
Simbătă și duminică, in întreaga țară

Sfîrșitul săptăminii trecute a fost extrem de bogat 
in competiții ale sportului de masă. Simbătă și du
minică, pe pirtii și patinoare, în săli și pe terenurile 
de sport au 
cheind, prin

avut loc numeroase întreceri, unele în- 
finale care au cunoscut un deplin succes.

ample competiții la care, în 
luat parte zeci și sute de mii 
la aceste entuziaste intreceti, 
denții ziarului ne-au relatat :

etapele anterioare, au 
de concurenți. Prezenți 
redactorii și corespon-

A Vl-a EDIțlE A „CUPEI U. T. C.“ LA SCHI
PĂLTINIȘ, 20 (prin telefon). 

Frumoasa stațiune montană din a- 
propierea Sibiului / a îmbrăcat, la 
sfirșitul săptăminii, haine de 
sărbătoare cu prilejul desfășu
rării finalelor celei de-a Vl-a ediții 
a „Cupei U.T.C." la schi (elevi, 
14—19 ani). Organizatorii competi
ției — C.C. al U.T.C., în colaborare 
cu C.N.E.F.S. și Ministerul Educa
ției și învățămîntului — au asigurat 
condiții excelente de întrecere ce
lor aproape 200 de participanți ve- 
niți din toate județele țării și din 
municipiul București.

Simbătă dimineața, un soare 
strălucitor a invăluit pista de sla
lom de sub telefericul din Păltiniș, 
unde a fost amenajat traseul pen
tru întrecerea slalomiștilor. De alt
fel, pîrtia și numărul mare de 
porți au triat sever pe concurenți, 
în manșa a doua răminînd doar 
25 de băieți și 15 fete. Lideri au
toritari ai curselor au fost repre
zentanții județului Sibiu, Maia 
Heitz și Adrian Natanail. Atit ei, 
cit și alți sportivi clasați pe locu
rile fruntașe, pot aspira, dacă se 
vor pregăti cu perseverență, la a- 
firmare în performanță. După a- 
miază, pe un traseu pitoresc mar
cat în „Grădina Oncești” s-au în
trecut fondiștii. Fetele au avut de 
străbătut o buclă de 1,5 km, iar 
băieții de parcurs de două ori a- 
cest traseu. Cîștigătorii, Lidia Vodă 
(Harghita) și Nicolae Băjan (Bra
șov), au dovedit o superioritate 
netă.

Ca o apreciere generală, putem 
remarca nivelul tehnic al compe
tiției, mult superior față de edi
ția trecută (desfășurată tot la 
Păltiniș). Festivitatea de premiere, 
cu prilejul căreia cîștigătorilor

le-au fost oferite . diplome și e- 
chipament sportiv, a constituit un 
imbold pentru toți cei prezenți la 
finale, fiecare dorind să se pregă
tească și mai bine pentru 
viitoare.

REZULTATE TEHNICE, 
fete : 1. Maia Heitz , 2.

edițiile

Slalom
Iolanda

Griga (Maramureș), 3. Emilia Po- 
tîrniche (Brașov) : băieți : 1. A.
Natanail, 2. C. Kapany (Brașov), 
3.' Gh. Negrescu (Dolj) ; fond fete:
1. Lidia Vodă, 2. Petronela Criș 
(Maramureș) 3. Amelia Ristea 
(Hunedoara) ; băieți : 1. N. Băjan,
2. Gh. Filip 
Onuț (Alba).

(Harghita),

Paul IOVAN

„CUPA INDEPENDENȚEI^ LA SANIE
MIERCUREA CIUC, 20 (prin te

lefon). — Județul Harghita a găz
duit din nou o mare competiție 
de masă cu caracter republican : 
finala pe țară a „Cupei Indepen
denței" la sanie pentru pionieri 
(10—14 ani).

Ceea ce trebuie spus încă de la 
început despre acest concurs, orga
nizat de către C.N.O.P., C.N.E.F.S. 
și M.E.I., cu sprijinul larg al or
ganelor locale este că el a con
stituit o adevărată sărbătoare a 
sportului pionieresc. întrecerile 
s-au desfășurat simbătă și dumi
nică, pe o pîrtie special amena
jată in stațiunea Băile Harghita, 
localitate situată la 23 km de 
Miercurea-Ciuc, beneficiind de o 
vreme frumoasă, cu soare și un 
minunat decor de iarnă. Concu- 
renții — 40 fete și 40 băieți — re
prezentanți ai tuturor județelor și 
ai municipiului București au avut 
de străbătut, în două manșe, o 
pistă lungă de 1400 m cu 90 m di
ferențe de nivel. Traseul 
mis, pe alocuri, atingerea 
viteze de peste 90 km pe 
cu toate că mulți dintre 
panți au venit din județe

nins puțin în acest an, am asistat 
la dispute spectaculoase în care 
rivalitatea s-a tranșat în funcție 
de secunde. înainte de a da nu
mele cîștigătorilor, subliniem com
portarea foarte bună a reprezen
tanților județului Harghita care au 
ocupat primele locuri atit la bă
ieți cit șl la fete.

Rezultate tehnice : fete — 1. El
vira Lucaci (Harghita), 2. Camelia 
Uuțulea (Suceava), 3. Isabela Șo
văială (Prahova). Băieți — 1. Mi
hai Sandor (Harghita), 2. Victor 
Partenie (Suceava), 3. Viorel Cer- 
nat (Galați). Cei mai tineri con
curenți :_ Olga Lepși (Caraș-Seve- 
rin)

LA

DUMINICA, LA CLABUCET
PREDEAL, 20 (prin telefon). 

Duminică, pe pîrtia de la Clăbu- 
cet, în prezența unui mare număr 
de spectatori, a avut loc deschi
derea oficială a etapei finale a 
Spartachiadei militare de iarnă.

La concursurile sportive și mi- 
litar-aplicative, care încep mîine 
și vor dura pînă duminica viitoa
re, iau parte militari, subofițeri și 
ofițeri grupați în zece loturi. El 
se vor întrece în probele de tri- 
atlon de iarnă (slalom, coborîre, 
fond), patrulă, pluton și ștafetă. _

După raportul prezentat tovară
șului general-maior Paul Gheler, 
care a declarat deschisă această

a per- 
unor 

oră. Și 
partici- 
unde a

In 
din

ediție, s-a desfășurat o reușită de
monstrație sportivă, la care și-au 
dat concursul elevii Liceului de 
schi din Predeal, conduși de pro
fesorii loan Bogdan și Elena Nea- 
goe, sportivi fruntași de la A.S.A. 
Brașov, elevii cursului militar de 
educație fizică conduși de lt. col. 
Gh. Neamțu, precum și numeroși 
sportivi militari care vor participa 
la competiție. Au produs o impre
sie bună evoluțiile tehnice ale u- 
nor participanți : Paul Crăciun, 
Mihai Burlacu, Alex. Movileanu și 
Doru Șustreanu.

