlon). (I. Vlad — 
coresp.).
CIMENTUL MEDGIDIA - 

F. C. CONSTANȚA 
0-2 (0-0)

Pe un teren înghețat, 3 000 de 
spectatori au asistat la un joc 
frumos, cu faze plăcute, în ciu
da timpului rece. Autorii go
lurilor : M. Popescu (min. 83) 
și Moldovan (min. 84). F.C. 
CONSTANȚA : Ștefănescu — 
Mustafa, Antonescu, Bălosu, 
Gătej — Iloffmeister, Constan
tinescu, Moldovan — Lică, Ne- 
goescu 
Avram

C. I. L. 
ȚIEI -

de îorda- 
(min. 75). 
formația : 
Augustin

spectatori au 
la Hunedoara, 
cu multe faze

(M. Popescu), Turcu. (R.
— coresp.).
SIGHETU MARMA- 
SPORTUL STUDEN

ȚESC 0-0 
teren acoperit cu 
gheată, formațiile

un 
de

celor aproximativ

un 
au 

4 000

w

sîmbătă au 
reprezentativ, 
mației O.F.K. 
ta de valoare ____  ___ ____
formații si-a spus cuvîntul, Stea
ua cîștigînd de o manieră ca
tegorică. prin golurile înscrise 
de Florea (min. 7 si 75), Mun
teanu (min. " 
nescu (min. 26 
(min. 52) si ________ ____
din 11 m). Steaua a folosit ur
mătorii jucători : Iordache (Mo
rarii) ‘ “ ----------
Sames 
— Ion 
IV) - 
nescu 
locuirile s-au efectuat la pauză.

Pe 
strat 
oferit 
de spectatori o partidă de un 
ridicat angajament fizic. înche
iată cu un scor alb. SPORTUL 
STUDENȚESC : Verșanschi — 
Ciugarin, Cajan, Olteanu, Ma
nea (min. 46 Grigorie) — Cas- 
sai, Munteanu, O. Ionescu- 
Grosu (min. 46 (Pataki), M. 
Sandu, Marica (min. 46 Grosu), 
(S. Pralea, coresp.)
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- F. C. ARGEȘ 2-2 (1-2)

Aproximativ 9 000 de specta
tori au asistat la o partidă 
foarte disputată. în care ambele 
formații 
ambiție, 
miză, de campionat, 
s-a întrerupt

. oaspeții s-au 
ren 
Au marcat : 
12) și Dașcu 
gazde, respectiv 
(min. 7) și Radu II (min. 23). 
Au jucat următoargje formații: 
UNIVERSITATEA : Lung-Pu- 
rima, Constantinescu, Boc. Ber- 
neanu-Strîmbeanu. Ștefănescu, 
Donose-Pițurcă, Nedelcu, Daș
cu, F. C. ARGEȘ : Ariciu-Zam- 
fir, Olteanu, Dumitrescu. Ivan- 
Iovănescu, Cîrstea, Simion- 
Radu III, Radu II. D. Popescu. 
Au mai jucat la echipa oaspe : 
Cristian, Stan, Tronaru, Jercan, 
D. Nicolae. (Ștefan Gurgui — 
coresp. județean).

MUREȘUL DEVA — A.S.A. TlRGU 
MUREȘ 1—1 (0—1). Meciul a avut loc‘ 
sîmbâtâ. Au marcat : Grigore (min. 
57) pentru gazde, respectiv Mathe 
(min. 30) pentru oaspeți. (I. Jura-co- 
resp.).

au jucat 
ca într-un

cu multă 
meci cu 
Tntilnirea

85. cînd

în urma

în min. 
retras de pe te- 

unei busculade. 
Ștefănescu (min. 
(min. 80) pentru

D. Popescu

A.S.A.

Ieri, la Oltenița, circa 3 000 
de. spectatori au asistat, pe o 
vreme rece, cu burniță, la par
tida revanșă dintre selecționa
tele de juniori ale României și 
Turciei. Echipa noastră ă cîș
tigat din nou, cu același scor, 
dar de astă dată meciul a fost, 
în ansamblu, mult mai echili
brat, mai dîrz disputat, 
torii oaspeți reușind să con
struiască, pe 
80 de minute, cîteva faze pe
riculoase la 
noastre, bine 
rind — de 1
Spre deosebire de primul meci, 
însă, tinerii noștri „tricolori" 
au reușit să încline balanța în 
favoarea lor destul de repede, 
mareînd două goluri frumoase 
în urma unor faze în care a- 
părarea adversă a fost forțată 
să greșească, să • se recunoască 
învinsă. în min. 16, Ia 
trare-gol a Iui Lupău, 
șui K. Ahmed a lovit 
cu mina și arbitrul a 
penalty-ul de rigoare. A trans
format impecabil
ȘT. POPA. Trei minute mai 
tirziu, după două șuturi con
secutive ale lui Șt. Popa si

parcursul

jucă-

celor

poarta formației 
’ apărată — pe 
Ene și Speriatu.

o cen- 
funda- 
mingea 
acordat

mijlocașul

Vesa, ambele respinse cu difi
cultate dc apărarea oaspeților, 
CAMATARU a reluat impara- 
bil, înscriind al doilea gol. 
Vesa (min. 25) și Sadîk (min. 
31) au ratat, apoi, mari ocazii.

