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în-Duminică, 6 februarie, s-au 
cheiat la Timișoara convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de stat al 
Republicii Democrate Germane.

Au fost abordate, cu acest pri
lej, probleme actuale ale vieții in
ternaționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat in 
atmosfera caldă, prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă ce a 
caracterizat ambianța noii întilniri 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat.

★
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, tovarășul Erich Honec
ker a participat, în cursul dimine
ții de duminică, la o partidă de 
vinătoare, în pădurea Chevereș din 
județul Timiș.

★
Tovarășul Erich Honecker, secre- 

ftar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
stat al Republicii Democrate Ger
mane, care a făcut, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o vizită 
de prietenie în țara noastră, a ple
cat, duminică după-amiază, spre 
patrie.

ERICH HONECKER
NOASTRA

De-a lungul 
străbătut de 
de mașini de la 
tă la Timișoara 
și pină la aeroport, domnea at
mosfera 
căldură, 
cestui i 
pia 
Iute prezența distinșilor oaspeți in 
orașul lor. Purtind stegulețe cu cu
lorile celor două țări și pancarte 
cu inscripția „Ceaușescu -Honec
ker", mii de timișoreni și-au expri
mat și cu acest prilej bucuria de 
a putea saluta prezența celor doi 
conducători de partid și de stat.

Ceremonia plecării s-a desfășu
rat la aeroportul din Timișoara, îm
podobit sărbătorește.

O gardă militară a prezentat o- 
norul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au trecut în revistă 
garda de onoare.

Distinsul oaspete și-a luat apoi 
rămas bun de la personalitățile ro
mâne aflate pe aeroport.

Un mare număr de cetățeni ai 
Timișoarei au ținut să fie de față 
pe aeroport. Ca și in zilele prece
dente, miile de locuitori ai orașu
lui au salutat cu multă căldură și 
însuflețire pe cei doi conducători 
de partid și de stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au răspuns cu prie
tenie manifestărilor de simpatie ale 
cetățenilor, care i-au aclamat în
delung.

La scara avionului, cei doi con-

intregului traseu 
coloana oficială 
reședința rezerva- 

înalților oaspeți

însuflețită, plină 
cu care cetățenii 

mare municipiu din 
Banatului au ținut să

de 
a- 

cîm- 
sa-.
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CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

I.E.F.S. (84-81 Șl 69-62 CU RAPID)
ÎNTRECEREA feminina

FEMININ

naționale de baschet 
și feminin, disputată 
duminică în Capitală, 
Galați și Timișoara, a

Timiș al 
Consiliului

ducători de partid, și' de. stat și-au 
strîns mîinile cu căidbră, s,ați îm
brățișat, luindu-și un cordial 
mas bun.

s. .

★
Duminică după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Repubîitiî Socialiste 
România, a părăsit Timișoara.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au plecat tovarășii Emil 
Bobu, Ilie Verdeț și Vasile Patilineț.

Pe aeroport secretarul general al 
partidului a fost salutat de tovară
șul Mihaî Telescu, prim-secretar al 
Comitetului județean 
PlC.R., președintele 
popular județean, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Mii de locuitori ai orașului, a- 
flați pe aeroport, l-au ovaționat în
delung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimindu-și cu multă 
însuflețire deosebita bucurie de a-l 
revedea în mijlocul lor. S-a scan
dat cu putere, cu entuziasm, 
„Ceaușescu-P.C.R.".

La sosirea la București, pe aero
portul Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de to
varășii Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion loniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, 
losif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Gere, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
Ion Stănescu.

SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

NUMEROASE ÎNTRECERI Șl MANIFESTĂRI
SPORTIVE DE MASĂ

Foto : S. BAKCSY

„Cupei Independenței" desfă- 
Olimpia.

SIBIU „Cupa
la

Aspect din meciul de handbal dintre echipele asociațiilor sportive a 
l. P. Filaret fi ’ ' ~ "„Danubiana" din cadrul 

șurat in sala

Independenței"
volei

Februarie". Evidențiem frumoa
sa ținută a sportivilor care au 
reprezentat I.C.S. Unirea, I.C.S. 
Cocor, I.C.S. Victoria și C.H.R. 
Lido.

Sportivii din comerț fac pre
gătiri pentru a participa la o no
uă competiție de masă — „Cu
pa Independenței" (handbal, box, 
popice, tir' și: tenis .de masă).

Octavian GUȚU, coresp.

Grupul școlar I.M.G.B.
Participare entuziastă

.în'" upă ’.ținefetului"
eh h/fat «-J» faMai bine de.350 de. elevi 

eleve de.. la Grupul școlar

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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S-A DISTANTA) IN
Prima etapă a returului Cam

pionatelor 
masculin 
sîmbătă și 
la Brașov, 
cuprins cîteva meciuri interesan
te, în care competitoarele au 
luptat cu multă energie și au re
alizat spectacole sportive atră
gătoare. Iată rezultatele și unele 
amănunte:

Diana Mihalik (I.E.F.S.) înscrie sub privirile rapidistelor Nina Chiraleu
(6) și Eugenia Nicolau (9)

Foto : V. BAGEAC

I.E.F.S. — RAPID 2—0: 84—81 
(42—47) și 69—62 (40—37). Am
bele partide au fost deosebit de 
echilibrate, cu rezultate decise 
în finaluri și favorabile studen
telor, care au greșit mai puțin, 
au fost mai lucide și mai efici
ente în momentele hotărîtoare. 
în prima întîlnire feroviarele au 
condus majoritatea timpului, la 
un moment dat chiar cu 10 
puncte: 73—63 în min. 33. Dar, 
în numai două minute ele au 
fost egalate, deși dețineau supe
rioritate în lupta sub panouri 
(pivotul advers, Ștefania Giurea, 
părăsise terenul în min. 28, pen
tru 5 greșeli personale). A urmat 
o scurtă perioadă în care scorul 
a alternat, iar în ultimul minut 
Ștefania Basarabia (din nou foarte 
utilă) a determinat succesul 
I.E.F.S.-ului. A doua zi a fost 
rîndul formației studențești, să

aibă inițiativă mai multă vreme, 
dar în minutul 38 rapidistele nu 
numai că egalaseră, dar obținu
seră un avans de trei puncte: 
62—59. De aici, însă, ele nu au 
mai înscris nici un punct (I), în 
vreme ce campioanele țării au 
realizat 10 puncte și, cu acestea, 
victoria. Fără a se ridica la un 
nivel tehnic deosebit, meciurile 
au plăcut datorită combativității 
manifestată de ambele echipe, 
precum și captivantei evoluții a 
scorului, I.E.F.S. a meritat să 
cîștige, iar Rapid s-a străduit 
din răsputeri să suplinească in
disponibilitățile (Irina Vasilescu, 
Domnița Gheorghc nu au jucat; 
Gabriela Bosco nu a putut evo
lua la întreaga ei capacitate). Au 
înscris: Simionescu 21+19, Balai 
14+2, Giurea 13+16, Mihalik 
10+8, Portik 10+8, Duțu 7+10, 
Basarabia 9+6 pentru I.E.F.S., 
respectiv Chiraleu 23+24, Andre- 
escu 21 + 12, Cernat 15+9, Nico- 
lau 10+3, Csikos 7+4, Bosco 
4+0, Băia-Iordache 1+6, Teodo- 
rescu 0+4. Competente arbitra
jele prestate de G. Dutka — A. 
Atanasescu (prima zi), Fr. Took 
— N. Iliescu (ziua a doua).

D. STĂNCULESCU

ETAPA A 14-a ÎN DIVIZIA A DE VOLEI

IN CAMPIONATUL FEMININ, 5 VICTORII IN TITPI ASARF
îm- 
Ra- 

o 
în 
o

Cu concursul comisiei munici
pale de resort, la Sibiu a avut 
loc o competiție de volei dotată 
cu „Cupa Independenței". Tro
feul pus în joc a revenit elevilor 
de la Școala sportivă din locali
tate, neînvinși : 3—1 cu A.S.A.I., 
„7 Noiembrie" și A.S.A. II și 
3—0 cu echipa Liceului nr. 6 de 
construcții. Pe locul 2 
„7 Noiembrie" (3—1 cu

Ies responsabila secției de resort 
din asociația sportivă, ing. Ga
briela Popescu-Florea.

Febrila activitate a iubitorilor 
de înot de la IPROMET re
prezintă o repetiție în vederea 
tradiționalei întreceri între insti
tutele de proiectări din Capitală 
ce va avea loc luna viitoare, 
„Cupa proiectanților" (t. st.)

.tlkții i 
Șl

. ___ ______________ al
întreprinderii de mașini > grele ■ 
din București au participat la în
trecerile din ' cadrul „Cupei ti
neretului" organizate la șah și- 
tenis "de masă. Cîștigători : 
Gheorghe Constantin (anul III E 
1) la șah și Cornelia Popescu 
(anul III C) la tenis de masă.

Elevii aceleiași unități de în- 
vățămînt au început întrecerile 
și pentru „Cupa 16 Februarie" 
(șah, tenis de masă, handbal și 
fotbal). Pînă acum s-au prezen
tat în concurs aproape 150 de 
elevi și eleve. (G. O.).

Ilie IONESCU,

formația 
A.S.A.I.).

coresp.

BUZĂU Primele concursuri 
de săniuțe

Mult așteptata zăpadă s-a aș
ternut și pe meleagurile buzoie- 
ne, îndemn pentru sportivi de a 
ieși pe pîrtii. Astfel, în organi
zarea C.J.E.F.S. Buzău și a Con
siliului municipal al organizației 
pionierilor a avut loc, pe aleile 
parcului Tineretului și în Crîng, 
o întrecere de săniuțe cu tracți
une cu participarea elevilor de 
la școlile generale din munici
piul de reședință al județului. 
La întrecere s-au prezentat a- 
proape 200 de echipaje, cele mai 

■ numeroase reprezentînd școlile 
generale nr. 16, 11, 2, 12, 8 și 1. 
Echipajele situate pe locul I — 
Mirela Constantin și Mihaela 
Toader (șc. gen. 11) la fete, Au
relian Postolea (șc. gen. 8) 
Marius Iancu (șc. gen. 16).

Dumitru SOARE, coresp.

într-o singură zi, duminică, 
110 angajați ai Institutului de 
proiectări metalurgice din Capi
tală au fost prezenți pe bloc-star- 
turile bazinului Floreasca. Este 
o acțiune care se desfășoară cu 
regularitate, angajînd săptămâ
nal, în orele libere, aproape 250 
de proiectanți, tehnicieni și ingi
neri. în bazin la „Floreasca" 
pot fi, astfel, întîlniți, alături de 
președintele asociației sportive, 
ing. Petru Koveci și de decanul 
de... activitate sportivă de masă 
de la IPROMET ing. Soare 
Grigorescu, mulți alți amatori de 
natație ca Oct. CoIdea, M. Sub
țirică, M. Șalagor, V. Eremia, V. 
Leanca, Gh. Dumitru și bineînțe-

ÎN ÎNTRECERE - 1 200
lucrători din comerț

de

în organizarea asociației spor
tive Spartac București, peste 
1 200 de tineri din aproape 45 de 
întreprinderi comerciale s-au în
trecut la șah, tenis de masă, tir 
și popice în cadrul „Cupei

PITEȘTI Dialog cultural-șpor- 
tiv între școli

Din inițiativa Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și 
sport Pitești și a Comitetului 
municipal U.T.C. au fost organi
zate, originale dialoguri, culturali- 
sportive pe școli dedicate Zilei

BUCUREȘTI La IPROMET 
peste 100 de înotători pe 

blocstarturi I

inLucia Barabaș (C. S. Tractorul) învingătoare 
proba de 5 km. Foto.: I. MIHĂICA .

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică au fost programate 
partidele celei de a 14-a etape 
din cadrul campionatelor primei 
divizii de volei. în campionatul 
masculin, victoriile au fost 
părțite (și numai succesul 
pidului la Bacău constituie 
mare surpriză), în timp ce 
competiția feminină numai
echipă gazdă a reușit să termine 
învingătoare, (dealtfel, cele 5 vic
torii în deplasare erau de pre- 
văzut). Iată 'ăm'ă'hUHtfe de’lâ me
ciurile etapei.

MASCULIN
STEAUA — CONSTRUCTO

RUL (3—0). Jocul a plăcut în 
general prin dinamismul său, 
prin frumusețea fazelor și prin 
combinațiile realizate îndeosebi 
de Steaua. Brăilenii au forțat 
nota la începutul partidei, reu
șind să mențină echilibrul pînă 
către sfîr.șitul setului I, după 
care modificările făcute de an
trenorul bucureștenilor, Aurel 
Drăgân, au dus la stabilizarea 
unui sextet mai omogen, care 
avea să se impună apoi de o 
manieră categorică. Constructo
rul a manifestat multă nesigu
ranță la preluare (pe tot par
cursul meciului), îngreuind mi
siunea coordonatorului său, Dra- 
goș Popescu, de a realiza acțiuni 
combinative. Cu servicii bine di
rijate, cu un blocaj pe fază și 
cu o forță de atac superioaară, 
St&auă și-a mulțumit de această 
dată suporterii. Remarcați : Ma- 
nole, Țerbea, Cr. Ion, Macavei 
(Steaua), Dragoș Popescu și Dan 
Ionescu (Constructorul). Bun ar-

------7--- ———- REZULTATE TEHNICE -------- ------------
Masculin : Steaua — Constructorul Brăila 3—0 (11, 3, 6), Politehnica 

Timișoara — C.S.M. Delta Tulcea 3—1 (5,-13. 13, 11), Tractorul Brașov — 
C.S.U. Galați 3—1 (-9, 7, 16, 9), Viitorul Bacău — Rapid . 2—3 (-12, 2, 
1,-2,-12), Petrolul — Dinamo 0—3 (-3, -6, -9). Meciul Universitatea Cra
iova — Explorări (0—3) s-a disputat anterior.

Feminin : Universitatea Timișoara — Rapid 2—3 (-9, 6, 14. -11. -11), 
■ Farul Constanța — Dinamo 2—3 (11, 13, -12, -12, -11), știința Bacău — 

C.S.U. Galați 1—3 (6, -5, -9, -14). Maratex B. Mare — rț-LHi~- 
0—3 (-2, -9, -4), Ceahlăul P.- Neamț
(-13, -6, -11), I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu “

ț—

Penicilina Iași 
Universitatea Craiova 0—3 

3—0 (1, 7, 8).

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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bitraj cuplului bucureștean V. 
Pavel — I. Armeanu. (Ă.B.).

VIITORUL BACĂU — RAPID 
(2—3). Nimeni nu se aștepta la 
o surpriză din partea Rapidului, 
mai ales că, după ce au cedat 
la mare luptă primul set, gazde
le au jucat fără greșeală și au 
cîștigat următoarele două seturi 
în numai 19 minute ! în conti
nuare însă, ei au slăbit concen
trarea și au greșit enorm, per- 
mițînd rapidiștilor o revenire 
spectaculoasă care le-a adus pe 
merit victoria. Foarte bine au 
arbitrat D. Dobrescu din Ploiești 
și D. Rădulescu din București. 
(I. IANCU — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DELTA TULCEA (3—1). Du
pă cum au început jocul, se pă
rea că timișorenii vor obține 
o victorie facilă, dar în seturile 
2 și 3 oaspeții au evoluat foar
te bine. Pînă Ia urmă, studenții 
s-au impus în finaluri de set. Re
marcați : Gîrleanu, Bugarschi, 
Vînătu (Poli), respectiv Staicu și 
Stamate. Arbitri: L. Griin din 
Tg. Mureș și V. Farkaș din Sa- 
tu Mare. (C. CREȚU — coresp.).