Mihai BARA

Năstase a trimis mingea cu capul in 
al echipei sale.

poartă, înscriind al doilea gol 
Foto : I. MIHĂICĂ

Cu o săptămină înaintea deschiderii sezonului oficial de fotbal

NUMEROASE MECIURI
DE VERIFICARE

Duminicâ, pe diverse stadioane din țară, au avut loc noi meciuri de verificare a 
echipelor divizionare, care pregătesc deschiderea apropiatului sezon oficial. Timpul 
primâvăratic a invitat pe iubitorii fotbalului la aceste repetiții. Pentru acele formații 
care vor disputa peste o săptămină ,,optimile* Cupei României, jocurile au prezentat 
un interes mai deosebit, dat fiind faptul că antrenorii au trimis in teren „echipele- 
posibile" pe care le vor alinia in partidele oficiale programate in ziua de 27 februa
rie. In programul duminical, extrem de bogat, au figurat ți citeva intilniri ' 
ționale. lată amănunte de la aceste mociuri.

interna-

STEAUA - PROGRESUL
3-0 (1-0)

Vremea splendidă, primăvărati- 
că, a atras — duminică dimineață 
— în tribunele stadionului Steaua 
aproximativ 10 000 de spectatori, 
martori ai unui meci atractiv, dis
putat între echipele Steaua și Pro
gresul. Campionii au prezentat o 
formație cu toți jucătorii selecțio
nați in lotul reprezentativ (mai 
puțin Iordache), reîntorși recent 
din turneul efectuat în Franța. Fi
resc, cu o asemenea garnitură mi
litarii au avut în permanență ini
țiativa, au impus un ritm alert, 
și-au creat numeroase acțiuni o- 
fensive — datorate în mare parte 
contribuției lui Dumitru. Din mul
tele pcazii, militarii au înscris trei 
goluri frumoase, obținînd. astfel, 
o victorie meritată. Primul a fost 
marcat de Dumitru (min. 33), șut 
pe jos din interiorul careului.

După pauză, jucătorii de la Pro
gresul au un început bun de re
priză și sînt pe punctul de a ega
la. Țevi (min. 54), scăpat singur, 
a fost deposedat de balon de por
tarul Moraru, ieșit în afara careu

lui, apoi Iorguleseu (min. 57) a 
șutat în bară. în continuare, Steaua 
revine în atac și punctează încă 
de două ori, prin Năstase (min. 
64), care a reluat cu capul o im
pecabilă centrare a lui Dumitru și 
prin Ad. Ionescu (min. 87), șut 
plasat din apropiere. în min. 65, 
Țevi a șutat în bară.

Arbitrul I. Pop a condus 
toarele formații : STEAUA : 
ru — Anghelini, FI. Marin, Sameș 
(min. 46 
Ion Ion, 
se (min. 
(min. 46 
Giron 
Badea,
Dragii. Iatan (min. 80 D. Stefar.) 
— I. Sandu, Țevi, Apostol. (Gh. N.)

nînd pe un front larg și 
oaspeții au dominat prima 
conducînd cu 3—G prin 
marcate de Oratowszky (min. 3), 
Lato (min. 23) și Sarmos (min. 40). 
După pauză, orădenii s-au mobili
zat, au reușit să-1 anihileze pe 
coordonatorul de joc Kostartk și au 
devenit mai periculoși în ofensivă. 
In acest fel ei âu reușit să redu
că din scor prin Kun II (min. 48) 
și Florescu (min. 55). F.C. BIHOR : 
Albu (min. 46 Vidac) — Popovici, 
Bigan, Lucaci, Petrovici (min. 
37 E. Naghi) — Naom, A. Naghi 
(min. 60 M. Marian), Kun II — 
Lupău, Kun I (min. 37 Florescu), 
Ghergheli (min. 65 Georgescu). 
STAHL : Kucla — Jalezny, Kosin- 
ky, Tryba, Kasperczak — Ryeny, 
Karosz (min. 15 Hnatin), Sarmos 
— Oratowszky, Lato, Krawczik (min 
46 Goncziak). (I. GHIȘA — co
resp).

simplu, 
repriză, 
golurile

U.T.A. - TORPEDO 
MOSCOVA 4-0 (1-0)

a-

urmă- 
Mora-

Stoica, 
Năsta- 
Zamfir

Zahiu), Vigu — 
Dumitru — Troi,
74 Ad. Ionescu), 
Aelenei) ; PROGRESUL : 
Sătmăreanu I. Moraru, 

Gh. Ștefan — Iorguleseu.

F. C. BIHOR - STAHL 
MiELEC 2-3 (0-3)

Peste 10 000 de spectatori au 
plaudat, în final, victoria meritată 
a gazdelor realizată în fața echi
pei campioane a Uniunii Sovieti
ce. Arădenii s-au detașat în repri
za a doua, cînd înaintașii au dove
dit o deosebită poftă de joc. Oas
peții au lăsat o bună impresie doar 
la capitolul pregătire fizică. Ei au 
creat acțiuni frumoase la mijlocul 
terenului, dar au păcătuit la fina
lizare. Golurile au fost realizate 
de : Nedelcu (min. 43), Cura (min. 
52 și 82), Tisa (min. 62). Iată for
mațiile prezente în teren : U.T.A. : 
Iorguleseu (Jivan) — Gașpar, Kukla, 
Schepp (Gali), Giurgiu — Domide 
(Bedea), Leac, Broșovschi — Cura, 
Nedelcu. Tisa ; TORPEDO : Zara- 
pin (Babenko) — Kuruglov, Supi- 
kov, Hudiev, Puturlakim — Petren
ko, Iurii. Filatov (Degterev) — 
Grișin (Socilin), Saharov (Hlopt- 
nov), Hrabrostin (I. IOANA — co- 
resp.)

Campioana Poloniei a lăsat 
plăcută impresie celor 6000 de 
spectatori prezenți la meci. Acțio-

o
(Continuare în pag. a 3-a)
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SI PREGĂTIRE•>

și Radu Mocanu (Iași).
Modesto FERRARINI

DORNA CÎNDRENILOR...
organizarea Școlii generale 

comuna Dorna Cindrenilor s-a 
desfășurat cea de-a doua ediție a 
întrecerilor de schi și sanie, des
chise elevilor școlilor generale. Au 
participat peste 100 de elevi, re
prezentanți ai școlilor din Poiana 
Stampei, Iacobeni, Vatra Dornei, 
Coșna. Poiana Negrii, Potîrgași, 
Crucea, Neagra Sarului și din lo
calitatea gazdă. Competiția face 
parte dintr-un șir de acțiuni cul
tural-sportive organizate în întîm- 
pinarea aniversării Centenarului 
Independenței. Trofeul pus în joc 
a fost cîștigat de sportivii din Dor
na Cindrenilor. (Ion MÎNDRESCU 
— coresp.).

...Șl PE DEALUL SASULUI

O atractivă competiție de săniuțe, 
dotată cu „Cupa Independenței11, a 
avut loc pe dealul Sasului din zona 
Muscelului, organizată din iniția
tiva Consiliului județean al orga-

(Continuare în pag. a 3-a)

Emilia Stoian (Dinamo) blochează cu siguranță și promptitudine mingea 
expediată de Carolina Hatură (Penicilina Iași) Foto : Dragoș NEAGU

în derbyul campionatului feminin de volei

DINAMO A
PENICILINA

Sala Dinamo a fost arhiplină 
ieri, la derbyul campionatului fe
minin de volei care a opus pe de
ținătoarea titlului, Dinamo, liderei 
actualei ediții, Penicilina Iași. Cele 
două fruntașe au oferit numero
șilor lor suporteri un joc de luptă, 
evident influențat sub aspect teh
nic de miza sa deosebită și, ca 
urmare, presărat cu multe greșeli 
individuale și de ansamblu. în a- 
oest context, dihamovistele au do
vedit totuși un plus de siguranță 
în execuții, o mai mare coeziune 
in joc, inventivitate în realizarea 
acțiunilor ofensive și o apărare la 
fileu cu mai puține breșe. Penici
lina a încercat să dea o replică 
la nivelul pretențiilor, dar în con
dițiile în care atacul i-a acționat

Diviziile naționale de lupte

STEAUA-CAMPIOANĂ LA LIBERE 
ÎNVINSĂ LA

Simbătă și duminică au fost 
programate întrecerile etapei a 
Il-a a Diviziei de lupte greco-ro- 
mane și a celei inaugurale a Cam
pionatului pe echipe la libere. 
Cu acest prilej, în Capitală s-au 
disputat turneele seriilor a II-a 
(la Dinamo) și a IV-a (la Stea
ua), concursuri în care au evoluat 
mulți dintre cei mai valoroși 
luptători de greco-romane din 
țară.