După pauză, jocul s-a îndir- 
jit. juniorii turci forțînd 
scrierea golului de onoare, 
l-au reușit, echipa noastră 
părîndu-se destul de bine, 
pe contraatac ea fiind foarte 
aproape de a-și mări avanta
jul. prin Cernescu (min. 70) și 
Mihalcea

Arbitrul 
nache a 
formații :

ROMÂNIA : Ene (min. 
Speriatu) — Aldca 
Mihalcea). Toader. 
(min. 65 Cârâc). I. Popa 
mescu (min. 41 Palea). Șunda 
(min. 77 Varga), Șt. Popa — 
Lupău. Cămătaru. Vesa (min. 
65 Cernescu).

TURCIA : Husein — Necati, 
K. Ahrhcd (min. 26 Bilal), Mu- 
harem. Cern — Nurctin. Tun- 
cer. Osman (min. 41 Fatih) — 
Siikru, Islam (min. 57 E. . Ah
met), Sadik .

în- 
Nu 
a- 

iar

(min. 74). 
bucureștean Gr. E- 

condus următoarele

41
(min. 41 
Sîrbescu 

Iri-

L. D.

Sîmbătă și duminiță s-a des
fășurat consfătuirea arbitrilor 
divizionari, din preajma reluă
rii activității fotbalistice oficia
le. în conjunctura actuală, cînd 
F.R.F. s-a angajat într-o mun
că susținută pentru redresarea 
fotbalului, pentru îmbunătăți
rea activității competiționale 
interne, consfătuirea de la Plo
iești a arbitrilor din loturile A 
și B constituie o acțiune mai 
importantă caoricînd, arbitrajul 
fiind una din principalele ve
rigi prin care pot fi atinse a- 
ceste țeluri.

Consfătuirea a fost deschisă 
cu o informare privind arbitra
jele ce au fost prestate în turul 
campionatului. Informarea n-a 
insistat decît foarte puțin asu
pra aspectelor pozitive din acti
vitatea de arbitraj pe plan in
tern și internațional, punind 
accentul pe deficiențele din ar
bitraj, amintindu-le 
cențe și analizind in 
me cauzele lor.

Numeroși arbitri și președinți 
ai colegiilor județene de ar
bitri au luat cuvîntul, abordînd 
diferite probleme ale activității 
de arbitraj și manifestindu-și 
dorința de a face totul pentru 
ca nemulțumirile în jurul aces
tei activități să dispară. în luă
rile lor de cuvînt, Constantin 
Petrea, Cristian Teodorescu, 
Grigore Bîrsan, Marcel Buzea, 
O. Comșa, Em. Vlaieulescu, 
Marcel Lăzărescu și alții s-au 
ocupat de probleme de organi
zare a activității de arbitraj, 
angajîndu-se să contribuie la 
ridicarea ei pe o treaptă cît 
mai înaltă.

A urmat un referat tehnic, în 
cadrul căruia au fost prezen
tate și comentate o seriq de 
probleme legate de interpreta
rea exactă a regulilor de joc. 
A luat, apoi, cuvîntul Andrei 
Răduleseu, președintele Colegiu
lui central al arbitrilor. El a 
spus, printre altele, că...... aceas
tă consfătuire trebuie să con
stituie un punct de plecare pe 
un drum nou, un drum drept, 
care să-i ducă pe arbitri la 
cîștigarea prestigiului necesar. 
Aceasta înseamnă, în primul 
rind, arbitraje fără reproș din 
punct de vedere al echității, al 
aplicării ferme și imparțiale a 
regulamentului. Dar aceasta în
seamnă și o muncă fără preget, 
o pregătire continuă, arbitrul 
modern, capabil să facă față jo
cului modern, trebuind să aibă 
toate atributele sportivului de 
performanță".

Duminică s-a desfășurat par
tea practică a consfătuirii, con-

fără reti- 
prol'unzi-

LOTUL REPREZENTATIV - 0. F. K. BELGRAD 3-0 (0-0)

blicul mai ales în ultimele zece 
minute, cînd fazele s-au succe
dat cu repeziciune în careul 
oaspeților. A fost perioada în 
care portarul Borota a uimit 
prin reflexele sale la mingile 
de gol trimise de Boloni (min. 
83). Dumitru (min. 84) și D. 
Georgescu (min. 85). dar tot 
lui nu i-a mai rămas altceva 
de făcut, la șuturile trase de 
LUCESCU (min. 87, în urma 
pasei primite dc la Boloni) șl 
D. GEORGESCU (min. 88, U

centrarea lui Lucescu). decît 
de a scoate, dezamăgit, balonul 
din plasă.