TRACTORUL BRASOV — 
C.S.U. GALAȚI (3—1). Partidă

«W*.’**. Ț-. 
echilibrată- spectaculoasa, : , Ș,-au 
remarcat’rJuțjilă, StanCT^*T®ftTă 
(Tractorul), Antonescu, Țigăeru

OLIMPIA BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 1—1 : 65—62
(38—29) și 72—74 (49—37). Bucu- 
reștencele au cîștigat meciul dis
putat în sala Floreasca și l-au 
pierdut pe cel susținut în sala... 
proprie, ceea ce demonstrează că 
dacă condițiile de joc sînt nor
male, victoria unei echipe este 
decisă de comportarea din me
ciul respectiv, și nu de sala în 
care are loc partida. Ambele 
jocuri, care au opus formații cu 
stiluri aproape identice, au plă
cut prin dinamismul lor, prin 
permanentele oscilații de scor și 
datorită faptului că victoriile au 
fost hotărîte la „potou". Cele 
mai multe puncte: Tomescu 
15+24 pentru Olimpia, respectiv 
Boca 17+23. Au arbitrat bine M. 
Aldca — I. Grigore, A. Atana- 
sescu — P. Pasere. (G. OCTA- 
VIAN-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA- 
RA.wr, C.SĂL GALAȚI 2—0: 
62—58 (32—26) și 72—70 (50—26). 
în •prh'nul joc Scorul‘a fost echi
librat; în cel de al doilea, gaz-

(Continuare în pag. a 2-a) (Contiriuare în pag. a 2-d)
f

DIVIZIONARELE DE FOTBAL
In plină campanie

A MECIURILOR DE VERIFICARE

LUCIA BARABAȘ SI GHEORGHE VOICU
9 9

CAMPIONI LA 5 Șl 15 Km SCHI FOND
Cursele de ștafetă au

C. S. U. Oradea-la fete

FUNDATA, 6 (prin 
telefon). Campionatele 
republicane de. fond 
pentru seniori au-con
tinuat cu probele de 
15 km pentru seniori 
și,.5 km pentru seni
oare. Deosebit de a- 
njmatc. întrecerile 
s-au dovedit printre 
cele' mai interesante 
pe care le-am urmă
rit în ultimii ani. La 
eursa băieților atrac
ția principală a con
stituit-,o și, participa
rea tuturor biatloniș- 
tilor. gdică tot ceea 
ce avem' mai valoros 
ih probeje. . nordice. 
Gheorghe Voicu, in
tr-o formă sporti
vă bună, a condus de 
la un cap la>altul-al 
cursei. Alergarea sa 
a- constituit un model 

’.de' stil și mai ales de 
■viteză. Simbătă el nu 
a putut fi întrecut. 
Jumătate din traseu, 
Voicu a ' fost secondat' 

de coechipierul său Dumitru Dră- 
ghici, dar acesta; Spre final, mar
cat..încă după cursa de 30' km, a 
cedat locul secund lui Gheorghc 
Kereji, aflat și el în . vervă,, deo
sebită. De. remarcat. ,că mulți din
tre fondiștii cu state 'vechi de ser
viciu au foșt obligați să abandone- ,

revenit formațiilor

ze din 
pus ’de 
ce nu au mai ajuns la sosire s-au 
aflat : Iosif Tamaș. Cornel Po- 
troanehen, Nicolae Veștea, Nicolae 
Cristoloveanu. Victor Dihoi ș.a. In
suficient de motivat ni s-a părut 
și abandonul lui Gheorghe Gârniță 
(campionul de la 30 km) care, in
format pd traseu. că nu mai poate 
cîștiga locul I, a preferat să se... 
oprească.

La fete. Lucia Barabaș a cîști- 
gat după o frumoasă evoluție, în 
care a demonstrat ceea ce se aș
teaptă de la ea : combativitate, un 
ritm ridicat de 
eficace; A fost o luptă acerbă, de 
secunde, între ~ 
Adriana Boyte 
(ambele de la C.S.U. Oradea). De
partajarea minimă reflectă apro
pierea valorică dintre aceste fon- 
diste, iar întrecerea lor a fost de
seori aplaudată la scenă deschisă 
de spectatori.

Duminică s-ău prezentat la. start 
17 ștafete de bărbați și 13 de fe
mei, ceea ce constituie un record 
de participare al ultimelor sezoa
ne. Dinamo I. perfect conștientă 
de valoarea componenților ei și cu 
o ceruire a schiurilor. foarte bună 
și-a repartizat în mod corect for
țele, astfel că în final a obținut o 
victorie la peste două minute față 
de principala sa adversară, forma
ția A.S.A. I. Din echipa cîștigătoa- 
re, Francisc Foriko (schimbul doi) 
poate fi considerat ca principalul

cauza ritmului ridicat im- 
fruntașii cursei. Printre cei

alergare, o tehnică

Barabaș, sora sa 
și Iuliana Demeter

au nici 
REZUL-

pion al victoriei. Pe locul secund 
— A.S.A. I., iar pe poziția a treia 
Dinamo II.

Ștafeta fetelor ne-a oferit un fi
nal dramatic. După două schim
buri, C.S.U. Oradea șl Tractorul I 
se aflau la egalitate. în schimbul 
trei au pornit, ca adversare, suro
rile Barabaș. De data aceasta, lu- 
indu-și revanșa după cursa indivi
duală de 5 km, sora mai mare, 
Adriana, a reușit să smulgă o vic
torie pe care toată lumea o. pre
văzuse a fi pentru formația Trac
torul. De remarcat locul trei ob- 

, ținut de echipa școlii sportive 
„Brașovia", din care Marcela Voi
cu și Mimi Oncioiu nu 
vîrsta... junioarelor mici.
TATE TEHNICE : 15 km seniori : 
1. Gheorghe Voicu (ASA) 52,44 — 
campion național, 2. Gheorghe Ke
reji (C.S.U. Oradea) 53,26, 3. Du
mitru Drăghici (ASA) 53.55, 4.
Francisc Foriko (Dinamo) 54,24. 5. 
Gheorghe Duca (Dinamo) 54,32, 6. 
Laszlo Markoș (Dinamo) 54,34 ; 5 
km senioare : 1. Lucia Barabaș 
(Tractorul) 21.14 — campioană na
țională, 
Oradea) 
(C.S.U.
Mititelu
Tișcă (Tractorul) 21,54, 
Lagusis (Brașovia) 22,04.
3X10 km seniori : 1. Dinamo I (P. 
Ciobanu, F. Foriko. G. Gârniță) 
lh42.23 — campioană națională, 2. 
A.S.A.I. Ih44,53 3. Dinamo II
lh45,16 ; ștafeta 3X5 km senioare : 
1. C.S.U. Oradea (Iuliana Gego, 
Iuliana Demeter, Adriana Boyte) 
lh00,53 — campioană națională, 2. 
Tractorul lh.01,20, 3. Șc.. sp. Bra
șovia lhO4,Q6.

2. Adriana Boyte (C.S.U.
21,26, 3. Iuliana Dertieter 

Oradea) 21.32, 4. Cornelia
(I.E.F.S.) 2136, 5. Elena

6. Elena 
ștafeta

M. Sandu nu-l poate depăși pe fundașul central alM. Sandu nu-l poate depăși pe fundașul central al argeșenilor, Stancu, 
acesta din urmă respingind balonul. Fază din partida Sportul studen
țesc — F. O- Argeș disputată ieri in Capitală. . Foto : Dragoș NEAGU

Simbătă și duminică majorita
tea divizionarelor A, B și C au 
susținut 
rificare, 
tind să 
stabilire 
cu care 
competițional, 
oficial al căruia au 
doar trei săptămîni 
bruarie au loc „optimile" Cupei).

Iată, mai jos, relatări asupra 
principalelor partide disputate 
în Capitală și în țară.

partide amicale de ve- 
antrenorii acestora cău- 
accelereze procesul de 
a formațiilor de bază 
vor aborda 

pină
noul sezon 
la startul 
mai rămas 
(la 27 fe-

SPORTUL STUDENȚESC - 
F.C. ARGEȘ 1-3 (0-1)

Terenul Politehnica, acoperit 
cu. zăpadă, a solicitat din plin 
pe jucători, ei țrecînd bine 
acest examen ceea ce denotă că 
pregătirea efectuată pînă acum a 
fost bună. Deși handicapate de 
absența, unor, „piese grele" — 
cauzate de prezența în lotul re
prezentativ (Grigore,. Radu II, 
Cristian) sau diverse accidentări 
(Răducanu, Ciugarin, Cassai, 
Grosu, Rădulescu și Mustățea) — . 
cele două echipe au oferit celor a- 
proape 2000 de spectatori o dispu
tă frumoasă, interesantă, cu mul
te faze de poartă, în special în 
repriza secundă. Argeșenii, cu o 
evoluție superioară, au ieșit mai 
mult în evidență, ei dovedin-

du-se mai insistenți și mai inci
sivi. Partida s-a încheiat cu vic
toria meritată a echipei F.C. Ar
geș, concretizată prin golurile în
scrise de Cîrstea (min. 35), Doru 
Nicolae (min. 57) și Iovănescu 
(min. 83). Pentru bucureșteni a 
marcat O. Ionescu (min. 80 — 
din penalty). Au jucat formați
ile: SPORTUL STUDENȚESC: 
Bunea — Tănăsescu (Pețreanu), 
Cazan, M. Olteanu, Manea — 
Marica, Munteanu (Vlad), O. Io- 
neseu — Niță (Mihail), M. San
du, Chihaia. F.C. ARGEȘ: Speri
ata (Nițu) — Zamfir (Moisescu), 
C. Olteanu, Stancu, Ivan II — 
Bărbulescu, Cîrstea (Toma), 
vănescu — Leșeanu, Radu
(Stan), Roșu (Doru Nicolae). A 
arbitrat Max. Popescu. (Aurel 
PĂPĂDIE).

Io-
III

DINAMO BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA IAȘI 

2-2 (1-0)
Deși partida (care s-a disputat 

simbătă) ă fost „mutată" pe te
renul de zgură, aproape 2000 de 
spectatori au ținut să asiste la 
acest amical. S-a jucat fără me
najamente, — cele două formații 
arătînd o bună pregătire fizică. 
.Dinamoviștii au atacat mai mult,

(Continuare în pag. a 3-a)Mihai BARA
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și Zugravu (C.S.U.). Arbitri : C. 
Pitaru din Sibiu și Al. Rafu din 
Ploiești. (C. GRUIA — coresp.).

PETROLUL — DINAMO (0—3). 
Partidă la discreția campioni
lor. O replică mai curajoasă au 
furnizat gazdele în setul al 
treilea. S-au remarcat Oros, U- 
dișteanu și Păușescu de la în
vingători, Ionescu, Panait și Sîr- 
bu de la învinși. Arbitri : O. 
Manițiu din Brașov și M. Nieo- 
lau din București. (O. BĂLTEA- 
NU — coresp.).

lui N. Ionescu din București —
I. Amărășteanu din Craiova. (P. 
ENACHE — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — RAPID (2—3). Ambele 
formații au contribuit la realiza
rea unui joc frumos, în care 
s-a luptat mult pentru victorie. 
Rapid a manifestat mai multă 
hotărîre la fileu, cîștigînd pe 
drept. Evidențiate : Rodica Anto
nescu, Mariana Wolf (,,U“), 
Elena Ilie și Ioana Șiclovan 
(Rapid). Arbitri: V. Szakacs din 
Baia Mare și L. Griin din Tg. 
Mureș.

MASCULIN

CLASAMENTE

1. DINAMO 14 14 0 42: 3 28
2. Explorări 14 12 2 40:13 26
3. Steaua 14 10 4 34:17 24
4. Tractorul 14 8 6 27:22 22
5. Politehnica 14 8 6 26:32 22
6. Viitorul 14 7 7 29:28 21
7. Constructorul 14 7 7 27 :30 21
8. Rapid 14 6 8 26:29 20
9. Universitatea 14 5 9 22:32 19

10. C.S.M. Delta 14 4 10 18:33 18
11. C.S.U. Galați 14 2 12 16:38 16
12. Petrolul 14 113 10:40 15

FEMININ

1. PENICILINA 14 14 0 42: 1 28
2. Dinarno 14 13 1 39:15 27
3. Univ. Craiova 14 9 5 31:19 23
4. Rapid 14 9 5 31:20 23
5. I.E.F.S. 14 9 5 33:23 23
6. C.S.U. Galați 14 8 6 26:24 22
7. Farul 14 7 7 27:25 21
8. Univ. Timișoara 14 5 9 20:29 19
9. Știința 14 3 11 20:34 17

10. Maratex 14 3 11 17:35 17
11. Ceahlăul 14 3 11 11:36 17
12. C.S.M. Sibiu 14 1 13 3:39 15

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

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. 
GALAȚI (1—3). Gazdele au evo
luat bine la început, apoi po
tențialul lor tehnic și fizic a 
scăzut brusc. Revenirea din 
finalul setului patru nu a fost 
suficient de consistentă.

I.E.F.S. — C.S.M. SIBIU (3—0). 
Studentele au dovedit o netă 
superioritate, stabilind și un 
record de durată : ele au în
cheiat primul set în numai șap
te minute, iar partida în 35 de 
minute ! După cum se prezintă, 
sibiencele n-au șanse să evite 
retrogradarea. Arbitraj bun : N.

FEMININ
FARUL — DINAMO (2—3). Joc 

dramatic, în care gazdele au con
dus cu 2—0, ca urmare a evoluției 
foarte bune a trăgătoarelor 
principale Maria Enache și 
Luxa Racovițan, dar aveau să ce
deze în următoarele trei seturi, 
în urma unei dispute echilibra
te. De remarcat că în setul patru 
Farul a condus cu 11—7, iar în 
setul 5, cu 6—1. Dinamo a dove
dit însă o mai bună pregătire 
fizică. S-au remarcat Maria Ena
che, Luxa Racovițan, Renata Ste- 
lescu (Farul), respectiv Helga 
Bogdan, Gabriela Popa și Irina 
Petculeț. Bun arbitrajul cuplu-

Relonul Săvinești 
Dinamo București 
,.U" Cluj-Napoca 
Poli Timișoara 
C.S.U, Galați

Acțiune rapidă realizată de voleibaliștii de la Steaua, care surprind 
nepregătită apărarea la fileu a brăilenilor

Găleșeanu și Z. Pătru, ambii 
din București.

MARATEX B. MARE — PE
NICILINA (0—3). în fața a 1 500 
de spectatori, ieșencele au obți
nut o victorie netă, în 52 de 
minute. Remarcate : Ana Chiri- 
țescu, Nadia Sava, Aurelia Ichim 
și Mariana Baga-Ivanov de 
la învingătoare, Marcela Pripiș 
și Georgeta Cioflîng de la învin-

M.
Cluj-Napoca. 
coresp.).
NEAMȚ — 

CRĂIOVA

se. Arbitri : L. Andrieș și 
Herța, ambii din 
(V. sasăranu —

ceahlăul p. 
universitatea 
(0—3). Jocul a fost la discreția 
oaspetelor, de la care s-au re
marcat Maria Popa, Marilena 
Dubinciuc și Liliana Pasca. Ar
bitri : R.Farmuș și I. Sușelescu 
ambii din București. (R. TOMA

Campionatele republicane de haltere la încheierea turului

STEAUA CONDUCE ÎN DIVIZIA A
C.S.M CLUJ-NAPOCA - LIDER ÎN „B“ în-

DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN

PARTIDE ECHILIBRATE, GOLURI MULTE SI
7

LA PLOIEȘTI
REZULTATE TEHNICE

Sîmbătă (etapa a XVII-a)

— „U“ București
— C.S.M. Borzești
— știința Bacău
— Dinamo Brașov
— H.C. Minaur B. Mare

16—21 
31—21 
21—24 
23—19
25—35

( 9- 9) 
(14— 8) 
(10—14) 
(11- 9) 
(12—16)

C.S.M. Borzești 
Știința Bacău 
„U" București 
H.C. Mlnaur 
Dinamo Brașov 
Dinamo București

Duminică (etapa a XVIII-a)

— Gloria Arad
— Relonul Săvinești
— Poli Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca
— Steaua
— C.S.U. Galați

24—25 (10—15)
15—18 ( 8— 8)
11—11 ( 6— 7)

30—33 (17—16) !
22—27 ( 5—13)
32—17 (15— 9)

telefon). Sim-

BRAȘOV, 6 (prin telefon). 
Campionatele naționale de hal
tere pe echipe au continuat sîm- 
bătă și duminică și iată că, după 
patru zile de întreceri foarte e- 
chilibrate, s-a încheiat prima e- 
tapă (tur) a acestei dispute. Com
petiția a furnizat multe surpri
ze, printre care dificultatea cu 
care echipa Steaua (antrenor 
Ștefan Achîm) a ocupat locul I, 
ca și afirmarea formațiilor Clu
jeana (antrenor : Ștefan Javo- 
rek), A.S.A. Tg. Mureș și Chim- 
pex Constanța. Dar- iată cla-

samentele, pe 
ceasta etapă :

DIVIZIA

echipe, după a-

A: 1. Steaua 77 p;
2. Clujeana 72 p ; 3. A.S.A. Tg. 
Mureș 70 p ; 4. Rapid București 
67 p ; 5. Chimpex Constanța
67 p ; 6. Olimpia București 49 p;
7. Rapid Oradea 34 p ; 8. Stea
gul roșu Brașov 30 p ; 9. Elec
tromotor Timișoara 25 p ; 10.
C.S. Onești 16 p. DIVIZIA B: 
1. C.S.M. Cluj-Napoca 105 p (an
trenor Tiberiu Roman) ; 2. Mi
nerul Lupeni 66 p ; 3. C.S.M. Si
biu 52 p ; 4. C.S.M. Reșița 34 p;
5. Rapid Arad 30 p. ...