LUPTE GRECO-ROMANE

întîlnirea de la Dinamo a fost, 
dominată — normal — de sportivii 
echipei organizatoare, care au ocu
pat primul loc la opt dintre cele 
zece categorii de greutate, totali- 
zind 54 de puncte. O comportare 
frumoasă au avut și formațiile 
Steagul roșu Brașov și Rapid, cla
sate în această ordine, cu același 
număr de puncte (38). Dinamoviștii 
au prezentat cîțiva sportivi ju
niori (C. Scuturici, O. Ștefănoiu) 
care au lăsat o foarte frumoasă 
impresie. Concursul de la Dinamo 
a oferit meciuri frumoase, multe 
dintre ele echilibrate pînă la gon- i 
gul final. Unul dintre acestea a 
fost cel dintre slătineanul M. Vlad 
și P. Dicu (Dinamo), în care di- 
namovistul a reușit să acumuleze 
avantajul necesar victoriei numai 
în ultimele minute de luptă. O 
partidă atractivă au realizat și I. 
Savin (Dinamo) și C. Pălărie 
(C.S.U. Pitești), -Savin reușind să 
se impună cu greu în fața unui 
adversar foarte bine pregătit.

Primele locuri au fost ocupate, 
în ordine de următorii : C. Scutu- 
rici (Dinamo), G. Toader (St. r.

AZI, PRIMA GALA
A FRUNTAȘILOR BOXULUI

Astă-seară, de la orele 18, în 
sala Floreasca din Capitală va a- 
vea loc prima gală de selecție a 
celor mai buni pugiliști ai țării. în 
fruntea programului, turneul bo
xerilor de categorie muscă : Fare- 
din Ibrahim — Paul Dragu și Niță 
Robu — Dumitru Burdihoi.

CONSTANȚA
Bv.), N. Horinceanu (Dinamo), D. 
Aiacoboaie (Rapid), I. Păun, A. 
Popa, I. Enache. P. Dicu, I. Savin, 
V. Dolipschi (toți de la Dinamo). 
Pe echipe, clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Dinamo (54 p), 2. Stea
gul roșu Brașov (38 p), 3. Rapid
(38 p), 4. Aluminiu Slatina (33 p), 
5. C.S.U. Pitești (27 p), 6. C.S.M. 
Reșița (17 p). (Mihai TRAN CĂ)

)
In reuniunea din sala Steaua 

din Capitală, in care s-au între
cut echipele de greco-romane din 
seria a IV-a, am asistat la citeva 
meciuri atractive, dar nivelul ge
neral al partidelor nu poate pri
mi decit calificativul mulțumitor. 
Luptătorii fruntași care s-au în
trecut aici, ca de pildă Gh. Ber- 
ceanu, C. Alexandru, I. Baciu, 
I. Prențiu și Z. Szilak de la Stea
ua, Șt. Rusu de la Rădăuți, au 
cîștigat cu ușurință în toate cele 
5 tururi. Sportivii cu mai puțină 
experiență au fost însă deficitari 
Ia procedeele tehnice, mai cu sea
mă la cele din lupta de Ia parter, 
unde n-au găsit 
mai* potrivite, nici 
nici în atac.

După cum era de . . 
ua a cîștigat disputa dar nu la 
un scor mare. La unele categorii 
a prezentat concurenți care sînt 
încă la începutul carierii lor spor
tive. Bine s-a comportat și for
mația din Rădăuți, câre în afara 
medaliatului olimpic, Ștefan Rusu, 
a mai avut 2—3 sportivi 
gătiți.

Ciștigători pe categorii 
tate : 48 kg — Gh.
(Steaua) ; 52 kg — C. Alexandru 
(Steaua) ; 57 kg — FI. Răduț
(C.S.M. Suceava) ; 62 kg — I. Ba
ciu (Steaua) ; 68 kg — Șt. Rusu 
(IPROFIL Rădăuți) ; 74 kg — Gh. 
Petre (Steaua) ; 82 kg — V. Pren
țiu (Steaua) ; 90 kg — T. Lucescu 
(Nicolina Iași) ; 100 kg — Gh. 
Moldoveanu (Nicolina Iași) și 
+100 kg , — Z. Szilak (Steaua). 
Clasamentul turneului : 1. Steaua 
46 p, 2. IPROFIL Rădăuți 34 'p, 
3. C.S. Botoșani 34 p, 4. A.S.A. 
Bacău 30,5 p, 5. Nicolina Iași 
29,5 p, 6. C.S.M. Suceava 29 p. 
(T. RABȘAN)

soluțiile cele 
în apărare și

așteptat, Stea-

bine pre-

de greu-
Berceanu

Fl.

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎNTRECUT

IAȘI: 3-0
tot timpul stereotip, iar blocajul a 
fost ca și inexistent, era greu de 
presupus ca numai apărarea din 
linia a doua să salveze rezultatul.

Dinamo a obținut, deci, mai ușor 
decit se aștepta victoria : 3—0 (11, 
11, 6), luindu-și astfel revanșa pen
tru înfrîngerea suferită, tot în trei 
seturi la Iași, în turul campiona
tului, și relansind astfel cursa 
pentru titlu. Fiecare început de set 
a aparținut campioanelor care au 
realizat suite de puncte, prețioase, 
apoi ieșencele au avut reveniri 
scurte, dar nu suficient de con
vingătoare, pentru ca. în finaluri 
Dinamo să domine categoric. Cea 
mai spectaculoasă răsturnare de 
scor s-a petrecut în primul set : 
după 8—0 pentru Dinamo, a urmat 
9—8 pentru Penicilina ! în urmă
toarele, gazdele au realizat de fie
care dată 4—0, însă replica adver
sarelor a făcut ca avantajul să 
scadă rapid. Pînă la sfîrșitul a- 
cestor două seturi, jucătoarele ma- 
estrei emerite a sportului, Doina 
Ivănescu, au avut însă momente 
de vîrf, atit în fazele de atac, cînd 
au realizat frumoase combinații (în- 
deQșebi prin coordonatoarea Ale
xandrina Constantinescu și prin 
trăgătoarele Venera Hoffmann și 
Gabriela Popa) din pase scurte sau 
întinse pe fileu, cit și în apărare, 
unde Irina Petculeț domina fileul 
la blocaj, iar colegele sale aco
pereau bine spațiul de joc. în 
acest timp, Penicilina a avut o 
eficacitate scăzută in atac, datorită 
lipsei de variație în acțiuni, dar 
mai ales tracului de care nu s-a 
eliberat in cele 65 de minute cit 
a durat meciul. Doar Georgeta Po
pescu s-a dovedit mai hotărâtă la 
fileu. Arbitrii- V. Ranghel și V. 
Dumitru au condus bine formațiile: 
DINAMO : Gabriela Popa, Venera 
Hoffmann, Emilia Stoian, Irina 
Petculeț, Helga Bogdan, Alexan
drina Constantinescu (Mariana Io
nescu) ; PENICILINA IAȘI : Au
relia Ichim, Carolina Hatură (Kate 
Tcacenco), Nadia Sava, Mariana 
Baga-Ivanov (Mariana Raevschi- 
Zamfir), Georgeta Popescu (Kate 
Tcacenco), Ana Chirițescu (Ana 
Vintilescu). în urma victoriei de 
ieri, Dinamo a egalat pe Penicili
na in fruntea clasamentului.

Aurelian BREBEANU
Amănunte despre celelalte parti

de ale etapei, în pag. a II-a.

Nu-i cel mai nimerit să judeci 
stadiul 
cîtorva sute de mii de oameni pe 
tărîmul educației fizice și sportu
lui pornind de la o ședință. To
tuși, considerăm că recenta anali
ză, profundă și multilaterală, făcu
tă de Biroul Comitetului județean 
Iași al P.C.R. constituie un mo
ment de referință pentru cine este 
iubitor al efortului omului de a 
se depăși și a-și înfrumuseța viața 
prin pregătire fizică chibzuită.