Echipa iugoslavă, bine clădi
tă fizic, cu o bună tehnică și 
tactică de joc. a dat selecțio
natei noastre o replică bună. 
După opinia noastră O.F.K. 
Belgrad a jucat bine în apă
rare și la mijlocul terenului, 
dar s-a prezentat mai slab sub 
raport ofensiv, oaspeții șutind 
doar de șase ori la poarta lui 
Răducanu (fată de 
furi la poarta lui 
avînd numai 2—3 
clare de a înscrie.

Arbitrul Mircea

24 de șu- 
Borota) și 
ocazii mai

Izghireanu

ur-

Ră- 
Do-

(din Timișoara) a condus 
mătoarele formații :

LOTUL DIVIZIONAR : 
ducanu — Cheran, DINU, 
brău. HAJNAL — DUMITRU,
Dobrin (min. 46 BOLONI), 
IORDANESCU—Troi (min. 63 
KUN), D. Georgescu, Zamfir 
(min. 46 LUCESCU).

O.F.K. BELGRAD : 
— Milenkovici (min. 
kovici), PAUNOVICI. 
viei, Dujici — Spasici (min. 72 
Kostici), ZEȚ, Stefanovici (min. 
72 Nejasmici) — Vekici (min. 
46 Kusurovici). Ștefanovici, Io- 
vasevici.

BOROTA
24 Stojil-

Sredoje-

stînd din trecerea unor teste 
fizice (alergare 12 minute, sprin
turi 4 x 10 m, sprint pe 80 m 
etc.) și a avut loc încheierea 
consfătuirii, la care a luat cu- 
vîntul președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea.

în cuvîntul său vorbitorul a 
arătat marca importanță a ar
bitrajelor în fotbal care pot 
contribui Ia bună desfășurare a 
jocurilor divizionare numai dacă 
sînt prestate cu competență și 
deplină corectitudine. Președin
tele C.N.E.F.S. a accentuat 
supra deficiențelor constatate 
turul campionatului actual 
toate nivelele divizionare și 
criticat lipsa de fermitate

a- 
în 
la 
a 
a 

multor arbitri, tolerarea jocului 
dur și periculos și atitudinile 
subiective, în special față de 
gazde, precum și abateri grave 
de la etica și echitatea socialis
tă a unor arbitri care au primit 
diverse 
prestare de arbitraje favorizan- 
te care 
rezultate. O anchetă 
curs a stabilit 
arbitri ce 
activitatea 
cestora va 
blieității.

Președintele C.N.E.F.S. a in
sistat asupra datoriei arbitrilor 
de a fi primii apărători ai legi
lor fotbalului și corectitudinii, 
ai echității socialiste, de a fi 
demni și neclintiți în fața ten
tațiilor din partea unor persoa
ne necinstite aflate în cadrul 
sau pe lingă unele cluburi și 
asociații cu secții de fotbal. De 
altfel, asemenea elemente au 
lost depistate și vor fi luate 
cele mai aspre măsuri pe linie 
sportivă și penală, împotriva 
tuturor acelora care au între
prins acțiuni în afara regula
mentelor pentru vicierea rezul
tatelor și compromiterea cam
pionatelor divizionare dc fotbal.

sume de bani pentru

au dus la vicieri de 
încă în 

vinovăția unor 
vor fi excluși din 

fotbalistică. Lista a- 
fi dată ulterior pu-

ACTUALITĂȚI
• MlINE, LA ORA 10, PE STADIO

NUL REPUBLICII, fotbaliștii restanțieri 
sînt din nou convocați pentru susți
nerea testului de rezistență. Vor fi 
prezenți, la locul de start : Boca 
(C.F.R. Cluj-Napoca), I. Lucaci, P. 
Nicolae, A. Suciu (F. C. Bihor), Du- 
mitrache, Naghi (Dinarfro), Leșeanu 
(Rapid) — toți aceștia abandonați la 
prima prezentare —, Pojoni, 
(U.T.A.), Covaci (Jiul), 
lâu, Barbu, Bagiu, S. 
lan, Cre(u* (,,U“ Cluj-Napoca), Naghi 
(A.S.A. Tg. Mures), Szdke, Moga, So- 
poran (C.F.R. Cluj-Napoca), Kaiser 
(Olimpia Satu Mare), Oblemenco, 
Nedelcu II, Bălăci, Toma, Pițurcă (U- 
niversitatea Craiova), Popovici, Al. 
Naghi, Agud (F. C. Bihor), Mihalache 
(Rapid) și Cassai (Sportul studențesc) 
care n-au îndeplinit baremul fixat.