IN BUCEGI SLALOMUL URIAȘ, 0 ÎNTRECERE ANIMATA
Dacă vineri, în prima zi a 

competițiilor dotate cu „Cupa 
speranțelor" pentru juniori și 
„Cupa 1G Februarie" pentru se
niori, vremea a fost potrivnică 
desfășurării în condiții optime a 
întrecerilor, un soare primăvăra- 
tic se revărsa, 
Bucegi, oferind disputelor o am
bianță specială Slalomul uriaș a 
însemnat pentru toți concurenții. 
— juniori și seniori — cel mai 
greu examen pe-care'T-Stf'lsus- 
ținut în actualul sezon de schi. 
Antrenorul Cornel Tăbăraș a 
marcat un traseu cu o lungime 
de 1600 m, cu 320 m diferență 
de nivel și cu 42 de porți. Ple
carea s-a dat din Carpul Mare, 
iar aparatura electronică de cro
nometraj înregistra sosirile lin
gă cabana „Cota 1500". Vizibi
litatea excelentă a permis unui 
mare număr de spectatori să ur
mărească desrășurarea coborâri
lor pe aproape întreagă Vale a 
lui Carp.

Disputa juniorilor și junioare
lor pentru „Cupa speranțelor" 
a fost interesantă, aprigă, iar 
traseul dificil a supus pe com
petitori unor eforturi cu care 
nu au fost obișnuiți în alte în-

sîmbătă, peste

Alexandru Manta (ASA) ciștigătorul „Cupei
16 Februarie’

victoria pe care o 
merita. Cîștigă- 
toarea slalomului 
special, Gcorgeta 
Băncilă, a vrut 
să repete succe
sul din ajun. O 
greșeală pe par
curs a făcut însă 
să piardă timp 

că 
se 
cu

[II'PIIIE INTERESANTE
IN CUPA FEDERAȚIEI

SI 99 TROFEUL REȘIȚA-
IA POPICE

Noul 
pice a . _____
întreceri desfășurate la Reșița, e- 
tapa I a „Cupei F.R.F.“ și con
cursul individual „Trofeul Reșița’ 
ediția a V-a. în competiția elimi
natorie, „Cupa F.R.P.", s-au în
trecut 40 de concurenți și con
curente, componenții loturilor na
ționale și sportivi fruntași din e- 
chipele divizionare, iar la „Trofeul 
Reșița", alături de aceștia au par
ticipat și popicari din localitate, 
întrecerile au fost viu disputate, 
mulți competitori obținînd re
zultate bune. O surpriză de pro
porții s-a înregistrat în disputa 
bărbaților pentru „Trofeul Reșița": 
tînărul jucățor Marin Badea (24 
ani, titular doar din toamnă în for
mația Olimpia Reșița) a ocupat 
primul Ioc, cu un rezultat remar
cabil — 932 p d (record personal).

La femei o comportare foarte 
bună a avut jucătoarea localnică 
Maria Stanca care, cu un punctaj 
excelent — 487 —, a surclasat-o pe 
Elena Goncear, cîștigătoarea eta
pei I a „Cupei F.R.P.".

lată rezultatele tehnice : „CUPA 
F.R.P." — etapa I — FEMEI : 1. 
Elena Goncear (Voința Buc.) 465 
p d, 2. Margareta Cătineanu 451.
3. Florica Neguțoiu 442 (ambele 
de la Gloria Buc.), 4. Stela Andrei 
(Laromet Buc.) 440, 5. Elena Radu 
(Voința Galați) 436, 6. Mariana 
Constantin (Hidromecanica Brașov) 
435 ; BĂRBAȚI : 1. P. Purge (Vo
ința Buc.) 925 p d, 2. I. Stefucz 
(Voința Cluj-Napoca) 914, 3. I. 
mănar (Constructorul Galați)
4. I. Bice (Aurul Baia Mare)
5. M. Grigore (Olimpia Buc.)
6. L. ~ ’ ’ — —
883.

„TROFEUL REȘIȚA" — FEMEI: 
1. Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 
4S7 p d, 2. Elena Goncear 465. 3. 
Margareta Cătineanu 451. BĂR
BAȚI: 1. M. Badea (Olimpia Re
șița) 932. 2. P. Purge 925, 3. P. 
Preda (Olimpia Reșița) 919.

D. GLĂVAN, coresp.

sezon competițional la po- 
debutat cu două importante

Tis- 
911, 
905, 
899. 

Fodor (Voința Cluj-Napoca)

Cat.
Kiss

Burta

treceri. Băieții au, deocamdată, 
un lider care se lasă foarte 
greu întrecut: Aurel Albert 
(Steagul roșu) — pregătit de Ra
du Scîrneci. După succesul din 
ziua precedentă, Albert a făcut 
o nouă cursă extrem de cura
joasă, la sfîrșitul căreia crono
metrajul a indicat un timp care 
l-ar fi clasat chiar între primii 
10... seniori. în imediata apro
piere a liderului s-au aflat re
prezentanții Liceului de schi din 
Predeal, frații Gabriel și Mihai 
Olaru, precum și talentatul Do
rin Dinu. La fete, schioarele de 
la Școala sportivă din Miercurea 
Ciuc s-au revanșat după insuc
cesul de la special, reușind să 
se clasează pe locurile I (Maria 
Balaș) și III (Csila Peters).

întrecerea senioarelor a reve
nit, surprinzător, elevei Aurelia 
Nițu, care coborînd curajos, cu 
o alunecare bună a reușit să o 
depășească cu cîteva sutimi pe 
Minodora Munteanu. Aceasta a 
făcut o cursă bună, dar o ine
xactitate,comisă cu puțin timp 
înaintea sosirii, a privat-o de

"prețios, astfel 
a trebuit să 
mulțumească 
locul 3...

Seniorii au 
nut încordată 
tenția spectatori
lor pină la ulti
mul 
Plecat 
primii 
Gheorghe 
s-a menținut 
primul loc pînă 
aproape de sfîrși
tul probei, cînd 
loan Cavași, ris- 
cînd totul, 
registrat 
superior 
smuls 
Bine au 
și Cornel Negu- 

țescu, Constantin Văideanu, Vir
gil Brenci și Alexandru Manta.

REZULTATE TEHNICE: juni
oare: 1. Maria Balaș (Șc. sp. M. 
Ciuc) 85,123, 2. Elisabeta Stroe (L. 
S. Predeal) 86,688, 3. Ssila Peters 
(Șc. sp. M. Ciuc) 87,837, 4. Doina 
Frățilă 88,047, 5. Maria Manola- 
che 89,445, 6. Cecilia Frățilă
(toate de la L.S.) 89,559 ; juniori: 
1. A. Albert (St. roșu) 74,554, 2. 
G. Olaru 75,525, 3. M. Olaru 
75,885, 4. D. Dinu (toți de la 
L.S.) 76,612, 5. C. Adorian (Șc. 
sp. M. Ciuc) 78,062, 6. L. Fră
țilă (L.S.) 78,392 ; senioare : 
Aurelia Nițu (L.S.) 83,164, 
Minodora Munteanu (C.S.U. Ora
dea) 83,974, 3. Georgeta Băncilă 
(Dinamo) 85,733 ; seniori: 1. I. 
Cavași (Dinamo) 69,460, 2. Gh. 
Vulpe (Telefericul) 70,713, 3. 
Neguțescu (A.S.A.) 70,928, 4. 
Văideanu (St. roșu) 71,229, 
V. Brenci (A.S.A.) 71,385, 6. 
Manta (A.S.A.) 71,489.

Cîștigători la combinată 
două probe în „Cupa 16 Februa
rie" — Alexandru Manta și 
Georgeta Băncilă.

ți-

concurent, 
printre 

din start, 
Vulpe 

pe

a în- 
un timp 
și i-a 
victoria, 
evoluat

1.
2.

C. 
C.
5. 

Al

pe

Foarte echilibrate au fost 
trecerile la categoria mijlocie, 
unde juniorul P. Dumitru (Chim
pex C-ța) s-a clasat primul, iar 
reprezentanții clubului Steaua 
— considerați favoriți — au pier
dut puncte prețioase. Totuși, 
Steaua a remontat diferența de 
puncte la categoria grea, unde 
M. Parapancea l-a învins pe Șt. 
Tașnadi (Clujeana).

în general, însă, rezultatele la 
marea majoritate a categoriilor 
au fost modeste, îndeosebi Ia ca
tegoriile mari de greutate.

Ni se pare semnificativ 
faptul că de-a lungul celor pa
tru zile de concurs am consem
nat doar două recorduri națio
nale și acelea la juniori mici — 
Tiberiu Kișkallo (C.S.M. Cluj- 
Napoca), la cat. mijlocie : 122,5 
kg la „smuls" și 262,5 kg la țotal.

Iată rezultatele individuale la 
ultimele șapte categorii ; 
ușoară (67,5 Kg) : 1. Al. 
(Clujeana) 275 kg, 2. I.
(Steaua) 267,5 kg, 3. A. Miuț (E- 
lectromotor Timișoara) 262,5 kg; 
cat. semimijlocie (75 kg) : 1. D. 
Cioroslan (Steaua) 290 kg ; 2. 
V. Dociu-Enciu (Olimpia Buc.)
282.5 kg, 3. M. Țuțuianu (Chim- 
pex C-ța.) 270 kg ; cat. mijlocie 
(82,5 kg) : 1. P. Dumitru (Chim
pex C-ța.) 285 kg, 2. S. Apostol 
(Rapid Buc.) 280 kg, 3. I. Szat- 
marr (Rapid Oradea) 280 kg ; 
cat. semigrea (90 kg) î 1. 
Groapă (Steaua) 307,5 kg, 2. I. 
Angheluță (A.S.A,. Tg. Mureș)
277.5 kg, 3. B., Halasz (Clujeana) 
270 kg; cat. grea-ușoară (100 kg): 
1. T. Petrișor (Rapid Buc.) 290 
kg, 2. Cs. Mate (Clujeana) 285 
kg, 3. C. Popescu (Rapid Ora
dea) 282,5 kg; cat. grea (110 kg): 
1. M. Parapancea (Steaua) 327,5 
kg ; 2. St. Tașnadi (Clujeana) 
310 kg ; 3. I. Salma (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 300 kg ; cat. super- 
grea (+110 kg) : 1. St. Kreicik 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 300 kg ; 2. 
Z. Rad (A.S.A. Tg. Mureș) 300 
kg ; 3. V. Deac (C.S.M. Sibiu)
287.5 kg.

V.

Ion OCHSENFELD

PLOIEȘTI, 6 (prin
bată au început în localitate între
cerile celui de-al doilea turneu de 
sală al Diviziei A 
masculin. Partidele 
XVIl-a și a XVIII-a 
disputate, echilibrate, 
nivel valoric foarte... modest.

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
ARAD 24—25. Deși a condus une
ori la diferențe confortabile (15—9, 
18—14, 20—16), Gloria Arad s-a 
văzut egalată în finalul partidei 
din cauza vizibilei diminuări a po
tențialului fizic al jucătorilor săi. 
Victoria i-a revenit, totuși, la o 
diferență minimă. Au marcat : 
Arsene 7, Blaș, 6, Bucioacă 6. Loz- 
neanu 4 și Smerea 1 pentru CSM, 
Schragner 9. Jenea 7, Kolleth 5, 
Burger 1, Dima 1, Ball 1 și Con- 
stantinescu 1 pentru Gloria Arad. 
Au condus D. Purică și N. Danie
leanu (Ploiești).

ȘTIINȚA BACAU — RELONUL 
SĂVINEȘTI 15—18. Prea... amica
lul meci dintre cele două formații 
a fost încurcat pe ici pe colo și de 
deciziile inverse ale arbitrilor P. 
Radvanyi (Cluj-Napoca) și M. 
Grebenișan (Tg. Mureș). Greșelile 
„cavalerilor fluierului" n-au în
tors, însă, un rezultat care se pro
fila încă din primele minute. Din 
tot ce s-a întîmplat în acest meci 
ne-a plăcut doar evoluția maes
trului emerit Gheorghe Gruia, ca
re a dat și colegilor și adversari
lor săi o lecție de sportivitate. Au 
marcat : Boroș 5. Deacu 5. Vasi
lca 2, Gheorghevici - ' 
Eftenc 1 pentru 
Gruia 6, D. Samson 
Samson 2, Zaharia 
Dănilă 1 pentru Relonul.

„U“ BUCUREȘTI — POLI 
MIȘOARA 11—11. Meci tactic, 
dirijat de antrenorul emerit Eugen 
Trofin. Anihilîndu-i pe cei doi in
teri ai timișorenilor — Folker și 
Gunesch —, „U“ București a re
dus din handicapul valoric, creîn- 
du-și premisele pentru o victorie, 
pe care a ratat-o, însă, in final, 
fiind nevoită să se mulțumească 
doar cu o remiză care i-a solicitat 
o muncă enormă. Remarcabil tra
valiul „veteranului" Mihai Mari
nescu. La polul opus — atitudinea 
lui Folker : în lipsă de alte posi
bilități, el și-a asumat rolul de 
„monitor", adm,qpeștîndu-șj co
legii... necolegial. Au marcat : Bo
can 4, Baican 2, Bako Bifilari— 
nescu 1, Szabo 1 și Cian 1 pentru 
„U“, respectiv Feher 3, Folker 2, 
Cristian 2, Gunesch 2, Țîmpu 1 și 
Bucățea 1. Au condus C. Căpățînă 
și R. Iamandi (Buzău).

de handbal 
etapelor a 
au fost dîrz 
dar de un

1, Pcirea 1 și 
Știința Bacău.
3, Coasă 3. M.
2. Dandu 1 și

TI-
bine

II. C. MINAUR BAIA MARE — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 30—33 I Inex
plicabile sînt multe lucruri in ac
tualul campionat. Printre ele și 
desfășurarea acestui meci... „U“ 
Cluj-Napoca realizează o surprin
zătoare victorie, cucerită în a doua 
repriză, cind portarul Slavits

comban 2, Bota 1 și Schmidt 1 
pentru Dinamo Brașov.

Au arbitrat V. Iepure și N. Ma- 
ghețiu (Timișoara).

★
RELONUL SĂVINEȘTI — „U“ 

BUCUREȘTI 16—21. Un meci echi
librat, în care studenții au învins 
datorită unei apărări foarte bune 
și jocului de contraatac pe care au 
mizat. Relonul a ținut pasul pină 
în repriza secundă, cind a marcat 
o cădere fizică și a ratat mult, 
irosind și 4 aruncări de la 7 m. 
Au marcat : Gruia 7, D. Samson 
4, Coasă 2, Dănilă 1, M. Samson 1 
și Dandu 1 — Relonul, Bocan 7. 
Cian 5, Marcu 3, Bako 
nescu 1, Szabo 1 și Tr. Gabriel 1 
pentru „U“. Au arbitrat bine D. 
Purică și V. Erhan (Ploiești).