Dezbătîndu-se activitatea desfă
șurată de C.J.E.F.S., s-a pornit de 
la mai multe rezultate frumoase, 
unele remarcabile, obținute de 
sportivii noștri, observindu-se tot
odată, că — în ansamblu — nu 
este depășită o anumită treaptă 
modestă. Modestă, chiar dacă por
nim de la baza materială pusă la 
dispoziție și, mai ales, de la deo
sebitele resurse de vigoare și pre
gătire existente. Județul, munici
piul Iași — cu cei peste trei sute 
de mii de locuitori — vibrează de 
tinerețe, datorită natalității deose
bite precum și numeroaselor uni
tăți școlare și universitare, între
prinderilor economice cu o medie 
de vîrstă dătătoare de optimism. 
Avem și destul de multe cadre cu 
pregătire superioară, foști cam
pioni naționali și alți sportivi re- 
putați. Baza tehnico-materială se 
dezvoltă în ultima vreme mai ar
monios și are perspective ca, în 
cîțiva ani, să acopere necesitățile.

Desigur, s-au remarcat în ca
drul discuțiilor, ca și în materia
lele prezentate pentru dezbatere, 
rezultatele pozitive de pînă acum, 
care constituie o temelie solidă. 
Chiar au fost depășite unele pre
vederi în domeniul educației fi
zice și sportului de masă, la mai 
multe manifestări înregistrindu-se 
peste 200 000 de participanți. E 
meritoriu faptul că, la ultima 
Olimpiadă, două medalii din valo
rosul palmares românesc au fost 
cucerite de ieșeni. Insă Biroul Co
mitetului județean de partid nu a 
acordat principala atenție statisti
cilor îmbucurătoare, ci a insistat 
în direcția analizei exigente a ră- 
mînerilor în urmă față de posibili
tăți, a stabilirii măsurilor riguroa
se, politice, organizatorice si teh- 
nico-materiale, pentru ca tinerețea 
ieșeană să dea țării mai mult pe 
tărîm sportiv. în același timp, s-a 
căutat calea mai bună ca educa
ția fizică și sportul de masă să 
contribuie simțitor la călirea fizi
că, morală și de voință, spirituală, 
a populației.

Tov. general locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., 
participind la lucrările Biroului, a 
ținut să sublinieze marea exigență, 
grijă conducerii partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășu
lui secretar general NICOLAE 
CEAUSESCU, pentru amplificarea 
și progresul calitativ al mișcării 
sportive- românești. Președintele 
C.N.E.F.S. s-a . referit la situația 
existentă, dar mai ales la cerin
țele fiecărei ramuri, insistînd ca

noile construcții, în 
toare, de la Iași, 
înot, patinaj, atletism în sală, gim
nastică etc. să contribuie la obți
nerea performanțelor remarcabile.

S-a observat, în cadrul discu
țiilor, că nu sînt judicios folosite 
terenurile și sălile existente, că 
trebuie organizate mai multe baze 
simple, nu numai în școli dar și 
în întreprinderi, ca și ia sate. Cu 
multă exigență a fost privită ten
dința unor unități sportive, a unor 
organizații de sindicat și U.T.C. 
de a efectua manifestări formale, 
acțiuni fără urmări pozitive în 
timp. S-a cerut insistent ca parti
ciparea la „Daciadă11 să fie masi
vă, ca pînă în 1980 să se ajungă 
la aproape un sfert de milion de 
sportivi cuprinși în această gran
dioasă manifestare.

Sintetizînd opiniile exprimate, 
tov. Ion Iliescu, prim secretar al 
Comitetului județean de partid, a 
recomandat o îmbunătățire con
sistentă și rapidă a mișcării spor
tive ieșene, printr-o atentă și res
ponsabilă conducere politică a a- 
cesteia în fiecare întreprindere, 
Instituție, comună, de către orga
nizațiile P.C.R. Organizațiile de 
sindicat, cele ale U.T.C., școlile 
din județ au posibilități mult mai 
mari de sprijinire a asociațiilor și 
cluburilor sportive. Trebuie com
bătută tendința unora de a ajuta 
numai verbal activitatea sportivă. 
E necesar să se insiste pentru că- 
lirea fizică a populației, răspândi
rea gimnasticii de reconfortare^ 
care poate ajuta la evitarea ex
cesului de medicațnente. Este ne
cesar să, se pornească o intensă 
activitate sportivă în școli, din 
primele clase, unde trebuie, peste 
tot, să se amenajeze terenuri, 
baze simple, conform prevederilor 
din planul cincinal în profil teri
torial. Tov. Ion Iliescu a atras a- 
tenția asupra unor sporturi, pînă 
nu demult răspîndite, și care a- 
cum sînt neglijate, precum și asu
pra altora care cuceresc mai greu 
teren la Iași. Activitatea cadrelor 
de tehnicieni, antrenori, profesori 
de educație fizică se cere mai 
bine coordonată de către C.J.E.F.S.. 
pornindu-se mai organizat de la 
sportul de masă la cel de perfor
manță.

S-a observat, în cadrul ședinței, 
că lasă de dorit inițiativa în ceea 
ce privește sporturile de iarnă, 
canotajul, că unele cadre didacti
ce nu folosesc toate valențele 
sportului, ale drumeției pentru 
cultivarea nobilelor sentimente 
patriotice. Din ședință — în ca
drul căreia s-au stabilit măsuri 
eficiente, concrete, menite să ducă 
la d&zvoltarea sportului ieșean — 
s-a desprins optica optimistă a- 
supra viitorului sportului ieșean 
care sperăm că în scurt timp va 
aduce noi succese de prestigiu în 
ansamblul progresului. sportului 
românesc.

MIHAI DIMITRIU
Redactor-șef al ziarului 

„Flacăra lașului"

Mcciurilc de hochei România — R. D. Germana

OASPEȚII AU ClȘTIGAT AMBELE PARTIDE
România - R. 0, G. 2-6 (1-3, 0-1, 1-2) și 2-3 (1-1, 0-2, 1-0)
La sfîrșitul săptăminii trecute, 

patinoarul „23 August" din Capi
tală a găzduit o dublă confruntare 
hocheistică între selecționatele 
României și R. D. Germane. în 
ambele partide, victoria a revenit 
oaspeților, afiați într-un stadiu de 
pregătire mai avansat.

Prima confruntare dintre cele 
două selecționate a avut loc sîm- 
bătă-seara și s-a încheiat cu vic
toria oaspeților, care au cîștigat 
cu 6—2 (3—1, 1—0, 2—1). In ciu
da faptului că meciul a fost foar
te frumos, extrem de rapid și cu 
multe faze de poartă, care de 
care mai palpitantă, numeroșii 
spectatori prezenți au plecat ne
mulțumiți. Și aceasta nu atit 

pentru că echipa româ
nă a părăsit terenul în
vinsă, cit mai cu seamă 
pentru maniera în care 
ea a fost întrecută, la 
un scor prea sever față 
de raportul de forțe de 
pe teren.