In afara acestora, se vor mai pre
zenta și jucătorii care, din diferite 
motive, au absentat la primul examen, 
precum și componenții echipelor de 
tineret-speranțe susceptibili de a iuca 
în formațiile de seniori.
• ANTRENORI ROMANI LA MECIUL 

FRANȚA — OLANDA (SELECȚIONATE 
OLIMPICE). Astăzi urmează să pără
sească Bucureștiul, tov. Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., antrenorul e- 
chipelor naționale, și Cornel Drăgușin, 
antrenor al selecțiohatei A, care vor 
urmări, miercuri, la Caen, partida din
tre echipele olimpice ale Franței și 
Olandei, joc în cadrul preliminariilor 
pentru J.O. de la Montreal. După cum 
se știe în prima partidă, victoria a reve
nit echipei franceze cu scorul de 3—2. 
Selecționata noastră olimpică urmează 
să întîlnească la 24 martie, la Bucu
rești, echipa olimpică a Franței și, 
apoi, la 6 și 14 aprilie (primul meci 
în deplasare), selecționata olim
pica a Olandei.

Sima 
Pașcă- 

Bre-



DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
IN INTÎLNIREA AMICALĂ DE POPICE 
CU SELECȚIONATELE CEHOSLOVACIEI 
5676-5448 p. d. — la bărbați și 2653-2480 p. d. — la femei

Sîmbătă și duminică, pe a- 
rcna Record din Cluj-Napoca 
s-au disputat meciurile ami
cale dintre reprezentativele 
feminine și masculine ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei. In 
ambele partide sportivii ro
mâni au avut o comportare 
bună, cîștigîndla scoruri con
cludente : Ia bărbați cu 5676 — 
5448 p. <1. ; iar la femei cu 
2653—2480 p. d. Din formația 
feminină a oaspeților a făcut 
parte și campioana lumii. Hana 
Konirova, care a fost întrecută 
în meci direct de Vasilica Pin- 
tea cu 448—425 p. d.

In jocul fetelor — disputat 
sîmbătă după-amiază — echi
pa română a avut în perma
nență inițiativă, toate compo
nentele ei reușind punctaje 
mari. Rezultate (în ordinea in
trării în concurs) : Elena Gon- 
cear 422 p. d.. Ana Petrescu 
455 p. d., Mariana Constantin 
463 p. d-, Maria Todea 431 p. d.,

W
EUROPENELE" DE ATLETISM îi SALĂ
(Urmare din pag. I)

Capes (Marea Britanie) și Ivan- 
ka Hristova (Bulgaria), săritoa- 
rea în înălțime Rosemarie 
Ackermann (R.D.G.), săritorul 
cu prăjina Iuri Prohorenko 
(U.R.S.S.) etc.

întrecerile au furnizat și u- 
nele surprize. între care cele 
mai notabile sînt considerate 
victoria lui 1 Ianko Bratanov 
(Bulgaria) Ia 400 m și cea a 
Brigitei Kraus (R.F.G.) la 
1500 m.

lata cîteva dintre rezultatele înre
gistrate la cea de a Vll-a ediție a 
„europenelor" de sală : BĂRBAȚI : 
60 m : 1. Valeri Borzov (U.R.S.S.) 
6,58 s, 2. Papageorgopoulos (Grecia) 
6,67 s, 3. Petrov (Bulgaria) 6.68 s 
(Claudiu Suselescu clasat al patrulea 
In semifinala nu s-a calificat în fi
nală : I. Papageorgopoulos 6,74 s,
2. Kolcinikov — U.R.S.S. 6,75 s, 3. No- 
wosz — Polonia 6,79 s, 4. Sușelescu

UN FRUMOS SUCCES AL TIRULUI NOSTRU 
’ LA C. E. DE SALĂ

(Urmare din pag. 1)

șa (de la Dinamo București — 
antrenori Eni Drăgan și Viorel 
Manciu) s-au comportat exce
lent la această ediție a „euro
penelor". pentru care merită 
cele mai calde felicitări.

Dar iată rezultatele tehnice 
ale probei feminine de pușcă 
40 „diabolouri" — distanță de 
tragere 10 metri — senioare : 1. 
EVA OLAH (ROMÂNIA) 384 p 
(record personal) — campioană 
europeană, 2. Baiba Zarina 
(U.R.S.S.) 383 p. 3. Gudrun
Fuschek (R.F.G.) 380 p, 4. An
ka Pelova (Bulgaria) 379 p... 7. 
Mariana Feodot (România) 377 
p. Pe echipe : 1. ROMÂNIA
1134 p — campioană europeană 
(Eva Olah, Mariana Feodot si 
Veronica i'ripșa), 2. U.R.S.S. 
1133 p, 3. R. F. Germania 
1129 p. ,

Alte rezultate: pușcă seniori: 
1. Rainikov (U.R.S.S.) 384 p, 2.