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI 31—21. Deși antrenorul 
O. Vlase a rulat toți tinerii pe 
care îi are în lot, Dinamo s-a de
tașat ca valoare de modesta sa 
parteneră. Au marcat ; Grabovschi

3. Mari-

Cu toată opoziția adversarilor săi, 
arunce la poartă și să

fost mai inspirat, iar H. C. Minaur 
a „căzut" și în atac și în apărare. 
Au marcat : Mironiuc 13, Palko 6, 
Panțîru 4, Ignătescu 3, Lupui 2, 
Odae 1 și Revi 1 pentru Minaur, 
respectiv M. Constantin 10, Avram 
10, Jurcă 5, Oros 4, Rusz 3 și 
Zamfirescu 1. Au arbitrat butu- 
reștenii T. Curelea și P. Tîreu.

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
27—22. Dinamoviștii brașoveni au 
început partida hotărîți să facă un 
joc mare, poate chiar o surpriză, 
dar au fost deconcertați de aplom
bul steliștilor, de exactitatea apă
rărilor, de verva și forța atacu

lui. Steaua a strălucit in prima 
repriză a acestui meci și meritul 
ei este cu atît mai mare cu cît se 
află la finele unei săptămîni ex
trem de obositoare : luni juca în 
turneul de la Pitești, joi evolua 
la Alicarțte si se califica în-șemi- 
finâlele ' CC.E., Ia căpătui unui 

■ rnooiMepuizant, iari simhătă*eeara 
călătorea spre tară. Au marcat : 
Dan Petru 6, Voina 6, Kicsid 5, 
Drăgănită 5, Birlalan 3, Stockl 2, 
pentru Steaua Messmer 6, Nico- 
lescu 6, Mintiei 3, Dumitru 3, Chi-

Werner Stockl (Steaua) va reuși sd 
înscrie pentru echipa sa

9. Licu 6, Ștef 4. Tase 3. Durau 3, 
Matei 2, Covaciu 1, Oprea 1, Fili- 
pescu 1 și Andreescu 1 pentru Di
namo București, respectiv Arsene 
7. Blaș 5, Berbecaru 4. Lascăr 3, 
Moise 1 și Smerea 1. Au arbitrat 
bine N. Danieleanu și I. Nicolae 
(Ploiești).

„U“ CLUJ-NAPOCA — ȘTIINȚA 
BACĂU 21—24. Meci de bun nivel, 
disputat în limitele sportivității și 
plăcut mai ales datorită echilibru
lui din teren. Mai calmă și mai e- 
ficientă în atac, echipa băcăuană a 
obținut un succes meritat. Au mar
cat : Jurcă 7, Voik 5, Avram 5. M. 
Constantin 3 și Oros 1 pentru „U“ 
Cluj-Napoca, Boroș 7. Dcacu 7. N. 
Voinea 6 și Vasilca 4 pentru Ști
ința Bacău. Bun arbitrajul prestat 
de brașovenii R. Antochi și H. 
Boschner.

POLI TIMIȘOARA — DINAMO 
BRAȘOV 28—19. Meci de mare 
tensiune., cu final dramatic, pre- 
saratwdu preâ mtalfsT durități. Un 
rezultat de egalitate ar fi'> fost

PROGRAMUL DE AZI

IA junioare: ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 16-12
PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). Sala 

Victoria din localitate a găzduit 
duminică seară partida revanșă 
dintre reprezentativele de handbal 
junioare ale României și Ceho
slovaciei. Ca și în primul meci, 
jucătoarele românce au obținut 
victoria, cîștigînd acum cu 16—12 
(8—5). Acest al doilea succes re-

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE HOCHEI

UNIREA SF. GHEORGHE A CÎȘTIGAT 
GRUPA „B" A
Duminică seara, pe patinoarul 

artificial acoperit din Miercurea 
Ciuc a luat sfîrșit întrecerea din 
cadrul grupei B a Campionatu
lui Diviziei naționale de hochei. 
La capătul a cinci tururi, inte
resante și foarte disputate, vic
toria a revenit formației UNI
REA SF. GHEORGHE,' cea mai 
omogenă, cea mai constantă și 
cea mai bine pregătită dintre e- 
chipele participante. Iată scurte 
relatări de la jocurile ultimelor 
două etape :

UNIREA — SP. STUDEN- 
ȚESC-A.S.E. 5—0 (1—0, 0—0,
4—0). După două reprize echi
librate, studenții bucureșteni au 
cedat pasul. Unirea s-a dezlăn
țuit în ultimele 10 minute, cînd 
a și reușit să înscrie 4 din cele 5 
goluri ale victoriei. Marcatori :

CAMPIONATULUI

GHEORGHE CÎMPEANU, CAMPION ABSOLUT
LA RADIOTELEGRAFIE-SALA

Ieri s-au încheiat la Constanța 
finalele Campionatelor republi
cane de radiotelegrafie-sală. 
Ca și anul trecut, cel mai bun 
dintre seniori a fost Gheorghe 
Cîmpeanu, reprezentantul Radio- 
clubului Prahova, care a cîștigat 
toate probele Ia cele trei con
cursuri : regularitate, recepție- 
viteză și transmitere-viteză. Ra
du Bratu, reprezentantul Con
stanței, care a deținut mulți ani 
la rînd titlul de campion a ob
ținut doar locurile secunde la 
regularitate și recepție-viteză. 
Surpriza s-a produs însă la ju
niori care, conform regulamen
tului competiției, nu participă 
decît la. proba de regularitate : 
sportiva Janeta Manea, din 
București, s-a clasat pe primul 
loc, înaintea lui Mihai Budiștea- 
nu, din Ploiești campionul de 
anul trecut. Este interesant că, 
deși au fost numai trei fete

(din totalul de 17 concurenți- 
juniori), două dintre ele au ocu
pat locurile I și III, fapt ce ple
dează elocvent pentru atragerea 
elementului feminin la practica
rea radiotelegrafiei sportive.

în general, cea de-a XVI-a e- 
diție a Campionatelor de radio- 
telegrafie-sală a marcat un 
evident progres față de anii 
trecuți atît în ceea ce privește 
numărul concurenților, cît și ni
velul rezultatelor obținute, în 
special la juniori. Cu toate a- 
cestea, numărul radiocluburilor 
județene care și-au trimis repre
zentanții la această competiție 
rămîne destul de mic (10!). în 
legătură cu aceasta, propunem 
ca aprecierea anuală a activită
ții radiocluburilor să fie făcută 
exclusiv în funcție de participa
rea și rezultatele obținute la 
toate competițiile. In încheiere, 
o notă bună pentru Radioclubui

județean și Comisia de radioa
matorism Constanța, gazdele 
care au asigurat condiții optime 
pentru desfășurarea campionatu
lui.

Rezultate: Regularitate. Indi
vidual juniori: 1. Janeta Manea 
(M. București); 2. Mihai Budiș- 
teanu (Prahova); 3. Floarea Ge- 
mănaru (Suceava). Echipe : 1. M. 
București ; 2. Prahova ; 3. Su
ceava. Individual seniori : 1. Gh. 
Cîmpeanu (Prahova) ; 2. 
Bratu (Constanța) ; 3.
Coca (Suceava). Echipe : 1. C-ța; 
2. Bihor ; 3. Brăila. Recepție-vi
teză. Individual seniori : 1. Gh. 
Cîmpeanu; 2. Radu Bratu ; 3. 
Nicolae Custură (Brăila). Trans
mitere viteză. Individual seniori: 
1. Gh. Cîmpeanu; 2. C-tin Bă
lan (Iași); 3. Carol Takacs (Bi
hor).

Radu 
Pavlic

fon HOABAN

Lukacs, Both, Tanko, Kemenessy 
și Tamas.

AGRONOMIA CLUJ-NAPO
CA — TÎRNAVA ODORHEI 
6—5 (2—2, 3—1, 1—2). O partidă 
de mare luptă, extrem de atrac
tivă prin evoluția pasionantă a 
scorului. Tîrnava a început pu
ternic, conducînd cu 2—0 în mi
nutul 3 ! Apoi, clujenii au echi
librat jocul, au egalat și s-au 
desprins : 5—3 (min. 39). Cu un 
minut înainte de finalul parti
dei, scorul era egal : 5—5. Tîr
nava ratează o acțiune și stu
denții înscriu, pe contraatac, go
lul victoriei. Au marcat : Gyor- 
gypal (2), Gali (2), Szalay și Baka 
(A), respectiv Moldovan (2), Ban, 
Pap, Peter (T).

AVÎNTUL GHEORGHIENI — 
LICEUL NR. 1 M. CIUC 6—2 
(1—1, 4—1, 1—0). Victoria Avîn- 
tului s-a conturat în repriza a 
II-a, pe fondul unei partide în 
general echilibrate. Au înscris : 
Gyorgy (3), Barabas (2), Hor
vath, respectiv, Oltean și Cziki.

SP. STUDENȚESC — AVÎN
TUL 9—5 (1—2. 4—1, 4—2).
După o repriză echilibrată, bucu- 
reșțenii au pus stăpînire pe joc, 
obținînd o victorie clară. Bol- 
descu și FI. Zgîncă (cîte 3), Stă- 
nescu, Fodorea și Chițu (2) res
pectiv, Andrei (2), Tamas și Uj- 
vari au fost autorii celor 14 go
luri.

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
— LIC. NR. 1 M. CIUC 5—4 (0—1, 
3—0, 2—3). Joc de mare luptă, 
în care sudenții au reușit o vic
torie la limită datorită superio
rității arătate în repriza secun
dă. Au înscris Baka (2), Gali, 
Szallo și Gyorgypal, respectiv 
Csiki, Gereb, Bayer și Toke.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
TÎRNAVA ODORHEI 9—0 (2—0, 
2—0, 5—0).

Clasament final: 1. Unirea 41 p,
2. Sportul studențesc ASE 35 p,
3. Agronomia 21 p, 4. Avîntul 
21 p, 5. Tîrnava 19 p, 6. Liceul 
nr. 1 M. Ciuc 13 p.

V. PAȘCANU, coresp.

flectă superioritatea evidentă a ti
nerelor noastre handbaliste. dar 
nici antrenorii lotului (A. Hoffman 
și C. Cojocaru) și nici federația de 
specialitate nu trebuie să. se bucure 
peste măsură. Aceasta pentru că 
selecționata de junioare a Româ
niei — care se pregătește în vede
rea CM din luna martie — nu are 
nici valoare și nici resurse la ni
velul speranțelor ce se pun în ea. 
Este necesară încă multă muncă, 
șlefuire tehnică, omogenizare, cris
talizarea unui sistem de joc clar 
și eficient pentru ca junioarele 
noastre să ajungă acolo unde se 
situează aspirațiilor lor.

în jocul de duminică, echipa 
României a adoptat un sistem de 
apărare 5-1-1, cu Ianeșch în fată, 
supraveghind pe Brezanyova, dar 
dacă „zburătorul" și-a făcut dato
ria. celelalte apărătoare au evoluat 
slab, dind posibilitatea adversare
lor să pătrundă pe semicerc. Au 
marcat : Tiirok 6, Ianesch 5, We
ber 2, Avădanei 1, Mălai 1 și Ceav- 
daridis 1 pentru România, respectiv 
Pallova 5, Krejzova 3, Jurovata 2, 
Svidronova 1 și Brezanyova 1. Au 
condus L. Papp și I. Kiss (Unga
ria).

ora 14,00 : Relonul Săvinești — 
H.C. Minaur
ora 15,15 : Steaua — „U" Bucu
rești
ora 16,30: Gloria Arad — Dinamo 
Brașov
ora 17,45 : Poli Timișoara 
ința Bacău
ora 19,00: „U“ Cluj-Napoca 
namo București 
ora 20,15 : C.S.U.
Borzești

Galați —

— Ști-

— Dl-

C.S.M.

mai echitabil, ar 
bine desfășurarea 
chilibrului de forțe. Au marcat : 
Folker 7, Bucățea 4, Oprescu 3, 
Feher 2, Diliță 1, Țîmpu 1. Gu
nesch 1 și Andrei 1 pentru Poli, 
respectiv Messmer 5, Chicomban 4, 
Schmidt 4. Mintiei 2, Bota 2 și Ni- 
colescu 2. Au condus cu scanări 
M. Marin și Șt. Șerban (Buc.).

C.S.U. GALATI — H. C. MI
NAUR BAIA MARE 25—35. Evi
dentă detașare valorică a echipei 
din Baia Mare. Au 
lache 8, I. Petrică 
Văduva 3, Popa 2, 
Oprea 1 și Mărcuț 1 
Palko 12, Ignătescu 
Mironiuc 4, Odae
2 și Revi 1 pentru Minaur. Au ar
bitrat foarte bine C. Căpățînă și 
R. Iamandi (Buzău).

Hristache NAUM

fi oglindit mal 
meciului și e-

marcat : Vasi-
5. Hornea 4, 
Marinescu 1, 

pentru C.S U.,
8 Panțiru 6,

2, Avramcscu

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
(Uwnare din pag. I)

dele au dominat net, dar în re
priza secundă și-au subestimat 
adversarele, iar acestea au 
postat prompt, micșorînd 
handicap și ajungînd chiar 
pericliteze victoria timișorence- 
lor. Cele mai eficiente: Colțescu 
10+10, Goian 30+32, Casetti 
4+20 pentru Universitatea, res
pectiv Rădulescu 24+37, Bolovan 
6+12, Bunea 10+4. (P. ARCAN- 
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
0—2: 55—75 (21—30) și 74—82

CLASAMENT

1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Politehnica
4. „U“ Cluj-Nap.
5. Olimpia
6. Crișul
7. Univ. Timiș.
8. Voința Brașov
9. C.S.U. Galați

10. Sănătatea
11. Mobila
12. Voința Buc.

24 23
24 21
24 17
24 16
24 14
24 13
24
24
24
24
24
24

9

ri- 
din 
să

2053—1533 47 
1881—1441 45 
1973—1860 41 
1840—1788 40 
1806—1705 38 
1621—1588 37 
1593—1831 33

1
3
7
8

10
11
15

8 16 1632—1719 32
7 17 1549—1720 31
6 18 1600—1894 30
5 19 1686—1952 29
5 19 1461—1864 2S

(43—48). 
eficace, 
„U“ au

organizate și maiMai 
baschetbalistele de Ia 
dominat categoric, deși 

din repriza a doua a meciului de 
sîmbătă nu au mai beneficiat de 
aportul jucătoarei Floarea Anca 
(accidentată). Cele mai eficiente: 
Aszalos 25+27, Prăzaru-Mate 
27+20, Merca 13+17 de la „U“,

respectiv C. Savu 14+19, Lorincz 
4+30, Anmacov 13+10. (N. ȘTE- 
FAN-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — MOBILA 
SATU MARE 2—0: 93—80
(34—35) și 78—64 (47—36). Evo- 
luînd cu multă ambiție, cu ac
țiuni organizate și eficiente, bra- 
șovencele s-au impus. Cele mai 
multe puncte: Petric 26+26, If- 
timie 21+24, Catincescu 16+11 
pentru Voința, respectiv Mihalca 
18+18, Așteleanu 12+18, Gross 
20+13. (V. SECAREANU-coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— SANATATEA PLOIEȘTI 2—0: 
87—59 (45—32) și 78—66

MASCULIN, GRUPA

(42—30).

1—6

STEAUA — I.C.E.D.
93—76 (44—36) și 106—63 (49—-30).

2—0 :

GRUPA 7—12

C.S.U. GALAȚI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 2—0 : 
97—95 (40—40) și 108—94 (50—51). 
Cei mai eficienți : Magoș 12+16, 
Tudose 23+12, N. Stratan 18+40, 
pentru C.S.U., respectiv Mînzat 
30+37, Mănăilă 26+23, Minius 
18+18. (T. SIRIOPOL — coresp.)