Ce a nemulțumit la 
jucătorii noștri în acest 
meci ? înainte de toate 
abundența momentelor 
de neatenție din apă-

de care oaspeții 
din plin. în 

nu ni se pare

(nr. 14)

Moment de tensi
une la poarta lui
Netedu. In lupta
pentru puc FI.
Sgîncă (nr. 2 in
dreapta) cu debu-
tantul Bogelsack

rare, 
profitat 
sens 
de interes să notăm că din cele 
6 goluri realizate de hocheiștii 
din R. D. Germană în această 
întâlnire două au fost marcate 
pe contraatac, în același minut 
(58) și pe fondul unor copilărești 
greșeli de plasament, cînd toată 
echipa noastră se avîntase, la 
scorul de 4—2, pentru a obține 
reducerea lui și poate chiar ega- 
larea. De asemenea, unul din 
punctele oaspeților, chiar primul 
gol al jocului, s-a datorat unei 
gafe a portarului Netedu, de alt
fel excelent în continuare. în 
schimb, atunci cînd s-au mobili
zat, hocheiștii români au făcut 
față cu destul aplomb jocului iu
te și combinativ al oaspeților, 
mărturie în acest sens stînd cele 
două momente de inferioritate 
numerică, consecutive, din repri
za secundă, cînd timp de 4 mi
nute echipa noastră s-a apărat 
bine. Ce folos însă, pentru că' — 
așa cum spuneam — gafele de 
plasament, lipsa de tehnică și, în 
plus, replierea tardivă a atacan- 
ților în momentele 
au anulat asemenea 
rale...

Nu vom uita să 
năm și faptul că în atac s-a ju
cat fără omogenitate și cu pu
ține pase, preferîndu-se — gre
șit ! — acțiunile individuale, 
să nu mai vorbim de unele 
țări de-a dreptul incredibile, 
cători ca Tureanu, Axinte 
Gheorghiu, aflîndu-se aproape sin
guri cu excelentul portar Her- 
zig au irosit posibilitatea de a 
marca. Elocvent în privința ine-

au 
acest 
lipsit

de defensivă, 
cîștiguri mo-

mai mențio-

Ca 
ra- 
Ju- 
sau

ficacității atacanților români este 
și faptul că unul din cele două 
goluri realizate de ei s-a mate
rializat într-un moment cînd e- 
chi,pa noastră avea o netă, supe
rioritate numerică : 5 contra 3 !

Punctele au fost rtiarcate în or
dine de : Miiller 1—0 (min. 5), 
Slapke 2—0 (min. 11), Miiller 
3—0 ' ‘ - -
(min. 
Pană 
(min.

(min. 14), Tureanu 
14), Miiller 4—1 (min. 
4—2 (min. 52), Bielas
58), Bielas 6—2 (min.

3—1
38),

5—2
58).

Al doilea meci, care a avut loc 
duminică, a fost mult mai echili
brat, rezultatul său final reflec- 
ti'nd mai corect raportul de forțe 
de pe teren : 3—2 (1—1, 2—0, 0—1), 
pentru oaspeți. Echipa noastră a 
jucat mai aproape de valoarea ei 
reală, manifestmd o mai mare si
guranță în apărare. Din păcate, în 
atac s-a ratat din nou foarte mult 
și iarăși din ocazii foarte clare. An
trenorul St. Ionescu a procedat 
bine folosind alți jucători, pentru 
a putea verifica posibilitățile tutu
ror componenților lotului. Astfel, 
duminică in poartă a evoluat Gh. 
Huțan, iar în atac au apărut Du
mitru, Mikloș și Moroșan. Meciul 
a început în nota de dominare a 
selecționatei române care a și des
chis scorul. în finalul reprizei, 
oaspeții au obținut egalarea, pen
tru ca in repriza secundă, într-un 
singur minut (iarăși !) ei să se 
detașeze (3—1). în ultima parte e- 
chipa română a luptat acerb pen
tru egalare, dar n-a reușit decit să 
reducă din handicap. Au înscris 
în ordine : Moroșan 1—0 (min. 3), 
Stasche 1—1 (min. 18), Thomas 2—1 
(min. 27), Noack 3—1 (min. 28), 
Mikloș 3—2 (min. 44).

Meciurile au fost conduse la cen
tru de Viaceslav Kuznețov, ajutat 
de Vladimir Osepciuk și Igor Pru- 
sov, toți din U.R.S.S.

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE
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S-a încheiat turneul final ai f. €. E. Ia volei (m) In al treilea meci de juniori la hochei

DINAMO BUCUREȘTI A FOST
1

Etapa de simbătă și duminică a campionatelor naționale de bas
chet a oferit mai multe partide 
cu rezultate scontate.

interesante, încheiate, în general,

LA UN PAS DE VICTORIE! MASCULIN

• J.S.K.A. Moscova a cucerit trofeul • La Bruxelles, In Cupa Cupelor, 
Steaua a întrecut pe Honved Budapesta cu 3-0

PIEKSAMAKI, 20 (prin tele
fon). Cea de a 16-a ediție a Cu
pei campionilor europeni la volei 
masculin s-a încheiat duminică 
în sala „Urheilutalo" din locali
tate, cu victoria echipei Ț.S.K.A. 
Moscova, care a terminat neîn
vinsă turneul final al competi
ției, cucerind pentru a doua oară 
definitiv trofeul. Campioana 
României, Dinamo București, a 
avut o comportare bună în a- 
ceastă ediție a C.C.E., situîndu-se 
pe locul al doilea. De reținut însă 
faptul că voleibaliștii pregătiți de 
George Eremia au trecut de pu
țin pe lingă un succes de pres
tigiu, ei pierzînd vineri seara, 
Sn prima zi a turneului, meciul 
cu Ț.S.K.A. Moscova, după ce au 
condus cu 2—0 la seturi și 10—8 
în setul al treilea ! Și, astfel, s-a 
repetat situația din finala ediției 
1973—74.

După cum ne-a spus antreno
rul emerit Gh. Constantinescu, 
care a însoțit pe Dinamo în Fin
landa, echipa noastră putea să 
cîștige partida cu campioana so
vietică cu 3—0, dacă rezistența 
de concurs în finalul setului 3 
nu s-ar fi dovedit deficitară și 
dacă atenția la preluare nu ar 
fi scăzut. Pregătirea fizică a for
mației moscovite (din rîndul că
reia s-au remarcat Starunski, 
Savin șl Maliboga) a determinat, 
în principal, răsturnarea rezulta
tului. Simbătă, în ziua a doua, 
Dinamo a făcut o partidă foarte 
bună în compania campioanei 
Bulgariei. Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia, de care a dispus 
cu 3—0 (9, 9, 13). Tot sîmbătă, 
ȚJS.K.A. Moscova a dispus de

Vardar Skoplje cu 3—0 (4, 4, 7). 
în ultima zi a competiției : Di
namo — Vardar 3—1 (4, —9, 6, 4) 
și Ț.S.K.A. Moscova — Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname 
(13, 2, 2).

Clasamentul
Moscova 6 p 
București 5 p 
Sofia 4 p (3:8), 
3 p (3—9).

La sfîrșitul întrecerilor a fost 
alcătuit un sextet al turneului : 
Oros și 
Kondra, 
Moscova) 
Skoplje).

U-

exigențelor 
de două e- 
baschetului 
au evoluat

Sofia 3—0

1. Ț.S.K.A.
2. Dinamo
3. Ț.S.K.A.

final :
(9:2), 
(8:4),
4. Vardar Skoplje

Dumănoiu (Dinamo), 
Savin, Loor (Ț.S.K.A. 
și Bogoevski (Vardar

★

La Roulers (Belgia), în turneul 
final al Cupei cupelor la feminin: 
Iskra Voroșilovgrad — Ujpesti 
Dozsa Budapesta 3—1 (15, —13, 
8, 7), Dynamo Berlin — Ț.S.K.A. 
Sofia 3—1 (7, 10 —7, 7) ; Iskra 
Voroșilovgrad 
3—1 (9, 12, 5), 
Ujpesti Dozsa 3—2 (—3, 14, 4 
—13, 9).

La Bruxelles 
neul final al Cupei cupelor la 
masculin, cu participarea echipe
lor Radiotehnik Riga, Steaua 
București, Aero Odolena Vodă 
(Cehoslovacia) și Honved Buda
pesta. Steaua a întâlnit în primul 
joc pe Honved Budapesta de care 
a dispus cu 3—0 (6, 8, 9), după 
o partidă pe care a dominat-o 
într-o manieră categorică. Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost bucureșteanul Pop.