RUGBYȘTII DIN 
TARA GALILOR 

CONDUC AUTORITAR 
„ÎN TURNEUL CELOR 5"

în cadrul competiției de rug
by „Turneul celor cinci națiuni" 
s-au disputat sîmbătă două 
partide.

ba Dublin, selecționata Țării 
Galilor. în vervă deosebită, a 
învins cu 34—9 (10—9) formația 
Irlandei.

Meciul disputat la Edinburgh 
între reprezentativele Scoției și 
Angliei s-a încheiat cu scorul 
de 22—12 (9—12) în favoarea 
sportivilor scoțieni.

în urma acestor rezultate, 
clasamentul competiției arată 
astfel :
1. Țara Galilor 3 3 0 0 83—24 6
2. Franța 2 2 0 0 39— 9 4
3. Scoția 3 1 0 2 34—53 2
4. Anglia 2 0 0 2 21—43 0
5. Irlanda 2 0 0 2 12—60 0

Elena Trandafir 434 p. d. și 
Vasilica Pințea 448 p. d. Cele 
mai bune jucătoare ale echi
pei cehoslovace au fost Maria 
Svorbova 457 p. d.. Hana 
Konirova 425 p. d. și Kveta 
Marsikova 416 p. d. La bărbați 
— care au concurat duminică 
dimineața — s-au evidențiat, 
Iosif Tismănar, cu un rezultat 
foarte valoros — 991 p. d. și 
Gheorghe Dumitrescu — 952 
p. d. Ceilalți component! ai 
formației române au punctat 
după cum urmează : Gheorghe 
Silvestru 947, Ion Stefucz 933, 
Alexandru Cătineanu 928 și 
Petre Purge 925. De la oaspeți 
s-au remarcat J. Sevecik 949 
p. d., A. Jaroslav 947 p. d. și 
J. Tobes 916 p. d.

Turneul individual — în care 
au contat rezultatele din jocu
rile pe echipe — a fost cîștigat 
de sportivii noștri, Tismănar și 
respectiv. Mariana Constantin.

Ervin FEHERVARI. coresp.

6,84 s) ; 400 m : 1. Bratanov (Bal* 
garia) 47,79 s, 2. Kohler (R.F.G.)
48.19 s, 3. Madry (Polonia) 48,46 s ; 
800 m : 1. Van Damme (Belgia) 
1 : 49,2, 2. Schmidt (R.F.G.) 1 : 49,8,
3. Savici (Iugoslavia) 1 : 49,9 ; 1500 m:
1. Wel’mann (R.F.G.) 3 : 45,1, 2. We- 
shinghage (R.F.G.) 3 : 45,3, 3. Ghipu 
(România) 3 : 46,1 ; 3000 m : 1. Sans- 
burg (R.F.G.) 8 : 01,6, 2. Zubrak (Po
lonia) 8 : 02,0, 3. Smedley (M. Brita
nie) 8 : 02,2 (Clasîndu-se pe locul 5 
în serie cu 8 : 10,6 Paul Copu nu s-a 
calificat pentru finală) ; 60 mg :
1. Miasnikov (U.R.S.S.) 7,78 s ,2. Price 
(M. Britanie) 7,80 s, 3. Jankowski (Po
lonia) 7,92 s ; înălțime : 1. Seniukov 
(U.R.S.S.) 2,22 m, 2. Aietti (Franța)
2.19 m, 3—4. Boiler (R.F.G.) și Brok-
ken (Belgia) 2,19 m ; lungime : 1. 
Rousseau (Franța) 7,90 m, 2. Podluj- 
nii (U.R.S.S.) 7,79 m, 3. Busse (R.F.G.) 
7,72 m, ... 7. Lăzărescu 7,57 m, 8. lor- 
dache 7,41 m ; triplu : 1. Soneev
(U.R.S.S.) 17,10 m, 2. Corbu (România) 
16,75 m. 3. Lamitie (Franța) 16,68 m,
4. Kolmsee (R.F.G.) 16,47 m, 5. Kuukas- 
jaervi (Finlanda) 16,44 m, 6. Sasin 
(Cehoslovacia) 16,44 m ; greutate : 
1. Capes (M. Britanie) 20,64 m, 2.

Lucikov (U.R.S.S.) 383 p, 3. 
Steinbluck (R.D.G.) 382 p. Cel 
mai bun rezultat la pușcă a 
fost obținut la juniori de către 
vest-germanul Hillenbrand — 
388 p. La pistol seniori a cîș
tigat VoIImar (R. D. Germană) 
cu 393 p — nou record euro
pean și mondial, urmat în cla
sament de Tondo (Italia) — 
391 p și Hromada (Cehoslova
cia) — 388 p. Pe echipe titlul 
a revenit Uniunii Sovietice cu 
1542 p. La juniori și la senioa
re medaliile de aur au fost cîș- 
tigate de sovieticii Ignatiev cu 
384 p — la juniori, și respectiv, 
Zinaida Simonian cu 385 p. Pe 
echipe. senioare a cîștigat 
U.R.S.S. cu 1142 p. urmată de 
R.F. Germania 1104 p și Sue
dia 1099 p.