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
ORADEA 2—0 : 93—88 (49—50) 
și 103—76 (46—48). Cei mai efi
cienți : Moraru 25+27, Bulat 
16+16, Kriszbai 10+19 pentru 
C.S.U., respectiv Weber 14+19, 
Szepp 10+18, Viciu 14+4. (C. 
GRUIA •— coresp.).
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au construit faze periculoase în
deosebi pe partea dreaptă, acolo 
unde trioul Dinu—AL Moldovan 
—Lucescu a combinat spectacu
los, producînd deseori panică în 
careul ieșean. în min. 44 Al. 
Moldovan execută excelent o lo
vitură liberă de la 18 m, balonul 
lovește bara, revine în teren și 
G. Sandu înscrie: 1—0. La relu
are, bucureștenli insistă și reu
șesc să majoreze scorul (min. 
60) prin Al. Moldovan, care a 
șutat fulgerător, de la 20 m, la 
colț. Formația antrenată de I. 
Oană echilibrează jocul, iar ju
niorul Cernescu (un nume de 
care, sîntem convinși, se va mai 
auzi) începe tot mai des să cre
eze pericol la poarta lui Eftimes- 
cu. în , ~
tă impecabil o lovitură de
25 m și reduce din handicap, iar 
Șerbănică (min. 84) aduce egala- 
rea. A arbitrat bine C. Ioniță I. 
DINAMO: Eftimescu — G. San
du, Dobrău, Ghiță, Lucuță — Al. 
Moldovan, Dinu, Custov — Lu
cescu, Roznai, Vrînceanu. Au 
mai jucat, după pauză: Ene, I. 
Marin, Chitaru, 1. Moldovan și 
Dumitrache II. POLITEHNICA 
IAȘI: Bucu — Micloș, Anton, 
Ursu, Mureșan — Șerbănică, Cio- 
banu, Simionaș — Trandafilon, 
Romilă II, Costea. Au mai jucat 
după pauză: Naște, Costaș, Sofi- 
an, Ciocîrlan și Cernescu. (Pavel 
PEANA).

F. C. BIHOR - 
ELORE SPARTACUS 
BECKESCSABA 0-0

h min. 75, Romilă II execu- 
la

nara A a utilizat următoarea 
formație: Iorgulescu (Jivan) — 
Gașpar, Kukla, Gali (Bitea), 
Giurgiu — Bedea (Domide), 
Schepp (Leac), Broșovschi — 
Cura (Tisa), Butaș (Nedelcu II), 
Bizău (I. IOANA-coresp.)

F.C. CONSTANTA - 
PORTUL CONSTANȚA 

3-4 (2-2)
Partidă frumoasă, viu disputa

tă. Divizionara B a fost superi
oară partenerei sale de joc șl a 
cîștigat pe deplin meritat. Măr- 
culescu (min. 31 și 73) și Petcu 
(min. 42) au marcat pentru divi
zionara A, Cosma (min. 12), 
Toader (min. 18), Biliboacă (min. 
56) și Bechir (min. 68), pentru 
Portul. F.C. CONSTANȚA: Ște- 
fănescu — Mustafa, Antonescu, 
Nlstor, Codin — Ignat, Dragnea, 
Petcu — Peniu, Mărculescu, Tur- 
cu. PORTUL: Cornăceanu — 
Naum, Toader, Corendea, Cara- 
malău — Gafar, Bechir, Băr- 
bulescu — Biliboacă, Iordan, 
Cosma. Au mai jucat: Popa, C;- 
rîc, Gătej, Sălceanu, Tararache 
și Hoffmeister (F.C. Constanța), 
Sărăcin, Cura, Alexandru, Dumi- 
triu, Gache, Ionescu, Borcănea și 
Enache (Portul), (C. POPA-co- 
resp.).

S.C. BACĂU - 
C.S.M. SUCEAVA 2-1 (1-0)

de

F.C.M. GIURGIU - STEAUA
1-2 (1-1)

Simbătă după-amiază s-a dis
putat, la Giurgiu, partida amica
lă dintre formația locală F.C.M. 
și Steaua. Echipa militară, deși 
handicapată de absența jucători
lor din lotul național (Iordache, 
Anghelini, Sameș, Vigu, Dumitru 
și Troi, precum și Iordănescu, 
internat în spital), a prestat un 
joc frumos, aplaudat. Scorul a 
fost deschis de echipa Steaua 
(min. 18) cînd, după un schimb 
de pase între Năstase și Rădu
canu, Stoica, venit din urmă, a 
înscris cu un șut puternic. Gaz
dele au egalat cu un minut îna
inte de pauză, prin Vasilache, 
care a transformat o lovitură de 
la 11 m, la un fault comis, în 
careu, de către Zahiu asupra lui 
Ciocan. In repriza secundă, echi
pa Steaua a dominat cu autori
tate, 
min. 
iucat formațiile: F.C.M. 
GIU: “ ’ 
robăneanu (Bălănică), Cojocaru 
I, Reti — Spoială, Vasilache, 
Ciocan — Preda I, Cojocaru II, 
Preda II; STEAUA: Moraru — 
Agiu, FI. Marin, Zahiu, Nițu — 
Florea, Stoica, Ion Ion — Năsta
se (Popa), Răducanu, A. Ionescu. 
(Traian BARBĂLATA-coresp.)

F. C. CORVINUL 
HUNEDOARA - MUREȘUL 

DEVA 5-1 (0-0)

înscriind golul victoriei în
62, prin A. Ionescu. Au

------- GIUR- 
Tudorache — Dobre, Sto

in a

LUCESCU „CEI 11 DE PE WEMBLEY ‘
Șl „ECHIPA PENTRU ARGENTINA...“

FOTBALIȘTII NOȘTRI
7 7

Lotul selecționatei divizionare 
a țării noastre, aflat în turneu 
de pregătire în Franța, se gă
sește în localitatea Mandelieu, 
de lîngă Cannes, unde își con
tinuă antrenamentele.

După meciul de săptămîna 
trecută de la Bordeaux, fotba
liștii noștri vor susține marți 
o nouă partidă amicală, de data 
aceasta în compania lui O.G.C. 
Nice — din prima ligă. Formația 
probabilă a echipei franceze este 
următoarea : Baratelli — Touis, 
Zambelli, Katalinski, Pigal —

Massa, Adams, Gouillou — Sna- 
chez, Bjekovici, Toko.

în cursul zilei de azi, lotul 
nostru va face un antrenament 
de dimineață, pe terenul clubului 
Cannes și altul după-amiază, pe 
stadionul din Nisa.

Meciul de marți, cu O.G.C., 
este programat în nocturnă, cu 
începere de la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului). Sint posibile mo
dificări în formația noastră, față 
de „unsprezecele" care a intrat 
pe teren în primul meci.

ITINERAR DIVIZIONAR B

J CLUJ NAPOCA ȘI-A REGRUPAT
Joc frumos, cu multe faze 

fotbal bun. Din păcate, atacanții 
celor două echipe s-au dovedit 
deficitari la finalizare. Orădenii 
au ratat citeva mari ocazi. în 
min. 43, Petrovici a șutat cu pu
țin peste bara porții adverse. Un 
minut mai tîrziu, Kun I a irosit 
o ocazie asemănătoare. în repri
za a doua, F.C. Bihor a dominat 
clar, dar Florescu, Kun II, Po- 
povici și Georgescu n-au fructi
ficat citeva excelente situații de 
gol. De două ori, la șuturile lui 
Kun II și Florescu, balonul a 
lovit barele porții echipei ma
ghiare. Eldre Spartacus (Divizia 
A, locul 6) a dat o replică dîrză 
echipei orădene. O mare ocazie 
de gol a avut Ravasz (min. 65), 
care a ratat de la 10 m. în acest 
joc, F.C. Bihor a întrebuințat 
formația: Vidac (Albu) — Bigan 
(Popovici), E. Naghi, Lucaci, Pe
trovici — Florescu, Naom, Al. 
Naghi (Georgescu) — Kun I (M. 
Marian), Kun II, Ghergheli. 
Foarte bun arbitrajul lui O. 
Ștreng (Oradea). (Iile GHIȘA- 
coresp.).

RAPID -
METALUL BUCUREȘTI 

3-1 (1-1)
Partida s-a disputat duminică 

dimineața, pe stadionul Giulești, 
în prezența a peste 4 000 de 
spectatori. Ca și în meciul cu 
Tehnometal, de joi, Rapid a fost 
superioară, îndeosebi la capitolul 
pregătirii fizice. Neagu a deschis 
scorul, în min. 3, dar diviziona
rii B au egalat, în min. 28, prin 
Prodan. După pauză, Rapid a 
insistat în atac și a mai înscris 
încă două goluri prin David 
(min. 65) și D. Popescu (min. 76 
din penalty). RAPID: Ioniță — 
Teleșpan, Pîrvu, Grigoraș, Ad. 
Dumitru — Rișniță, Șutru, M. 
Stelian — Constantinescu, Neagu, 
Manea. METALUL: Iordan — 
Gavrilă II, Nedelcu, Nlca, Năs
tase — Profir, Iancu, Prodan — 
Lupu, Glugiumică, Omer. Au 
mai jucat: Cruce, David, D. Po
pescu, Popa și Niță (Rapid), Ma
rin, Marincel și Călărașu (Meta
lul). (D. MORARU-SLIVNA- 
coresp.).

U.T.A. - RAPID ARAD 
3-2 (1-0)

După o primă repriză echili
brată, hunedorenii și-au concre
tizat superioritatea în partea a

în ciuda condițiilor grele de 
joc (frig, teren înghețat, alune
cos) ambele echipe au manifes
tat o bună dispoziție, realizînd 
numeroase faze spectaculoase. A

G. Sandu înscrie primul gol al dinamoviștilor în meciul de simbătă 
cu Politehnica Iași (scor final: 2—2)

ieșit în evidență buna pregătire 
fizică a ambelor echipe. Au mar
cat; Zamfir (min. 25), Botez 
(min 47), respectiv Grosaru (min. 
74). S.C. BACĂU: Ursache — 
Pruteanu, Catargiu (Agachi), Si- 
năuceanu, Lunca (Margasoiu) — 
Cărpuci, Șoșu, Pană — Botez, 
Zamfir (Antohi), Munteanu (Bă- 
luță), (Gh. DALBAN-coresp.)

VICTORIA TECUCI - 
F.C.M. GALATI 3-1 (3-1)

doua a întîlnirii, cînd au înscris 
de cinci ori prin: Georgescu
(min. 52), Economu (min. 70), 
Puiu (min. 84 — autogol), Ange- 
lescu (min. 85 ,șt 86), Pentru 
Mureșul a marcat Văctuș 
(min 80). F.C. CORVINUL a fo
losit formația: I. Gabriel — Di
na, Vlad, Tonca, Miculescu (Ban- 
ciu) — Economu, Angelescu, R. 
Nunweiller — Bucur (Șumulan- 
schi), Luchescu (Ologu, Lazăr), 
Georgescu. (I. VLAD-coresp.)

s-a jucat pe stadionul 
a fost urmărit de cir- 
de spectatori. Golurile

Meciul 
Gloria și 
ca 2 000 
au fost marcate de Bedea (min. 
16), Tisa (min. 55) și Broșovschi 
(min. 85), pentru U.T.A., Coraș 
(min. 62) și Uilecan (min. 89 din 
penalty), pentru Rapid. Divizio-

FORȚELE §1 SPERA SĂ CONTINUE
V

Echipa gazdă a evoluat bine, 
reușind să se impună în fața di
vizionarei A. Toate golurile au 
fost marcate în prima repriză, 
autorii lor fiind Stoica (min. 11 
și 17), Beschea (min. 20), respec
tiv Constantinescu (min. 44). An
trenorul V. Tîlmaciu a aliniat 
următorul „11": Dumitrescu — 
Nedelcu, Morohai, Adamache, I. 
Nicu — Ploieșteanu, Constanti- 
nescu, Burcea — Vochin, Con
stantin, R. Dan. Au mai jucat 
Oană, Ghirca, Ene și Enache.

(D. VASILE-coresp.)
F.C.M. REȘIȚA - C.F.R. 
TIMIȘOARA 2-0 (2-0)

realizat 
bună, 
goluri 
Gabel 

F.C.M.

Fotbaliștii reșițeni au 
o primă repriză foarte 
cînd au și marcat cele 2 
prin Florea (min. 34) și 
(min. 40 — din 11 m.)
REȘIȚA: Windt — Chivu. Kiss, 
Hergane, Boțonea — Portic, Ga
bel, Jacuță, — Căprioru, Tănase, 
Florea. Au mai jucat Ilieș, Fili- 
pescu, Uțiu și Bojin. (D. GLĂ- 
VAN, coresp.).

ALTE MECIURI

METALUL MIJA — F.C. BA
IA MARE 0—4 (0—3). Meciul s-a 
jucat la Ploiești și a fost domi
nat categoric de jucătorii din 
Baia Mare. Deosebit de eficace 
s-a dovedit a fi Sebe, care a 
marcat trei din cele patru go
luri (min. 4, 24 și 63). Cel de al 
patrulea gol — al doilea în or
dine cronologică — a fost înscris 
de Moldovan (min. 18). (I. COR- 
NEA-coresp.)

F.C. ȘOIMII SIBIU — META
LUL COPȘA MICĂ 2—1 (0—1). 
Au înscris: Muscă (min. 50), 
Țîrlea (min. 60), respectiv Fodor 
(min. 44, din penalty). (I. BOȚO- 
CAN-coresp.)

INTER SIBIU — CHIMICA 
TÎRNĂVENI 4—1 (1—0). Echipa 
sibiană a jucat bine, îndeosebi 
în repriza secundă, lată autorii 
golurilor: Metea (min. 12), Hen- 
tea (min. 55), Boieșu (min. 80), 
Petca (min. 83), respectiv Mathe 
(min. 67). (Gh. TOP1RCEANU- 
coresp.)

In vara trecută, echipa de fotbal 
Universitatea Cluj-Napoca a tra
versat o perioadă extrem de grea, 
poate cea mai dificilă din întrea
ga istorie de peste 55 de ani a 
acestui club studențesc. Odată cu 
retrogradarea în divizia secundă, 
formația universitară clujeană se 
destrămase, majoritatea jucătorilor 
plecînd sau anunțindu-și plecarea 
la alte cluburi. O parte dintre ei 
(Poratchi, Coca, Mușat, Barbu, Da
mian, Duha) au rămas buni ple
cați, noile lor echipe legitimîndu-1 
fie în baza articolului din Regu
lamentul de transferări care acor
dă înlesniri formațiilor partici
pante la cupele europene și celor 
ce se autofinanțează, fie ca ur
mare a dezlegărilor primite ,de la 
clubul universitar clujean. Alți doi 
jucători (Batacliu și Vaczi) n-au 
mai revenit nici ei, deși nu s-au 
încadrat în vreuna din cele două 
situații. Ceilalți .
întors, după un timp, la Cluj-Na
poca.

Cu un efectiv 
a debutat foarte slab în întrece
rea divizionarelor B, aflîndu-se 
după primele 7 etape pe locul 16 
în clasament, cu numai 5 puncte, 
în aceste condiții extrem de ne
plăcute, conducerea clubului s-a 
văzut nevoită să suspende din ac
tivitate — pe motive disciplinare 
— trei jucători titulari : Luchescu, 
Cozarek și Vasiliu. (Ulterior, a- 
ceștia au și fost dați disponibili 
de clubul clujean, puțind pleca — 
cu dezlegare — oriunde doresc).

Situația devenise descurajatoa
re și tot mai mulți erau cei care 
începuseră a se îndoi serios de 
posibilitatea ‘ ~ '
Dar — și ca urmare a suspendă
rilor amintite, care s-au dovedit 
salutare și exemplare — declinul 
a putut fi, totuși, oprit. în această 
privință un merit deosebit a re
venit și noii conduceri a secției 
de fotbal din cadrul clubului clu
jean (președinte — prof. univ. ing. 
Eugen Beiu ; vicepreședinți — Va- 
sile Miclea și loan Hodișan), in
stalată în septembrie 1976, care — 
luîndu-și rolul foarte în serios — 
s-a ocupat îndeaproape, cu entu
ziasm și competență, de rezolva
rea tuturor problemelor echipei, 
punînd un mare accent pe crea
rea unui climat sănătos de mun
că, pe întronarea unei discipline 
ferme, pe promovarea elemente
lor tinere.