în celălalt meci, Radiotehnik 
Riga — Aero Odolena Vodă 3-0 
(9, 14, 13).

- Ț.S.K.A. Sofia 
Dynamo Berlin—

a început și tur-

GRUPA 1-6

DINAMO BUCUREȘTI — 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0 : 80—69 (46—35) și 84—56
(37—27). Dubla îtntîlnire a cores
puns doar în parte 
pe care le avem față 
chipe fruntașe ale 
nostru. Campionii
deseori confuz, situație favoriza
tă și de faptul că doar în mică 
măsură, universitarii clujeni 
le-au pus reale probleme. Elimi
narea chiar din min. 2 al par
tidei de duminică a lui Barna 
(Universitatea) a influențat ne
gativ evoluția ulterioară a cluje
nilor.

I.C.E.D. — RAPID BUCUREȘTI 
1—1 : 81—82 (43—44) și 84—74 
(38—36). Jucînd cu multă ambi
ție, rapidiștii au condus aproape 
permanent în meciul de sîmbătă. 
Numai că, dacă în min. 38 aveau 
9 p avans (80—71), în penultima 
secundă de joc, erau conduși cu 
1 punct: 80—81 ! Atractiv final 
de meci, dar umbrit de mai mul
te gesturi nesportive ale baschet- 
baliștilor de la I.C.E.D. Nemul
țumiți de o decizie de fault dic
tată de arbitri împotriva lor, ei 
au aruncat mingea în afara tere
nului de joc (Modrogan) și s-au 
repezit în tribună ca să... rezol
ve (!), neprincipial, niște discuții 
cu... spectatorii. (Modrogan și 
Atanasiu). (R. TIMOFTE)

CLASAMENT : 1. Steaua 51 p 
(27 meciuri) ; 2. Dinamo Buc. 50 
p (25 meciuri) ; 3. „U“ Cluj-Na
poca 39 p; 4—6. Farul, Rapid șl 
I.C.E.D. cite 35 p.

GRUPA 7-12
I.E.F.S. — DINAMO ORADEA 

1—1 : 72—57 (36—33) și 80—98
(32—49). Surprinzătoare evoluțiile 
contradictorii ale celor două for
mații de-a lungul a nici 24 de

ore. Sîmbătă, studenții s-au im
pus printr-un joc mai realist, 
mai rapid, mai gindit, în timp ce 
duminică, orădenii au condus 
tactic 
mai 
lipsit 
tingă

POLITEHNICA IAȘI 
VERSITATEA TIMIȘOARA 2—0 
88—78 (36—47) și 81—79 (38—42). 
Două prețioase victorii obținute

jocul, într-o partidă 
atractivă și în care 
doar două puncte ca 
„suta".-

mult 
le-au 
să a-

UNI-

Voința s-a apărat mai atent și 
puternic încurajată de proprii 
susținători a obținut revanșa. 
(G. Rosner — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — VOINȚA BRAȘOV 2—0 : 
80—75 (48—38) și 77—76 (33—37). 
Echilibru evident în ambele par
tide. (C. Cretu — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 2—0 : 67—51
(39—24) și 74—59 (35—33). Am
bele meciuri au fost lipsite de 
virtuți tehnice și spectaculare. 
Bucureștencele au obținut ușor 
victoria, oaspetele lor ținînd pa-

ROMÂNIA - UNGARIA 106
Miercurea Ciuc, 20 (prin tele

fon). — Cea de a treia partidă 
dintre selecționatele de hochei — 
juniori ale României și Ungariei 
a fost extrem de dîrză și de e- 
chilibrată, victoria revenind tine
rilor jucători români cu 10—6 
(1—5, 5—1, 4—0), care s-au deta
șat în ultima repriză. Oaspeții au

fost foarte activi doar în prima 
parte. Au marcat : Chiriță 2, 
Csiki 2, Gherghișan 2, Todor 2, 
Teodoriu și Gereb — România, 
Koralevics 2, Szabo, Kondor, Far- 
kaș, Tiszarovics. Au condus cu 
scăpări G. Tasnadi și A. B alint 
(Miercurea Ciuc).

W»----

In ultimul (urneu de sală al Diviziei A Ia handbal masculin

DINAMO BRAȘOV A ÎNVINS

ETAPA A
C.S.M. Borzești 
Dinamo București 
Știința Bacău 
Politehnica Timișoara 
Dinamo Brașov 
Steaua

XII-A, REZULTATE TEHNICE :

Mare

28—18
23—15
17—12
20—23
17—13
2G—17

(13—10) 
(14- 5) 
( 8- 7) 
(10—13) 
( 7- 7) 
(14- 9)

In campionatele de volei

DOAR DOUĂ VICTORII lN DEPLASARE
In etapa a XVI-a a campionatului Diviziei A de volei, doar două 

echipe au reușit să termine victorioase in deplasare : Știința Bacău, 
surpriza întrecerii feminine, și Explorări B. Mare. In rest, victorii 
scontate ale gazdelor. Iată amănunte :

FEMININ

I.E.F.S. — ȘTIINȚA (2—3). 
Evident surpriză, dar prin jocul 
prestat, mai ales în partea a 
doua a meciului, oaspetele au 
meritat victoria. Dînd dovadă

in mare măsură forței irezisti
bile de atac a Marilenei Gri
goraș, inspirat introdusă în te
ren în setul anterior și care a 
jucat aproape fără greșeală. în 
setul final, I.E.F.S. dominată 
psihic, nu a mai găsit resursele

REZULTATE 
TEHNICE

FEMININ i Dinamo — Peni
cilina Iod 3-0 (11. 11. 6). 
Fartrf Constanța — Rapid 
3—2 (—15, —13. «, 10, 8),
„U" Thn'hțoara — ,.U“ Craio
va 3-1 (—17, . 8, 8, 13), Ma
rotei B. Mare — C.S.M. Si
biu 3-0 (8, 14. 3), Ceahlăul 
P. Neamț — C.S.U. “ ' 
3—1 «, —7, 10, 7j,
— Știi’nța Bacău 2—3 
—9, —15, —8) ;

MASCULIN t Viitorul
— Delta Tulcea 3—1
—1fi, 9), Rapid — C.S.U. Ga
lați 3-0 (4, 12, 14). Politeh
nica Timișoara — Explorări 
B. Mar» 1—3 (—1«, 13, —10. 
—5), „U" Craiova — Cons
tructorul Brăiiia 3—0 (10. 9, 
14) 1 Petrolul Ploiești — Stea
ua, omlnot pentru 25 februa
rie. Tractorul Brașov — Dina
mo, «minat pentru 2 martie.

Galați 
I.E.F.S.

(®. 9,

Bacâu 
(7, 10,

CLASAMENTE 
FEMININ

1. PENICILINA 16 15 1 45 : 4 31
2. Dinamo 16 15 1 45 s 17 31
3. „U“ Craiova 16 10 6 35 : 22 26
4. Rapid 16 9 7 35 : 26 25
5. I.E.F.S. 16 9 7 37 : 29 25
6. Farul 16 9 7 33 : 28 25
7. C.S.U. 16 9 7 30 : 29 25
8. ,,U“ Timișoara 16 6 10 23 : 33 22
9. Știința 16 4 12 24 ; 39 20

10. M ara tex 16 4 12 20 : 38 20
11. Ceahldul 16 4 12 15 : 40 20
12. C.S.M. 16 2

MASCULIN

14 6 : 43 18

1. DINAMO 15 15 0 45 :: 3 30
2. Explorări 16 14 2 46 : 15 30
3. Steaua 15 11 4 37 :: 17 26
4. Politehnica 16 9 7 30 :: 36 25
5. Viitorul 16 8 8 32 : 32 24
6. Constructorul 16 8 8 30 :: 33 24
7. Tractorul 15 8 7 28 : 25 23
8. Rapid 16 7 9 30 :: 32 23
9. Universitatea 16 6 10 25 : 35 22

10. Delta 16 5 11 22 ;: 37 21
11. C.S.U. 16 2 14 17 : 44 18
12. Petrolul 15 1 14 10 : 43 16

Grigorescu (Marilena Grigoraș). 
Au condus foarte bine I. Covaci 
și Al. Dragomir. (Em. F.).