—— ——---------------------------- —   ---------------------

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Campionatul de 

cros al Angliei, la Derby (12 
km) : Simmons 34:54,0. • La
Greensboro (California) : lungime 
(t) — Kathy McMillan 6.52 m. 
• La Tokio în maraton redus 
(30 km) — Bill Rogers (S.U.A.) 
11133:06,2 : au participat 5 000 de 
concurent! !

BOB • Campionatele europene 
de bob oentru 2 persoane, la 
Saint Moritz : titlul a revenit fra
ților Peter si Erich Schaerer (El
veția).

BOX • Englezul Sterling este 
noul campion european profesio
nist la cat. mijlocie : victorie 
prin k.o. (repr. 13) asupra lui 
Reiche (R.F.G.).

CICLISM « După 5 etape în 
Turul Cubei conduce columbianul 
Rodrigo Vanegas, urmat de com
patriotul său Rios.

HOCHEI • La Tunder Bay 
(Canada). în meci de tineret : 
Ț.S.K.A. Moscova — Selecționata 
locală 5—5.

SCHI • Campionatele R. D. 
Germane de schi-fond : 30 km — 
Klause lh40:19 : 10 km (f) — Ve
ronika Schmidt 35:16,0. • Cam
pioana Italiei la slalom uriaș : 
Claudia GiordanI.

SCRIMA • Turneul feminin de 
floretă de la Londra a revenit 
Gabrlelei Wenlber (R.D.G.)

TENIS • In turneul de la So
fia, la tineret : semifinale : Lucia 
Romanov — Kocita (Polonia) 6—4,

ILIE NĂSTASE A CiȘTIGAT
TURNEUL DE LA SALISBURY

NEW YORK, 22. Confirmînd 
forma excelentă, manifestată în 
acest sezon, campionul român 
Ilie Năstase a terminat învin
gător în marele turneu interna
țional de la Salisbury (Mary
land). El l-a învins în finală 
(cu 3—0 !) pe celebrul jucător

NOI RECORDURI MONDIALE ATLETICE
• După ce în concursul atle

tic de sală desfășurat la Madison 
Square Garden din New York, 
în fata a 11500 de spectatori, 
americanul Dwight Stones sări
se 2,29 m la înălțime, a doua 
zi, la San Diego, a obținut 2,30 
m, cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit. 
Un alt record mondial de 
sală a fost egalat de compatrio
tul său, Dan Ripley, cîștigător 
la săritura cu prăjina, cu per
formanța de 5,58 m, în această 
probă, polonezul Wladislaw Ko- 
zakiewicz s-a clasat pe locul

Lochmann (R.D.G.) 20,29 m, 3. Barîș- 
nikov (U.R.S.S.) 20,02 m ;

FEMEI : 60 m : 1. Haglund (Suedia)
7.24 s, 2. Launaman (M. Britanie)
7.25 s, 3. Possekel (R.F.G.) 7,28 s ; 
400 m: 1. Wilden (R.F.G.) 52,26 — 
record mondial, 2. Pavlicici (Iugosla
via) 5?.47 s. 3. Kiimovicea (U.R.S.S.)

GHEORGHE GHIPU
52,80 s ; 800 m : 1, Ștereva (Bulgaria) 
2 : 02,2, 2. Tomova (Bulgaria) 2 : 02,6, 
3. Kleln (R.F.G.) 2 : 03,2 ; 1500 m :
1. Kraus (R.F.G.) 4 : 15,2, 2. Andrei 
(România) 4 : 15,6, 3. Pehlivanova Bul
garia) 4 : 15,8 ; 60 mg : 1. Rabsztyn 
(Polonia) 7,96 s, 2. Lebedeva (U.R.S.S.) 
8,08 s, 3. Nowak (Polonia) 8,14 s : 
lungime : 1. Alfeeva (U.R.S.S.) 6,64 m,
2. Nygrinova (Cehoslovacia) 6,57 m,
3. Gopcenko (U.R.S.S.) 6,48 m ...9. 
Doina Spînu 6,17 m : greutate : 
1. Hristova (Bulgaria) 20,45 m, 2. Kra- 
cevskaia (U.R.S.S.) 20,06 m, 3. Schoe- 
chnecht (R.D.G.) 19,36 m.