Aducerea. în luna octombrie, ca 
antrenor al echipei, a lui Valentin 
Nedelcu (care este ajutat în ca
litate de consilier, de către dr. 
Constantin Radulescu) a contribuit, 
de asemenea, la redresarea unei 
situații ce părea, la începutul 
toamnei, grav compromisă. Echipa

plecați s-au re-

mult subțiat, „U“

redresării echipei.

NUMEROASE ÎNTRECERI Șl MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

Independenței. Pînă acum la a- 
ceste acțiuni au luat parte circa 
1 500 de elevi și eleve, 
întrecut la cros, volei, 
că, handbal, judo, șah 
de masă. Evidențiați, 
tanții liceelor „Zinca 
sanitar, construcții de 
textil și nr. 4.

în final la această 
acțiune cultural-sportivă vor fi 
cuprinși aproape 20 000 de șco
lari.

Iile FEȚEANU, coresp.

IAȘI Concurs de patinaj dotat 
cu „Cupa 16 Februarie"
Asociația sportivă Voința Iași 

a organizat un reușit concurs de 
patinaj dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Au luat parte 40 de 
preșcolari și școlari. Iată cîștigă- 
torii: FETIȚE, 3—6 ANI: Dana 
Miticiuc (Grădinița nr. 16); FE
TE, 7—8 ANI: Daniela Huedru- 
caș (șc. gen. 31); COPII, 3—6 
ANI: Ștefan Atanasiu (șc. gen. 
31); BĂIEȚI 7—8 ANI: Daniel 
Calancea (șc. gen. 31); 9—12 ANI: 
Dan Ursache (Liceul 1); PESTE 
12 ANI: Dan Honcu (șc. gen. 9).

care s-au 
gimnasti- 
și tenis 
reprezen- 
Golescu", 

mașini,

frumoasă

BRĂILA „Cupa 1907", la volei
Un număr de 10 echipe (6 de 

fete și 4 de băieți) au luat parte 
la întrecerile de volei din cadrul 
„Cupei 1907“ organizate de aso
ciația sportivă Luceafărul a Li
ceului pedagogic din localitate. 
Pe locul I, echipele Liceului „N. 
Bălcescu" (b) și pedagogic (f).

Traian ENACHE, coresp.

zău și Dîmbovița, unde aproape 
3 000 de tineri muncitori, țărani 
cooperatori și mecanizatori, elevi 
și pionieri și-au dat întîlnire la 
bazele sportive, special amenaja
te, participînd la diferite faze.

COMPETIȚII POLISPORTIVE 
LA TG. MUREȘ

C. DRAGAN, coresp.

Județul PRAHOVA Mai bine 
de 40 000 de tineri pe pîrtii

Bușteni, Sinaia și alte așezări 
montane prahovene, unde pe 
unele locuri zăpada este favora
bilă activității sportive de iar
nă. au adus, duminică, pe pîr- 
tiile de schi și săniuțe, mai bine 
de 40 000 de tineri — studenți, 
elevi și pionieri din județ, pre
cum și alții, participanți la fa
zele județene ale „Cupei tinere
tului" sau amatori de schi. în 
același timp, pe patinoare, la ca
sele de cultură, în cluburi, la 
căminele culturale și în sălile de 
sport s-au desfășurat întreceri la 
volei, handbal, popice, box, te
nis de masă și baschet.

★
O amplă mobilizare la com

petițiile sportive de masă a avut 
loc în localitățile județelor Bu-

La arena clubului C.F.R. din 
Tg. Mureș s-au desfășurat între
cerile „Cupei 16 Februarie" la 
popice, competiție ce a reunit 
echipe din Brașov, București, 
Oradea, Constanța, Cluj-Napoca, 
Sighișoara, Turda, Teiuș și Satu 
Mare.

Municipiul Tg. Mureș a găz
duit, de asemenea, o interesan
tă suită de manifestări sportive 
la care au fost prezenți sute de 
tineri muncitori, pionieri, elevi 
și studenți din localitate. Pe sta
dionul „23 August" s-a desfășu
rat concursul de atletism pentru 
„Cupa 16 Februarie", interesante 
întreceri de handbal s-au des
fășurat în sălile de sport de la 
liceul „Al. Papiu Ilarian" și de 
la Grupul școlar „Metalotehnica" 
unde s-au întîlnit echipe de 
handbal din licee, școli profe
sionale și întreprinderi din Tg. 
Mureș, Tîrnăveni, Sighișoara, Lu
duș și Reghin.

în 
în

s-a pregătit temeinic, a fost 
măsură să joace mai bine și 
consecință — prin rezultatele ob
ținute — a început ascensiunea în 
clasament, situîndu-se la încheie
rea primei jumătăți a campiona
tului pe locul 3. Drept urmare, și 
numărul spectatorilor la jocurile 
echipei a crescut la 4—5000, fată 
de 2—3000 cit se înregistra în pri
măvara trecută, cind „U“ era în 
Divizia A.

In această iarnă, după obișnuita 
vacanță, „U“ Cluj-Napoca și-a re
luat pregătirile la 10 ianuarie. Din 
cauza examenelor pe care le a- 
veau de susținut multi dintre ju
cători, nu s-a putut pleca în pri
ma perioadă pregătitoare la mun
te, antrenamentele efectuîndu-se 
în localitate. De la 1 februarie, 
studenții clujeni au plecat pentru 
două săptămîni la Borsec, perioa
dă în care vor susține și citeva 
jocuri de verificare. între 20 și 27 
februarie, studenții clujeni inten
ționează să vină în Capitală, pen
tru a susține aici 3—4 jocuri, cu 
echipe bucureștene.

Lotul Universității, aflat actual
mente în pregătire, se compune 
din următorii jucători : Lăzăreanu, 
Salomir, Albu, Pop, Pexa, Mier- 
lut, Anca, Ciocan, Bagiu, Biches- 
cu, Furnea, Dumitrescu, Mureșan, 
Olosuteanu, Dobrotă, Uifăleanu, 
Florescu, Cîmpeanu, Hurloi, Berin- 
dei. Dintre aceștia, Pop, Olosutea
nu și Dobrotă sint juniori din pro
pria pepinieră.

După cum ne spunea vicepre
ședintele clubului, Remus Cîmpea
nu, lotul echipei este corespunză
tor valoric, experiența unor jucă
tori ca Anca, Pexa, Uifăleanu, Lă
zăreanu îmbinîndu-se cu tinere
țea și dorința de afirmare a celor 
mai nou veniți. Echipei îi lipsește, 
însă, un vîrf de atac veritabil și 
eficace, ceea ce constituie un han
dicap în tentativa ei de a ataca 
în retur primul loc in seria res
pectivă. „Nu ne-am pierdut spe
ranța în revenirea echipei noastre 
pe scena primei divizii, sublinia 
inimosul vicepreședinte al clubu
lui. Decisiv în acest sens va fi 
chiar meciul cu actualul lider, O- 
limpia Satu Mare, pe care ii vom 
susține în 
sare. Dar 
reobținem 
acest an, 
Cluj-Napoca să-și recîștige — prin 
evoluțiile sale — suporterii și sim- 
patizanții, să contribuie — pe mă
sura tradiției și a posibilităților de 
care dispune — la progresul fot
balului nostru, la afirmarea lui in
ternațională".

Constantin F1RANESCU

■i

în ziua aceea se împlineau opt 
ani de la memorabilul 1—1 de 
pe Wembley. Căpitanul „tricolo
rilor" de atunci, Mircea Lucescu, 
a început dialogul nostru scoțînd 
o bucată de celuloid. Era nega
tivul fotografiei făcută de cei 11 
jucători români pe Wembley, la 
15 ianuarie 1969. „N-a mai ră
mas nici unul !“ a zis, nostalgic, 
„căpitanul de pe Wembley". Ul
timii mohicani, Dinu și cu 
mine..."

— La drept vorbind, de ce ai 
anunțat retragerea din echipa 
națională, Mircea Lucescu ?

— îmi convine întrebarea. In 
primul tind, pentru că unii au 
înțeles că m-am retras din fot
bal. Or, eu vreau să mai joc și 
voi mai juca, sperind să ciștig 
în primăvară încă un titlu cu 
echipa mea de club, Dinamo, iar 
la anul poate altul... In privința 
retragerii din națională, sint mai 
multe explicații. Ajunsesem la 
67 de „tricouri" în națională, re
cordul nostru în materie, și nu 
mai puteam juca fiecare meci cu 
„sabia lui Damocles" deasupra 
capului. Am mai ințeles că stilul 
meu nu mai corespundea noii 
concepții și am hotărit singur că 
e mai bine să las locul unui tinăr 
care poate fi format pentru marile 
bătălii ale viitorului. De jucat 
cred, însă, că mai puteam juca 
și in națională !

— „Cei 11 de pe Wembley" au 
rămas un punct de referință. 
S-au schimbat generațiile. Ce 
crezi că treouie să preia noua 
generație de la cea din care ai 
făcut, cu succes, par.e, ce crezi 
că trebu.e să douindească în 
plus „echipa pentru Argen
tina" ?

— Noua generație are un mare 
avantaj, care o obligă : pentru 
ea există un termen de compa
rație — generația mea și rezul
tatele ei, adică reușita calificării 
în turneul final al C.M. șl pla
sarea intre primele opt echipe 
ale C.E. Acele rezultate au fost 
dobîndite, în primul rind, printr- 
un mare spirit de echipă. Cînd 
și-a făcut loc dezbinarea în rin- 
dul nostru, s-au dus și rezulta
tele. Cred că noua reprezentativă 
are nevoie în plus, față de cei 
de pe Wembley sau de cei de la 
Guadalajara, de o mai mare în
credere. încrederea proprie în 
rezultate de prestigiu și încre
derea celorlalți în zborul ei înalt. 
Pentru că, paradoxal, generația 
mea nu a beneficiat de această 
încredere. Sint convins că la 
capitolul moral trebuie să se lu
creze atent și mult. în fotbalul 
nostru s-au pierdut ani buni 
pentru a experimenta anumite 
idei, neexistînd o continuitate 
între cei care au plecat și cei 
care au venit. Ca să fiu mai ex
plicit, spun că o consultare a lui 
Valentin Stănescu cu fostul an
trenor al naționalei, Angelo Ni- 
culescu, ar fi salvat citeva luni 
de căutări. Cred că noua gene
rație este suficient de grăbită ca 
să mai piardă timp pentru de
monstrarea unor... axiome !

— Cum vezi noua generație în 
drumul ei spre Argentina ?

— E necesară o precizare. 
Practic, nu-i vorba de o gene
rație absolut nouă în fotbalul 
nostru. Dumitru, Troi, Sameș,

Vigu (la care sint convins că se 
vor adăuga în preliminarii și 
Răducanu și Dinu !), toți aceștia 
nu reprezintă noutăți. întinerirea 
care se încearcă e absolut nece
sară, cu un singur amendament: 
ceea ce aduci, ca tinăr, să fie 
cel puțin de valoarea celui „bă- 
trîn". Vreau să cred că nu se 
va repeta greșeala trecutului și 
in această direcție, cind s-a re
nunțat, zic eu, mult prea de
vreme Ia Dembrovschi, Radu 
Nunweiller, Dumitrache, Domi- 
de și alții. Cei tineri trebuie să 
se impună ei, nu să fie „for
țați". Să răspund, însă, la între
bare. Eu cred in calificarea la 
turneul final din Argentina. Pen
tru că iugoslavilor nu le-a con
venit niciodată stilul generației 
mele, cu care nu am pierdut in 
fața lor ; iar cu fotbalul spaniol 
ne-am obișnuit în ultimul timp 
la nivelul echipei naționale, re
zultatele argumentîndu-mi afir
mația. Pentru ca acest frumos 
ideal numit calificare să devină 
certitudine, nu-i suficientă, însă, 
doar cartea de vizită a lui Ște
fan Covaci'.

— Dincolo de această carte de 
vizită, ce-i trebuie, deci, fotba
lului nostru la ora actuală ?

— O mare încredere în pro- 
priile-i posibilități și rezerve, 
precum și o muncă susținută pe 
toate planurile. Pentru progresul 
fotbalului nostru trebuie să 
schimbăm relația, mentalitatea și 
apoi jocul. Fără îmbunătățirea 
cadrului, a mentalității, nu pu
tem dezvolta un fotbal modern.

Mircea M. IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
tt POLITEHNICA IAȘI A PLECAT 

IN GRECIA. Simbătă seara, după 
disputarea partidei amicale cu Dina
mo București, fotbaliștii de la Poli
tehnica Iași au părăsit Bucureștiul. 
îndreptîndu-se spre Grecia, unde vor 
participa la un turneu organizat de 
clubul PanseraiKos.

AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE 
OMAGIALE

In județele Hunedoara și Alba 
s-au desfășurat duminică ample 
întreceri sportive ce se înscriu 
In șirul manifestărilor dedicate 
centenarului Independenței de 
stat a României. Pe pîrtiile din 
munții Paring și din apropierea 
orașului Cîmpeni, s-a disputat 
„Cupa U.T.C." la schi fond și 
alpin pentru tinerii din mediul 
rural și elevi categoria 14—19 
ani.

Sala sporturilor din Hunedoa
ra a găzduit concursul republi
can la lupte libere individuale, 
unde și-au disputat întîietatea 
concurenți de la asociația spor
tivă „Constructorul" din loca
litate, de la echipa „Jiul" Pe- 
trila și de la școlile sportive din 
Deva și Petroșani. La Deva a 
avut loc turneul final al „Cupei 
cetății" la volei, cu participarea 
a 20 de echipe din liceele și șco
lile generale ale municipiului.

Mii de elevi și tineri sportivi 
din școli, întreprinderi și insti
tuții au luat startul la „Cro
sul Independenței" pe localități, 
care s-a desfășurat în orașele și 
centrele industriale ale județului 
Alba.

prima etapă in depla- 
tlacă nu vom reuși să 
locul în Divizia A in 
dorim, totuși, ca „U“

CU TRENUL Șl AUTOCARUL 
BILETE pentru ODIHNĂ

și TRATAMENT 
REZERVĂRI RE SPAȚII

SPORTIVILOR

în

tt U.T.A. IN TURNEU IN. R.D.
GERMANA. Astăzi urmează să plece 
în R.D. Germană formația U.T.A., 
care va efectua un turneu în această 
țară la invitația clubului Carl Zeiss 
Jena. Programul turneului prevede 
disputarea a trei întîlniri.

• F.C. ARGEȘ ÎN GRECIA. Marti 
dimineața urmează să plece în Gre
cia, pentru un turneu de 2—3 jocuri, 
formația F.C. Argeș. Piteștenii sint 
invitații clubului Panachaiki din Pa
tras, echipă din liga I, care în cam
pionatul trecut s-a clasat pe locul 
IV. Primul joc al lui F.C. Argeș 
va avea loc miercuri 9 februarie la 
Agrinion, în compania echipei cu 
același nume.

• MIERCURI, O SERIE DE INTE
RESANTE PARTIDE AMICALE. în

pentru DEPLASĂRILE

SERVICII TURISTICE
VACANTE și CONCEDII

VĂ OFERĂ

I.T.H.R. BUCUREȘTI

EXCURSII

INFORMAȚII CU CARACTER TURISTIC

prin noua sa unitate din Cal. CRIVIȚEI

nr. 140 (parterul hotelului „Dunărea")

TELEFON 17.32.20

PROGRAM DE LUCRU: 8,00 - 20,00 SîmDfita 9,00 - 13,00

programul jocurilor amicale- de 
miercuri găsim o serie de intere
sante întîlniri internaționale sau in
terne. Astfel, la Ploiești, cunoscuta 
formație Gornik Zabrze își începe 
turneul în țara noastră întîlnind for
mația Petrolul (stadion Petrolul, ora 
15). In aceeași zi, la Timișoara, se 
va disputa partida Politehnica — 
Elore Spartacus Beckescsaba (stadi
on „1 Mai“, ora 15).