FARUL — RAPID (3—2). Joc 
foarte disputat, în care rapidis- 
tele cu Ruxandra Vraniță, Con
stanța Bălășoiu și Eugenia Re- 
bac în vervă au reușit să se 
distanțeze profitînd și de fap
tul că gazdele nu au avut în 
Cornelia Ionescu o ridicătoare 
în „mînă". Abia din setul al 
III-lea, cînd atacul a fost con
dus de Carmen Marinescu, și-au 
găsit și celelalte jucătoare con- 
stănțence cadența, Luxa Raco- 
vițan și Maria Enache domi- 
nînd lupta la fileu, fapt care a 
dus, în cele din urmă, la prima 
victorie a echipei Farul în fața 
Rapidului după 10 ani ! Arbi
tri : V. Vrăjescu și Z. Pătru, din 
București. (C. Popa-coresp.).

„U“ TIMIȘOARA — „U“
CRAIOVA (3—1). Timișorencele 
au făcut cel mai bun joc din 
actualul campionat, obținînd un 
rezultat favorabil în fața unei 
echipe care s-a comportat, to
tuși, bine. Au arbitrat I. Sușe- 
lescu și M. Oancea, din Bucu
rești. (I. Stan-coresp.).

MASCULIN

ultima a
Borzești,

turului de iar-
Dinamo Bucu-

de mal multă ambiție și avînd 
în Lucia Maftei „motorul' 
pel, Știința nu s-a 
învinsă nici la 2—0, 
încet handicapul. 
IV-lea, cîștigat in 
după ce studentele au condus 
cu 13—10, 14—12 și 15—14, a 
fost cel mai spectaculos, succe
sul băcăuancelor datorîndu-se

echi- 
recunoscut 

refăcînd 
Setul al 

extremis,

necesare să se impună și, după 
6—2 și un ușor echilibru la 
7, a cedat, jucătoarele de la Ști
ința realizînd 10 puncte direct 
din serviciu ! ! Știința a aliniat 
următoarea formație: Florentina 
Zaharia, Vanda Nedelcu (Mihae- 
la Stănilescu, Mihaela Pricop), 
Lucia Maftei, Niculina Amoră- 
riței, Leontina Mateș, Lucreția

DIVIZIILE NAȚIONALE DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

TIMIȘOARA. Turneul formațiilor 
din prima serie, disputat în loca
litate, a dat cîștig de cauză luptă
torilor de la Crișul Oradea care 
au prezentat o echipă mal omoge
nă și mai bine pregătită. Iată cla
samentul : 1. Crișul Oradea (43 p), 
2. C.S. Arad (42 p), 3. C.F.R. Timi
șoara (33 p), 4. Vulturii Textila 
Lugoj (33 p), 5. A.S.A. Cluj-Napo- 
ca (31 p), 6. SIMARED Baia Mare 
(23 p). Ciștigătorii, în ordinea ca
tegoriilor, sînt : F. Gherghe (C.F.R. 
Timișoara), C. Ionescu (ASA Cluj- 
Napoca), I. Gyăngyiisi (Crișul), F. 
Dukgheu (Crișul), I. Narchiș (C.F.R. 
Timișoara), I. Soboslay (Crișul). I. 
Poienar (C.F.R. Timișoara), X. Cio- 
banu (C.F.R. Timișoara), I. Bender 
(Vulturii Lugoj). R. Codreanu (C.S. 
Arad) — P. ARCAN — coresp.

TULCEA. Sportivii de la Dacia 
Pitești au cîștigat concursul din 
cadrul seriei a III-a, acumulînd 47 
p. Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. Delta Tulcea (35 p). 3. Fa
rul Constanța (33 p), 4. Dunărea 
Galați (33 p), 5. Metalul Buc. (32 
p), 6. Progresul Buc. (29 p). Ciști
gătorii pe categorii : P. Șerban 
(Delta), N. Zamfir (Dacia). A. Nea- 
gu (Farul). M. Boțilă (Dacia), I. 
Dulieă (Dacia), E. Hupcă (Meta
lul), I. Draica (Farul), N. Paras- 
chiv (Dunărea), D. Manea (Delta), 
M. Frujină (Dacia) — P. COMȘA 
— coresp.

LUPTE LIBERE
TIMIȘOARA. Lugojenii s-au pre

zentat foarte bine, acumulînd 46 p, ■ 
pe locurile următoare : U.M. Timi
șoara (40 p), C.F.R. Timișoara (39 
p), Rapid Arad (29 p), A.S.A. Ora
dea (29 p). Constructorul Hunedoa
ra (27 p). Iată ciștigătorii pe cate
gorii : I. GySrfi (Vulturii), A. Aroni 
(UMT), P. Cearnău (CFR). P. Brin- 
dușan (CFR), C. Zanier (Vulturii), 
I. Blaj (UMT), V. Mihăilâ (CFR), 
L. Rădoi (Vulturii), C. Ardeleanu, 
L Rădoi (Vulturii) — P. ARCAN.

CONSTANȚA. întrecerile din se
ria a III-a s-au încheiat cu o sur
priză : luptătorii localnici (Hidro
tehnica) au acumulat un număr 
mai mare de puncte decît forma
ția campioană, Steaua, iar tînărul 
constănțean D. Sanchi a ocupat 
primul loc la cat. 48, obținind nu
mai victorii prin tuș. Ceilalți cîști- 
gători : I. Vangheliei, C. Măndilă 
(Constanța), G. Anghel, O. Dușa 
(Steaua), D. Bocăneală (Constan
ța), M. Pîrcălabu (Steaua), D. Măr
gărit (Constanța), V. Pușcașu 
(Steaua). St. Grigoraș (C.S. Tîrgo- 
viște). Clasamentul pe echipe : 
Hidrotehnica (49 p), 2. Steaua (47 
p),3. C.S. Tîrgoviște (36 p), 4. Pro
gresul Buc. (30 p), 5. I.O.B. Balș 
(26 p), 6. Jiul Petrila (22 p) — 
P. ENACHE — coresp.

CLUJ-NAPOCA. Steagul roșu 
Brașov a dominat cu autoritate în- 
tilnirile din localitate, fiind inte
resantă doar lupta pentru locurile 
următoare. Clasamentul pe echi
pe : 1. Steagul roșu Brașov (49 p), 
2. Lemnarul Odorhei (37 p), 3. Mu
reșul Tg, Mureș (36 p), 4. C.S.M. 
Cluj-Napoca (34 p), 5. C.S. Satu 
Mare (30 p), 6. Comerțul Tg. Mu
reș (24 p.). Iată ciștigătorii, în or
dinea categoriilor : O. Feher (Satu 
Mare), B. Moise (Odorhei), A. Vă- 
sui, I. Breaz, P. Androne, C. Fo- 
dore (Steagul roșu), L. Ambruș 
(Mureșul), I. Cornuta (Satu Mare), 
I. Marton (Cluj-Napoca), L. Șimon 
(Mureșul) — P. RADVANI — co
resp.

IAȘI. Cum -era și firesc, con
cursul a fost dominat de dina- 
moviștii brașoveni, care au acu
mulat 49 p. S-au prezentat bine 
și luptătorii de la Galați (42 p) și 
Iași (33 p). Iată învingătorii, în 
ordinea categoriilor : V. Vișan 
(Rapid), D. Ignat (Dinamo), A. 
Neagu, T. Drăguș (Dunărea), I. 
Lungu (Brăila), E. Cristian (Dina
mo), V. Țigănaș (Iași), V. Iorga 
(Brăila), S. Morcov (Dinamo), N. 
Burgaza (Dunărea) — D. ONCIUL 
— coresp.