6—3, Replieh — Elena Popescu 
6—3. 6—4 • finala : Lucia Roma
nov (România) — Marla Replieh 
(Polonia) 0—6, 7—6, 6—1 ; finala 
de dublu : Lucia Romanov, Elena 
Popescu — Lunela Orășanu, Ca
melia Chlrlac (toate România) 
6—3, 6—2 : juniori, finală : Kul- 
hanski (Ungaria) — Diskov (Bul
garia) 6—1, 6—4 ; pentru locul 3 : 
Florin Segărceanu (România) — 
Oslanski (Polonia) 6—1, 3—6, 6—4. 
• Turneul de la Roma, sferturi 
de finală : Panatta — Cox 4—6, 
1—5, 6—3, Lutz — Drysdale 6—1, 
6—3 : semifinale : Ashe — Pa
natta 6—3. 6—2 : Lutz — Stockton 
forfait. • La St. Louis, în finala 
s-au calificat V. Amritraj și Vilas 
care l-a învins în semifinale pe 
Ramirez cu 4—6, 7—6, 6—0. O In 
turneul feminin de la Detroit, 
sferturi de finală : Evert — Appel 
6—1, 6—4, Casals — Louis 6—4, 
6—4 : semifinale : Evert — Hol
laday 6—4, 6—7, 6—2, Casals — Re
dondo 6—2. 4—6, 6—4. • In cam
pionatul european (grupa A) : 
Anglia — Iugoslavia 3—0 ; Fran
ța — Spania 3—0 (Jauffret — Gis
bert 6—3, 4—6. 6—2).

TENIS DE MASA • In semi
finalele C.C.E. : Institutul de sta
tistică Budapesta — B.T.K. Var- 
berg (Suedia) 5—1.

VOLEI • țn sferturile de finală 
ale Cupei cupelor (m) : Klippan 
Torino — Hapoel Tel Aviv 3—0 
(2, 10, 2).

american Jimmy Connors: 6—2,
6— 3, 7—6. în semifinale, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—1, 7—5,
7— 6 pe Haroon Rahim (Pakis
tan). în timp ce Connors l-a 
eliminat greu, in cinci seturi, 
cu 6—7. 6—3, 3—6, 6—4. 6—2 
pe compatriotul său Al. Mayer.

secund, cu 5.43 m. în cursa de 
55 m garduri. Tom Hili s-a cla
sat pe locul I. cu timpul de 
7,1, urmat de francezul Guy 
Drut 7,2.

• Concurînd la Honolulu, 
sportivul american Terry Al
britton a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea greutății, 
cu performanta de 21,85 m. Ve
chiul record era de 21,82 m și 
aparținea lui Al Feurbach 
(S.U.A.).

TURNEUL OLIMPIC 
LA HOCHEI PE IARBA

în cadrul congresului fede
rației internaționale de hochei 
pe iarbă, la Cannes, au fost al
cătuite grupele turneului olim
pic de la Montreal. Pentru 
titlul olimpic sînt angajate 12 
echipe . în grupa A vor juca 
Australia. Argentina. Canada, 
Olanda, India și Malaesia, iar 
din grupa B fac parte Kenya, 
Pakistan, Spania, Noua Zeelan- 
dă, R. F. Germania și cîștigă- 
toarea meciului de baraj din
tre echipele Belgiei și Angliei 
(aceste echipe se vor întîlni în
tre 19 și 21 martie la Amster
dam).

VIITORUL ADVERSAR AL LUI CLAY: 
NORTON SAU FOREMAN?
Coopman învins

SAN JUAN (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la 
categoria grea Cassius Clay si-a 
păstrat titlul, învingînd Prin k.o. 
în repriza a 5-a ne belgianul 
Jean-Pierre Coopman, în meciul 
disputat la San Juan (Porto Ri
co) în fața a 12 000 de specta
tori. Aceasta a fost a 50-a vic
torie (din 52 de meciuri) obținu
tă de Cassius Clay, care a terml-

CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ VITEZĂ
OSLO (Agerpres). — în ora

șul norvegian Gjovik au în
ceput campionatele mondiale 
feminine de patinaj viteză la 
multiatlon.

Proba de 500 m a fost cîști- 
gată de americanca Sheila 
Young, cu timpul de 42,26, iar 
în proba de 1 500 m victoria a

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 18-a) : Cag

liari — Inter 0—0, Cesena — 
Napoli 0—1 (Juliano), Como — 
Sampaoria 0—0, Fiorentina — 
Juventus 1—1 (Bresciani, res
pectiv Bettega), Lazio — Pe
rugia 1—0 (Chinaglia din 11 m), 
Milan — Bologna 3—1 (Callon! 
2, Benetti, respectiv Maselli), 
Torino — Ascoli 3—1 (Pulici, 
Sala, Graziani, respectiv Silva 
din 11 m), Verona — Roma 0—1 
(Petrini). în clasament : Juven
tus 30 p, Torino 27 p, Milan 
24 p, Napoli 23 p. etc. în cla
samentul golgeterilor conduce 
Pulici (Torino) cu 15 goluri.