Alte întîlniri anunțate pentru 
miercuri :

C.S. Tirgoviște — Steaua ; F.C. 
Șoimii Sibiu —- F.C.M. Reșița ; Ra
pid — F.C. Baia Mare (stadion Giu- 
lești, ora 15,30).

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

LA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA EXCEPȚIO1 \IA 
PRONOEXPRES 

DIN 6 FEBRUARIE 1977

FAZA I: Extragerea 1: 15 37
35 28 2 9. Extragerea a II-a : 3 29
25 12 24 19. Extragerea a IlI-a : 
27 34 21 37 ‘ “
7 10 11 41

32 6. Extragerea a IV-a :
26 24.

II-a : Extragerea a V-a :FAZA a
28 10 20 22 24. Extragerea a Vl-a : 
5 42 35 32 13. Extragerea a Vil-a :
22 36 35 29 43. Extragerea a
28 10 6 20 42.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
Iei.

cîștigurilor de la 
se va face astfel : 
București de la 19

VIII-a :

1.386.091

Plata 
tragere 
nicipiul 
rie pînă la 6 aprilie 1977 ; 
de la 23 februarie 'pînă la 

mandate noștale 
februarie 1977.

lie 1977, iar prin 
începînd de la 23

această 
în mu- 
februa- 
în țară, 
6 apri-

CONCURSULUIREZULTATELE 
PRONOSPORT DIN 6 FEBRUARIE

I. Bologna — Roma 
II. Florentina — Napoli 

III. Foggia — Verona 
Genoa — Torino

V. Juventus — Sampdoria 
Lazio — Catanzaro 
Milan — Cesena 
Perugia — Inter 
Ascoli — Cagliari 
Lanerossi — Como 
Novara — Palermo 
Pescara — Spal 
Varese — Taranto

IV.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

1
1
1

X
1
2

X
2

X
1

X
1

X

FOND DE CÎȘTIGURI : 
LEI.

429.943

• AZI, ultima zi tind vă mai 
puteți procura biletele pentru tra
gerea excepțională Loto de mîine, 
marți, 8 februarie a.c.



ROSALYN BRYANT
O ÎNTRECE

PE IRENA SZEWINSKA!

Pe pîrtia olimpică de la St. Moritz

ECHIPAJUL R. D. GERMANE

JUNIORI ROMANI 
LA CAMPIONATELE

INTERNATIONALE 
Dl TENIS DE MASĂ 
ALE R. D. GERMANE

La Neubrandenburg au început 
sîmbătă campionatele internaționa
le de tenis de masă ale R. D. Ger
mane. Din țara noastră participă 
o reprezentativă de juniori, com
pusă din Gabriela Kadar și Ma
rina Ghe, precum și din Eugen 
Borca, Simion Crișan și Iosif 
Bohm, condusă de antrenorul e- 
merit Farkas Paneth. Prezența a- 
cestor juniori la o asemenea com
petiție este deosebit de utilă, în- 
trucît ei fac parte din Ioturile care 
se pregătesc în vederea campiona
telor europene de juniori, care ur
mează să se desfășoare, în iulie, 
la Vichy (Franța).

Iată rezultatele care ne-au par
venit pînă la închiderea ediției : 
masculin : România — R. D. Ger
mană II 5—3, R. D. Germană I — 
Polonia 5—1, Cehoslovacia — R.D. 
Germană I 5—2 ; feminin : R. D. 
Germană I — Bulgaria 3—0 și 
Ungaria — R. D. Germană II 3—1.

CONCURSUL DE NATATIE 
DE LA AMERSFOORT

Carmen Bunaciu pe locul 6 in finală
Au început întrecerile tradi

ționalului concurs de natație 
care se desfășoară anual în lo
calitatea olandeză Amersfoort și 
care reunește sportivi și sporti
ve de frunte din S.U.A., U.R.S.S., 
Suedia, Cehoslovacia, Anglia, 
Canada, R.D. Germană, Olanda, 
România și alte țări. Proba fe
minină de 200 m spate a fost 
cîștigată de canadianca Cheryl 
Gibson în 2:17,78, urmată de An
tje Stille (R.D.G.) — 2:22,08.
Carmen Bunaciu s-a clasat pe 
locul 6 cu timpul de 2:25,9 
(2:27,45 în serii). în proba de 100 
m fluture femei pe primul loc 
a terminat Nancy Garapick (Ca
nada) — 64,41, secundată de Sue 
Jenner (Anglia) — 65,14. Anca 
Miciăuș a sosit pe locul 8, în 
66.50 (66,98 în serii).

în proba masculină de 100 m 
liber victoria a revenit sovie
ticului Vladimir Bure cu 53,80, 
urmat de Bill Sawchuk (Cana
da) — 54,05, iar pe locul 3 Jef-

frey Rolan (S.U.A.) 54,43. La 
m mixt, victoria a revenit 
înotătoarei Nancy Garapick — 
2:21,79, urmată de Sabine Kahle 
(R.D. Germană) — 2:22,05. Spor
tivul englez David Parker a cîș
tigat proba de 1 500 m liber cu 
timpul de 16:09,61, iar în proba 
feminină de 800 m pe primul loc 
s-a situat Liz McKinnon (Cana
da) în 9:01,77.

200 
tot

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
în cadrul concursului atletic de 
la Los Angeles, sportiva ameri
cană Rosalyn Bryant a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială in proba de 500 m, cu tim
pul de 1:11,8. Pe locul 2 s-a cla
sat poloneza Irena Szewinska, 
cronometrată în 1:13,9. în cursa 
de o milă — irlandezul Eamon 
Coghlan l-a întrecut la sprint pe 
campionul olimpic John Walker 
(Noua Zeelandă), ambii atleți 
fiind cronometrați cu același 
timp : 4:00,0. Recordmanul mon
dial în proba de săritură în înăl
țime, Dwight Stones (S.U.A.), 
și-a adjudecat victoria cu per
formanța de 2,28, iar coechipie
rul său Terry Albritton a ocu
pat primul loc în proba de a- 
runcare a greutății, cu rezultatul 
de 21,50 m.

CAMPION MONDIAL

In cursă, pe pirtia de la St. Moritz, bobul pilotat de noul campion mon
dial Meinhard Nehmer (R. D. Germană) Telefoto : A. P. — AGERPRES

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY

DEȘI NEÎNVINSĂ

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI, PE LOCUL 3 LA CHEB

Selecționata feminină de hand
bal a României a terminat ne
învinsă turneul internațional de 
Ia Cheb (Cehoslovacia) la care 
au fost prezente cele mai puter
nice formații din lume. în ciu
da acestui fapt (a ratat primul 
Ioc în seria sa preliminară la 
golaveraj !) echipa României a 
ocupat locul 3. în ultimul meci, 
decisiv pentru locurile 3—4 
handbalistele românce, practi- 
cnd un joc dîrz in apărare și 
rapid în atac, au întrecut repre
zentativa Uniunii Sovietice, 
campioană olimpică, cu 23—22, 
după prelungiri ! în meciul pen
tru locurile 1—2 selecționata 
Iugoslaviei (17—17 cu România 
în seria preliminară) a învins, 
tot după prelungiri, formația

Cehoslovaciei cu 20—19. în sfîr- 
șit, pentru locurile 5—6, echipa 
R. D. Germane, una din princi
palele favorite ale competiției, 
deținătoarea titlului mondial, a 
învins reprezentativa Ungariei 
cu 17—10.

Mai este de semnalat faptul 
că titlul de golgeter al turneului 
a revenit handbalistei românce 
Simona Arghir, autoarea a 40 de 
goluri !

Comentatorii de specialitate 
apreciază că la acest turneu, 
unde s-a putut face o intere
santă trecere în revistă a for
țelor principalelor candidate la 
primele locuri ale C.M. (decem
brie, în Cehoslovacia), selecțio
nata României a constituit o 
plăcută surpriză.

DOUA MIHARDE DE TELESPECTATORI
VOR URMĂRI J. 0. DE LA MOSCOVA

S-a semnat acordul

„Meciul anului", 
Franța — Țara 
Iilor, nu a fost 
tre acelea care 
duc o impresie 
sebită. Totuși, victo
ria rugbyștilor fran
cezi a fost frumoasă 
și pe deplin meritată.

Au fost două re
prize diferite ca as
pect. în prima, jo
cul a fost „tare", dar 
destul de confuz, 
nici una dintre echi
pe negăsind „cheia" 
spre terenul de țin
tă advers. Rugbyștii 
galezi, considerați 
favoriți, au dominat 
pe alocuri, dar fără 
a etala virtuțile teh- 
nico-tactice care 
le-au adus celebrita
tea.
s-a 
put 
de 
întîi Fenwick (min. 
33), de la 45 m late
ral, apoi, imediat, 
Romeu, pentru gaz
de (min. 35), la o 
sancțiune dictată de 
arbitru deoarece oas
peții au comis o neregularitate 
(un înaintaș placat a jucat ba
lonul de jos, lucru nepermis de 
regulament). Deci: 3—3.

După pauză, în ciuda unui a- 
vans de scor luat de oaspeți: 
3—6 (Fenwick 1. p., min. 45), 
francezii joacă din ce în ce mai 
bine, mai sigur, și dezlănțuie 
atacuri viguroase la capătul 
cărora Skrela înscrie o încercare 
după o insistentă dominare și o

Așa se face că 
punctat la înce- 
doar din lovituri 
pedeapsă. Mai

deo-

Fouroux, excelentul coordonator al 
Franței, in partida cu Țara Galilor

Jacques 
XV-lui

a fost stabilit de 
60) și 

lovitură
Romeu 

de pe-

Paris pe

DE BOB 4

MOSCOVA (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vara de la Mos
cova a semnat un acord cu com
pania americană de televiziune 
N.B.C. (National Broadcastin? Co.) 
pentru transmiterea in S.U.A. a 
întrecerilor olimpice din anul 
1980. La semnarea acordului a fost 
prezentă și directoarea Comitetu
lui Internațional Olimpic. Moni
que Berlioux.

Aplicarea acordului încheiat — 
scrie ziarul „Sovietski Sport" — 
va contribui la popularizarea no-

bilelor idei olimpice, la dezvolta
rea în continuare a legăturilor cul
tural-sportive și comerciale sovie- 
to-americane, la o mai bună în
țelegere reciprocă între popoarele 
celor două țări.

Interesul manifestat față de vi
itoarele Jocuri Olimpice se 
materializa printr-un număr 
cord de telespectatori, 
încă de pe acum Ia circa 
miliarde persoane. Pentru a satis
face solicitările venite din 
colțurile lumii și cerințele trans
miterii in culori, in majoritatea 
țărilor, organizatorii vor trebui să 
dubleze (față de Montreal) numă
rul de canale de transmisie și să 
asigure o legătură intercontinenta
lă prin sateliți, perfecționată.

iN C.E. DE RUGBY:

admirabilă acțiune colectivă prin 
chiar grămada proprie (lucru ad
mis atunci cînd grămada intră 
în terenul de țintă advers); Ro
meu transformă și „XV“-le Fran
ței ia conducerea : 9—6 (min. 
52). După numai 180 sec (min. 
55) o nouă acțiune splendidă a 
înaintașilor francezi duce la un 
fulgerător atac al treisferturilor, 
cu fundașul Aguirre intercalat, 
care de pe stingă se mută rapid 
pe dreapta, Harize înscrie spec
taculos la Colț (hti se transfor
mă) și Franța se detașează: 
13—6. Este, desigur, rezultatul

excelentei prestații a pachetului 
de înaintași, care cu o linie a 
treia în mare vervă, doi pilieri 
și un taloner „de fier" au domi
nat cîmpul de joc, spulberînd 
șansele galezilor. Aceștia, sur
prinzător, au jucat slab mai ales 
la nivelul înaintării. Dar și pe
rechea de mijlocași Fouroux- 
Romeu (mult mai inspirată decît 
cea încercată astă-toamnă la 
București, Astre-Pesteil) a fost 
mai bună decît aceea a celebri
lor Edwards-Bennett.

Scorul final 
Fenwick (min. 
(min. 79) din 
deapsă : 16—9.

Partida s-a jucat la 
stadionul Parc des Princes și a 
fost urmărită de peste 50 000 de 
spectatori. Arbitrul scoțian Al
lan Hossie a condus echipele : 
FRANȚA : Aguirre-Harize, Ber- 
tranne, Sangalli, Averous-Ro- 
meu, Fouroux-Skrela, Bastiat, 
Rives-Imbernon. Palmie-Cholley, 
Paco, Paparemborde. ȚARA GA
LILOR : J.P.R. Williams-Davies 
(min. 52 Evans), Burcher, Fen
wick, J.J. Williams-Bennett, Ed- 
wards-Cobner, Squire, Burgess- 
Martin, Quinell-Price, Windsor, 
Shaw.

• Al doilea meci al etapei s-a 
disputat la Dublin, unde XV-le 
Angliei a învins, contrar tuturor 
așteptărilor, echipa Irlandei, ca
re produsese o frumoasă impre
sie Ia Cardiff în prima etapă. 
Englezii s-au impus printr-o în
cercare reușită în min. 60 de 
Martin Cooper, realizînd scorul 
de 4—0 (0—0).

în urma acestui succes AN
GLIA conduce în clasamentul 
Turneului cu 4 p (din două par
tide), în fața Franței 2 p (o par
tidă) ‘ și Țârii Galilor 2 p (două 
partide) ; Scoția (o partidă) și 
Irlanda (două partide) au 0. p.

Campionatele mondiale de bob 
4, desfășurate sîmbătă și dumi
nică pe pîrtia olimpică de la 
St. Moritz, au confirmat pronos
ticurile făcute. într-adevăr, du
blul campion mondial și olimpic, 
pilotul Meinhard Nehmer (R.D. 
Germană), și-a luat o strălucită 
revanșă după înfrîngerea sufe
rită în proba de bob 2, în care 
nu a reușit să urce pe podium. 
De astă dată, după aproape 
două săptămîni de antrenamen
te și aclimatizare cu condițiile 
pîrtiei dificile din stațiunea el
vețiană de sporturi de iarnă, 
Nehmer — avînd din nou în 
echipaj pe fostul său frînar de 
la Innsbruck, Bernhard Germes- 
hausen, și pe echipierii Jiirgen 
Gerhardt și Raimund Bethge 
(actualul său frînar din bobul 
de 2) — a obținut după 4 manșe 
(cîte două în fiecare zi) totalul 
cel mai bun, adjudecîndu-și vic
toria și titlul de campion mon
dial. Echipajul din R.D.G. și-a 
asigurat un avantaj esențial în
că din prima manșă, la capătul 
căreia s-a dovedit singurul ca
pabil să coboare sub 1:10, reali- 
zînd un timp foarte apropiat de 
recordul pîrtiei : 1:09,50. Bobul

lui Nehmer și-a menținut 
avansul — deși celelalte 
manșe au revenit altor echipaje 
— prin performanțe excelente.

Lupta mare s-a dat pentru lo
cul 2. După prima zi, candidat 
principal Ia acest loc părea e- 
chipajul R. F. Germania II (pi
lot, Jakob Resch), care obținuse 
cel mai bun timp în manșa se
cundă. în ziua următoare însă, 
într-o puternică revenire, forma
ția Elveția II (pilot, Erich Schă- 
rer) n-a mai permis nimănui 
să-i pună la îndoială întîietatea 
în ultimele două manșe și cu 
timpii foarte buni realizați a 
trecut în final pe locul 2 al po
diumului de premiere, înaintea 
echipajului R.F.G. II.

Au luat startul Ia această edi
ție a campionatului mondial de 
bob 4 nu mai puțin de 18 echi
paje din 11 țări. A fost descali-

apoi 
trei

Congresul Federației inter
naționale de bob (F.I.B.T.), 
întrunit la St. Moritz, a 
stabilit ca în 1978 campio
natele mondiale să se des
fășoare la Lake Placid 
(S.U.A.), iar în 1979 la 
Kdnigssee (R. F. Germa
nia). întrecerile de la Lake 
Placid vor servi și ca test 
pentru pîrtia de pe mun
tele Hoevenberg, unde se 
vor disputa probele Olim
piadei Albe din anul 1980.

ficat doar bobul Anglia II, care 
și-a pierdut frînarul la start.

Clasamentul final: 1. R.
Germană 4:42,42 ; 2. Elveția 
4:42,96; 3. R.F. ■ Germania

D. 
II 

; o. av.x . - ucuuauia II 
4:43,53 ; 4. R.F.G. I (pilot Gais- 
reiter) 4:43,54 ;^5. Elveția I (Tor- 
riani) 4:44,07 ; 6. Suedia (Eriks
son) 4:45,55 ; 7. Austria II (W. 
Dellekarth) 4:45,64 ; 8. Italia I 
(Alvera) 4:45,67.

CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ VITEZĂ 
AMINATE CU 0 SĂPTĂMÎNĂ

va 
re- 

estimat 
două

toate

FRANȚA B - ITALIA 10-3
în cadrul campionatului Euro

pei, la Grenoble s-a disputat o 
importantă partidă de rugby între 
selecționatele Franței și Italiei. în 
ciuda faptului că au aliniat echipa 
B. rugbyștii francezi au învins cu 
10—3 (7—3).

în urma acestui rezultat, clasa
mentul grupei A este următorul :
1. România 3360 142: 20 9
2. Franța 3 2 0 1 50: 39 7
3. Polonia 2101 21: 45 4
4. Italia 2 10 1 20: 14 4
5. Spania 2 0 0 2 25: 45 2
6. Maroc 2 0 0 2 7:102 2

SURPRIZE PE TERENURILE DE TENIS
Finală Tom OKhcr - Vitas Ocrulaitis, la Richmond

Din cauza timpului nefavorabil 
(încălzire bruscă și topirea gheții) 
campionatele mondiale de patinaj 
viteză (masculin) care trebuiau să 
se dispute sîmbătă și duminică pe 
patinoarul natural de la Davos 
(Elveția) au fost aminate.

în cursul dimineții de dumini

că. întrunit la Davos, Comitetul 
director al I.S.U. (Uniunea inter
națională de patinaj) a hotărit să 
accepte oferta orașului olandez 
Heerenveen (gazda campionatelor 
și in 1976) de a organiza cea de a 
71-a ediție a competiției la sfîrși- 
tul acestei săptămîni. în zilele de 
12—13 februarie.

NEW YORK, 6 (Agerpres). 
Cea de-a 3-a întîlnire dintre 
chipele de box ale S.U.A. 
U.R.S.S. disputată la Milwaukee 
(Wisconsin) a coincis cu a treia 
victorie a pugiliștilor sovietici. 
Scorul de data aceasta a fost de 
7—3 în favoarea echipei U.R.S.S. 
La categoria grea. Igor Vîsoțki l-a 
învins nrin k.o. tehnic în rundul 
2 pe Woodv Clark iar la catego
ria semimiilocie Victor Savcenko 
a cîștigat prin k.o. în prima re
priză in fața lui Rusty Rosenberg.

e-
Și 7-13

8—13

9

9—12

10

DE NOTOCICLISN 10—13

PE GHEAȚĂ
11—12

11—13
deinternațional

pe gheață desfășu-
Concursul 

motociclism 
rat în Berlinul occidental a fost 
dominat de sportivii sovietici, 
clasați pe primele trei locuri. 
A cîștigat Viktor Kuznețov, cu 
30 puncte, urmat de Serghei 
Jarovoi — 25 p și Valeri Pre- 
valski — 24. Pe locul patru s-a 
situat finlandezul Raili Maeki- 
nen — 22 p.

12—13

13

AGENDA SAPTAMINII
Tenis

Schi

Sanie

' otbal

Tir cu

Baschet

Sanie

Bob

Notație

Volei

’■'atimaj 
Viteza

Tir

Scrima

arcul

Turnee la Miami (MP), Spriingfield (MP) și 
Ciudad de Mexico (WCT)

Campionatele internaționale ale Austriei (la Bad 
Kleinkirch), Elveției (la Leukerbad și Les 
Diablerets), Franței (la Villars de 
Germania (la Zwiesel), Italiei (ia 
și Caspoggio)

C.E., la Konigssee (R.F.G.)

Meci amical : Anglia — Olanda, 
în preliminariile C.M. (gr. 2, 
Venezuela — Uruguay

C.M., la Cambera (Australia)

Meciuri în cupele europene

C.E. de tineret, Ia Igls (Austria)

C.E. de tineret, bob 2, Ia Cervmia

Campionatele internaționale ale Cehoslovaciei, 
la Praga

Turneul final (femmin) în cupele europene

C.M. (multiatlon feminin), Ia Keystone (Colo
rado (S.U.A.)
C.M. masculin (multiatlon). Ia Heerenveen 
(Olanda)

C.E. de arme cu aer comprimat, la Andorra

Turheul Monal (spadă), la Paris
Cupa Santel li (sabie), Ia Budapesta

si
Lans), R.F. 

St. Catarina

la Londra 
Am. Sud)

(Italia)

BOX • Pugilistul mexican Car
los Zarate și-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist la 
categoria cocoș, învingînd prin 
k.o. tehnic în repriza a 3-a pe 
Fernando Cabanela din Filipine. 
Meciul s-a disputat la Ciudad de 
Mexico în fața a 15 000 de specta
tori. • Englezul Alan Minter este 
noul campion european la catego
ria mijlocie, în urma victoriei ob
ținute prin k.o., în repriza a 5-a, 
asupra boxerului italian Germano 
Valsecchi, în meciul 
Milano.

Moser. Din cele 
tens a terminat 
tru, campionul 
numai cursa cu 
te. în proba de viteză. Maertens 
a fost cronometrat pe distanța de

L
disputat la

CALARIE • Proba 
dere a concursului de 
(R.F.G.) a fost cîștigată de vice- 
campionul mondial Eddie Macken 
(Irlanda), care l-a învins. în baraj, 
pe austriacul Hugo Simon

de deschi- 
la Munster

CICLISM • Concursul „Om
nium". desfășurat în Palatul Spor
turilor din Anvers, s-a încheiat cu 
victoria belgianului Freddy Maer
tens, urmat de italianul Francesco

cinci probe, Maer- 
învingător în pa- 

italian cîștigînd 
adițiune de punc-

200 m cu 12,90, iar în cea de ur
mărire individuală (4 000 m) el a 
realizat timpul de 4:56. * Con
cursul internațional de ciclocros 
disputat la Pontevedra (Spania) a 
revenit vest-germănului Peter 
Thaler, care a parcurs traseul în 
lungime de 20 km în 42:32. L-au 
urmat cicliștii spanioli Rafael Gon
zalez — la 4 sec și Andres Oliva — 
Ia 5 sec.

HANDBAL • în meci retur pen
tru sferturile de finală ale „Cu-

pei cupelor" la feminin, echipa 
CSEPEL Budapesta a învins cu 
scorul de 16—11 (6—3) formația
Zelezniciar Novi Sad. și s-a cali
ficat în semifinale. în primul joc 
formația iugoslavă ciștigase la un

punct diferență (18—17). Califica
tă pentru semifinale este și Spar
tak, Baku, care în meci retur a 
învins pe teren propriu, cu scorul 
de 21—13 (11—3), formația austri
acă Svedstadt.

HOCHEI • Echipa Traktor Ce- 
liabinsk a furnizat o surpriză în 
campionatul unional, întrecînd cu 
scorul de 4—2 (1—0, 2—0, 1—2) 
pe lidera clasamentului, formația 
Ț.S.K.A. Moscova. Alte rezultate: 
Dinamo Moscova — Himik Vos-
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ci finală insolită va încheia 
turneul internațional de tenis 
„indoor" de la Richmond (Vir
ginia), a treia probă din cadrul 
Circuitului WCT, după Birming
ham și Philadelphia. „Veteranul" 
olandez Tom Okker, în revenire 
de formă, întîlnește pe tînărul 
jucător american Vitas Gerulai- 
tis. Acesta din urmă i-a elimi
nat consecutiv pe italienii Adri
ano Panatta (favorit nr. 4) cu 
6—3, 4—6, 6—3 și Corrado Ba- 
razzutti cu 6—2, 3—6, 1—5. Ok
ker a dispus în semifinală cu 
6—1, 7—5 de australianul Tony 
Roche, învingătorul lui Ilie Năs- 
tase.

★
Surpriză și la North Little 

Rock (Arkansas), unde america
nul Sandy Mayer l-a învins, în 
semifinale, pe asul suedez Bjbrn 
Borg cu 6—4, 1—6, 6—4. în a 
doua semifinală : H. Rahim — 
N. Saviano 7—6, 6—7, 6—4. în 
„sferturi" : S. Mayer — J. Hre- 
bec 7—5, 6—2 ; B. Borg — P. 
Flemming 7—6, 7—6 ; N. Savia
no — C. Dibley 7—5, 6—7, 7—6.

★
Semifinalele turneului feminin 

de la Seattle (Washington) : E- 
vert — Morozova 6—0, 6—1 ; Na
vratilova — Casals 7—5, 6—4. La 
dublu : Durr, Navratilova — Jau- 
sovec, Ruzici 6—4, 6—4 ; Evert, 
Casals — Ziegenfuss, Shaw 6—3, 
6—1.

★
Finala campionatului european 

de tenis pe echipe se va disputa 
între selecționatele Suediei și 
R. F. Germania, cîștigătoarele ce-

kresensk 
Torpedo 
ratov — 
sament 
Ț.S.K.A. 
de Dinamo Moscova — 37 p.

5—1 ; Spartak Moscova— 
Gorki 7—4 ; Kristal Sa- 
Dinamo Riga 1—1. în cla- 
continuă să conducă 

Moscova, cu 45 p. urmată

ȘAH • După cinci runde, în 
turneul de la Ciudad de Mexico 
conduc Guillermo Garcia (Cuba) 
și Mario Campos (Mexic), cu cite 
3 p urmați de Cobo și Frey — 
2*/2 p.

TENIS DE MASA • Proba fe
minină pe echipe din cadrul cam
pionatelor internaționale ale Țării 
Galilor, care se desfășoară la Car
diff, a fost cîștigată de selecțio
nata Ungariei. în finală, jucătoa
rele maghiare au învins cu scorul 
de 3—0 formația Angliei. Rezultate 
tehnice : Judit Magos — Carolle 
Knight 2—1 (—17, 15, 17) ; Beatrix 
Kishăzi — Leslie Howard 2—0 (12, 
15) ; Magos, Kishăzi — Knight, 
Howard 2—1 (15, —18, 12).

lor două grupe preliminare. Cla
sate pe ultimele locuri în grupe, 
formațiile Poloniei și Spaniei vor 
susține un meci de baraj, echipa 
învinsă urmînd să activeze, în 
viitoarea ediție a competiției, în 
divizia secundă. în ultimele me
ciuri din cadrul grupei prelimi
nare B s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Anglia — Iugo
slavia 3—0 ; Spania — R. F. Ger
mania 1—

Schiofl sub umbrela... Așa arătau, sîmbâtâ după amiaza, cîțiva dintre pârtieipărții 
la proba d» coborîre de la St. Anton (Austria), care a trebuit să fie Omînată și st 
va disputa, probabil, azi. Este a 8-a coborîre .dim cadrul ,,Cupei Mondiale", la 
masculin, în clasamentul căreia conduce austriacul Franz Klammer și acum cme- 
rtunțâ sd se distanțeze, fiimd reputat ca un excelent coborîtor. In fotografie, elvețienii 
Rene Berth o d și Bernhard Russi, așteptînd încetarea ploii.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

CAMPIONATE.CAMPIONATE...
R. F. GERMANIA : Meciurile 

egale au predominat
Meciurile din etapa a 21-a a 

campionatului s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Bayern

Hbness (Bayern) atacă in ciuda in
tervenției neregulamentare a apă
rătorului advers, Weiner. (Fază din 
meciul Bayern Miinchen—Hertha).

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Everton 2—0 ; Bristol — New
castle 1—1 ; Liverpool — Bir
mingham 4—1 ; Manchester U- 
nited — Derby 3—1 ; Middles
brough — Tottenham 2—0 ; 
Manchester City — Stoke 2—0 ; 
Coventry — Leeds 2—1. în cla
sament conduce Liverpool cu 
P (26 de partide), urmată 
Ipswich 32 p (22 de jocuri) 
Aston Villa 29 p.

ITALIA :
Pierzînd un punct, 

Torino cedează șefia 
lui Juventus

35 
de 
Și

BOLOGNA, 6 (prin telex). — 
Cea de-a 15-a etapă a adus din 
nou în fruntea clasamentului pe 
Juventus care a întrecut Samp- 
doria 
scrise 
A. C.

litate Ia Genova, cu echipa lo
cală (1—1 ; au înscris Arcoleo 
— Genova, respectiv Pulici), s-a 
văzut egalată de Juventus care, 
datorită golaverajului superior, 
are ocupat locul de onoare. De
altfel, echipele torineze s-au de
tașat de restul formațiilor par
ticipante la 6 puncte. Iată cele
lalte rezultate și autorii goluri
lor : Bologna—Roma 2—0 (Meni- 
chini — autogol și Paris — pe
nalty), Fiorentina—Napoli 2—1 
(Delia Martira 2 ; Pellegrini — 
autogol), Foggia—Verona 4—1 
(Bordon 2, Domenghini, Nicoli ; 
Mascetti), Lazio—Catanzaro 0—1 
(Michesi), A. C. Milan—Cesena 
0—0, Perugia—Internazionale
0—1 (Muraro).

Iată primele 
Juventus 
Torino 
Internazionale

1.
2.
3.

trei clasate :
15 12 1 2 24-10 25
15 10 5 0 22-11 25
15 7 5 3 20-12 19

cu 3—0, prin golurile în
de Tardelli (2) și Bettega. 
Torino, terminînd la ega-

în clasamentul golgeterilor 
continuă să conducă Pruzzo (Ge
nova) cu 13 goluri.

DE PRETUTINDENI
STADIONUL din Cuzco,

Miinchen — Herta 1—0; Schalke 
04 — Eintracht Frankfurt pe 
Main 1—1 ; Saarbriiken — Kai
serslautern 2—2 ; Karlsruhe — 
Bremen 3—I ; Koln — Fortuna 
Dusseldorf 2—2 ; Duisburg — 
Bochum 0—0. în clasament con
duce Borussia Monchengladbach 
cu 30 p.

ANGLIA : F. C. Liverpool 
se menține în frunte

Rezultate tehnice : Arsenal — 
Sunderland 0—0 ; Aston Villa —

PE
oraș peruan situat la altitudi
nea de 3 300 m, s-a disputat 
sîmbătă meciul amical dintre 
selecționatele Perului și Argen
tinei. Victoria a revenit gazde
lor cu 2—0 (1—0), prin golu
rile marcate de Palacios și Ra
mirez. Fotbaliștii argentinieni 
s-au acomodat greu cu altitudi
nea neobișnuită, dar și unul din 
componenții echipei-gazdă, Teo- 
filo Cubillas, care s-a reîntors 
recent din Portugalia, nu a pu
tut evolua decît o singură re
priză, pierzîndu-și obișnuința de 
a juca la mare altitudine.

ÎNTR-UN MECI internațional 
desfășurat la Santiago de Chile, 
echipa locală „Colo-Colo" a în-

vins cu 1—0 (1—0) formația 
Austria Salzburg. Unicul gol 
al partidei a fost înscris în mi
nutul 16 de Vargas.

FOTBALISTUL englez 
Banks, fostul portar al 
naționale a Angliei, va 
acest sezon în formația 
cană Fort Lauderdale. 
Banks, în vîrstă de 37 
este complet restabilit după ac
cidentul de automobil care l-a 
ținut departe de stadion timp 
de patru ani.

IN CADRUL preliminariilor 
campionatului mondial : Tunisia — 
Algeria 2—0 (0—0), prin golurile 
marcate de Akid (min. 58) și Kaabi 
(min. 74). Meciul a avut loc la 
Tunis.

Gordon 
echipei 

juca în 
ameri- 

Gordon 
de ani,
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