R. F. GERMANIA (etapa a 
22-a) : Monchengladbach — Es
sen 1—2 : Bayer Uerdingen — 
Hertha 1—1 ; Offenbach — Bo
chum 1—0 ; Schalke 04 — Ein
tracht Frankfurt pe Main 2—4 ; 
Dusseldorf — Bayern 1—1; Ha- 
novra 96 — Duisburg 0—2; Bre
men — Eintracht Braunschweig 
0—1 : Kaiserslautern — Ham
burg 2—0 : Koln — Karlsruhe
1—3. Clasament ; 1. Monchen-
gladbach — 32 p : 2. Hamburg 
— 27 p ; 3. Eintracht Braun
schweig — 25 p.

ANGLIA (etapa a 29-a) : Ar
senal — Birmingham 1—0 ; As-

IIOCHFIȘTII JUNIORI 
ÎNVINGĂTORI LA SOFIA

Reprezentativa de hochei (ju
niori) a României, care se pre
gătește pentru participarea la 
grupa B a campionatului euro
pean (în martie, la București), 
a susținut o partidă de veri
ficare la Sofia. în compania 
echipei Bulgariei (care parti
cipă în grupa A a competiției).’ 
Tinerii noștri jucători au ter
minat învingători cu scorul de 
4—1 (0—1, 2—0, 2—0).

★
I« Sofia, pe patinoarul 

„Drujba", echipa de hochei —• 
juniori — a Bulgariei a susți
nut două jocuri cu formația 
similară a Elveției. Oaspeții au 
cîștigat ambele partide cu 4—2 
și 5—2. Au arbitrat : Gh. Mu- 
reșanu (România) și I. Hegeduș 
(Iugoslavia).

SCRIMERII ROMÂNI 
LA TURNEE ÎN STRĂINĂTATE

Tradiționala competiție de 
scrimă „Turneul celor 7 na
țiuni" a programat proba de sa
bie la Bonn (R.F.G.). întrecerea 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Ungariei (6 v), urmată de Italia 
(4 v), Polonia (3 v), ROMÂNIA 
(3 v), R. F. Germania A (3 v), 
Franța (2 v) și R. F. Germania 
B (0 v). Echipa României a 
obținut următoarele rezultate i 
6—10 cu Ungaria, 6—10 cu Ita
lia, 9—7 cu Polonia, 7—9 cu 
R.F.G. (A), 10—6 cu Franța și 
9—7 cu R.F.G. (B).

în prima zi a turneului fe
minin de floretă, programat la 
Frankfurt pe Main, echipa 
României a terminat la egali
tate : 8—8 (cîștigind cu 60—62 

. la tușe) cu Polonia, dar a pier
dut întîlnirile cu R.F.G. (5—11) 
și cu Franța (7—9).

prin k. o. 5
nat învingător înainte de limită 
de 36 de ori.

Campionul mondial a declarat, 
după meci, că intenționează să 
se retragă din box la sfîrsitul 
acestui an, după ce va susține 
unul sau două meciuri cu pugfc 
liștil care mai candidează la 
centura mondială, dintre care a 
citat pe Norton si Foreman.

revenit sportivei oanadienc Syl
via Burka. cronometrată în 
2:18,60.

In clasamentul genenal con
duce Sheila Young (S.U.A.) —
89,180 p, urmată de Tatiana 
Averina (U.R.S.S.) — 90,270 p 
și Sylvia Burka (Canada) — 
90,290 p.

ton Villa — Manchester United
2— 1 ; Leeds — Middlesbrough 
0—2 ; Leicester — Sheffield U- 
nited 1—1 ; Liverpool — New
castle 2—0 : Manchester City — 
Everton 3—6 ; Norwich — Co
ventry 0—3 ; Queen’s Park Ran
gers — Ipswich 3—1 ; Stoke 
City — Tottenham 1—2 ; West 
Ham — Derby County 1—2 ; 
Wolverhampton — Burnley 3—2. 
în clasament conduce Liverpool 
cu 41 p.

DE PRETUTINDENI
TURNEUL pentru juniori de 

la Viareggio : Torino — Napoli
3— 2 ; Glasgow Rangers — Co
mo 4—3 ; Dukla Praga — Lazio 
Roma.- 1—0 ; Internazionale Mi
lano^1' Kickers Offenbach 1—0; 
Sampdoria — Wisla Cracovia
4— 2 ', A.C. Milan — Partizan 
Belgrad 4—0 ; C.F. Barcelona — 
Ț.S.K.A. Sofia 0—0.

SELECȚIONATA Poloniei, a- 
flată în turneu de pregătire în 
Spania, a învins cu 2—1 (0—1) 
formația Malaga. Piatowski și 
Szarmach au înscris cele două 
goluri ale învingătorilor.

ÎN PRELIMINARIILE olim
pice la Djakarta. R.P.D. Coreea
nă a întrecut cu 2—1 reprezen
tativa Indoneziei, iar. Singa
pore a învins cu 7—4 Noua 
Guinee.
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