POLITEHNICA — EXPLO
RĂRI (1—3). Partida s-a înche
iat în favoarea băimărenilor, 
care au fost mai deciși în jocul 
la fileu, surprinzînd deseori a- 
părarea timișoreană.

RAPID — C.S.U. (3-0). Evo- 
luînd modest, giuleștenii au în
vins o echipă cu un slab poten
țial. Scorul mai strîns din setu
rile 2 și 3 se datorează faptu
lui că rapidiștii, totuși cu mai 
mari disponibilități, au fost 
prea încrezători în forțele pro
prii, cedînd deseori inițiativa. 
Foarte bun arbitrajul prestat 
de C. Șovăială (Ploiești) 
A. Dinicu (București).

VIITORUL — DELTA (3—1). 
Deși se sconta într-o victorie 
facilă, după primul set băcă
uanii au slăbit ritmul, permi- 
țînd tulcenilor să reducă din 
handicap, dar aveau să-și adju
dece victoria finală în urma se
tului IV, cînd au evoluat din 
nou mulțumitor. (I. Iancu—co
resp.).

Și

Prăzaru, singura jucătoare pe care Cluj-Napoca a contat efectiv in
partidele cu Olln.pia București încearcă să se strecoare printre dirzele 

bucureștence.
sul doar în primele reprize ale 
celor două partide.

I.E.F.S. — SANATATEA plo
iești 2—0 : 74—71 (36—29) și
106—52 (50—20). în prima dispu
tă campioanele au jucat foarte 
neglijent permițînd tinerei for
mații ploieștence (cu numai 7 
jucătoare) să reziste mai mult 
decît onorabil. în cea următoare, 
bucureștencele au înscris pe 
bela de marcaj o diferență 
primind mai bine evidenta 
superioritate.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0 : 85—68 (41—31) și 76—65 
(41—32). Două partide atractive 
dominate clar de o echipă mai 
ambițioasă, care s-a apărat cu 
tenacitate și a contraatacat 
spectaculos, în mai multe rîn- 
duri.

CLASAMENT : 1. I.E.F.S. 55 p; 
2. Rapid 53 p; 3. Polit. Buc. 48 p; 
4—5. Olimpia și „U“ Cluj-Napo
ca 45 p ; 6. Crișul 41 p ; 7—8.
„U“ Timișoara și C.S.U. Galați 
37 p ; 9—10. Voința Brașov și 
Mobila S. Mare 36 p ; 11. Sănă
tatea Ploiești 35 p ; 12. Voința 
București 34 p.

apărătoare
datorită unui joc mai 

apărare și mai incisiv 
(D. Diaconescu — co

— Relonul Săvinești
— Gloria Arad
— Universitatea București
— Universitatea Cluj-Napoca
— H.C. Minaur Bala
— C.S.U. Galați

PROGRAMUL DE AZI (etapa a XIII-a, 
nă), de Ia ora 14 : Știința Bacău — C.S.M.____ _________ _____
rești —Dinamo Brașov, Relonul Săvinești — Politehnica Timi- 

— Steaua București, C.S.U. Ga- 
Baia Mare —Universitatea Bucu-

șoara, Universitatea Cluj-Napoca 
lăți — Gloria Arad, H.C. Minaur 
rești.

de gazde 
atent în 
în atac.
resp.).

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. GA
LAȚI 2—0 : 92—66 (44—28) și
91—68 (45—34). Brașovenii au 
cîștigat ambele partide de o ma
nieră categorică. (V. Secăreanu 
— coresp.).

CLASAMENT : 7. „U“ Timi
șoara 41 p; 8. Dinamo Oradea 
40 p ; 9. C.S.U. Brașov 39 p ; 10. 
Polit. Iași 38 p ; 11. C.S.U. Ga
lați 36 p ; 12. I.E.F.S. 29 p.

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

C.S.U. GALAȚI 2—6 : 72—59
(36—27) și 90—56 (45—31). Vic
torii facile ale baschetbalistelor 
bucureștence, care au avut în 
Tita și Pîrșu cele mai bune rea
lizatoare. (O. Guțu — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — A. S. 
MOBILA SATU MARE 1—1 : 
59—68 (34—37) și 75—68 (39—36). 
Două partide total diferite ca as
pect. în prima, sătmărencele au 
contraatacat mai viguros și au 
învins pe merit. în ziua a doua,

ta- 
ex- 
lor

u-

♦

In concursul atletic de sală de la Berlin,

CORNELIA POPA-1,89 m 
LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME
în cadrul concursului interna

țional pe teren acoperit desfășu
rat la Berlin, Cornelia Popa a 
realizat o performanță excelentă, 
clasîndu-se pe locul întîi la să
ritura în înălțime — la egalitate 
cu Jutta Kirst (R.D. Germană) — 
cu rezultatul de 1,89 m, cifră cu 
care egalează recordul republi
can de sală pe care tot ea îl 
deține din 1974 (28 februarie, 
Trinec). De remarcat că în ac-

D. IORDACHE - ÎNVIMGĂTOR

tualul sezon doar recordmana 
mondială Rosemarie Ackermann 
a reușit o săritură mai înaltă 
(1,92 m). Au mai reușit 1,89 m 
Rudolf (Ungaria), Kirst și Boiko 
(U.R.S.S.).

Proba de triplusalt a fost cîș- 
tigată de Lutz Dombrovski (R.D. 
Germană, 20 de ani) cu un re
zultat valoros, 16,61 m, cel mai 
bun rezultat european al anului. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine, Carol Corbu și 
Bedros Bedrosian, ambii cu ace
eași performanță, 16,34 m și po
lonezul Sobora, 16,30 m.

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). — 
Sala „Victoria" din localitate a 
găzduit duminică penultima eta
pă, de fapt cea de a XH-a a 
campionatului Diviziei A (pro
gramată inițial în luna ianuarie 
și amînată), din cadrul turului 
de iarnă al acestei competiții. 
Partidele consumate cu acest 
prilej au oferit întîlniri atractive.

C.S.M. BORZEȘTI — RELO
NUL SĂVINEȘTI 28—18., Meci 
anost, plictisitor, în care ultima 
clasată a realizat o victorie sur
prinzătoare, mai ales prin pro
porțiile scorului. în timp ce 
Berbecaru și coechipierii săi 
continuă să joace cu ambiție și 
interes, deși șansele de supravie
țuire în Divizia A ale echipei 
sînt foarte reduse, Relonul Săvi- 
nești — abia scăpată de emoțiile 
„zonei fierbinți" — își permite 
luxul de a face pur și simplu 
figurație în teren, cedînd astfel 
două puncte care n-ar fi stricat 
zestrei acumulată pînă acum de 
echipă. Să nu uităm, însă, că 
pînă la finele campionatului mai 
sînt destule etape și că nici o si
tuație, fie ea cît de clară acum, 
nu este încă definitivă. Au mar
cat : Blaș 10. Arsene 6. Bucioacă 
4, Berbecaru 3, Badea 2, Smerea
2. Lozneanu
Coasă 6, D.
3. Dandu 2.

ȘTIINTA BACAU — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 17—12. 
Echilibrat și dîrz disputat în 
prima sa parte, meciul a dat cîș
tig de cauză băcăuanilor care 
au știut să fructifice mai bine 
minutele de joc ale reprizei se
cunde. cînd au atacat mai orga
nizat și s-au apărat mai ferm, 
mai atent. Studenții bucureșteni 
s-au grăbit să finalizeze ratînd 
mult, iar replierile lor n-au mai 
fost la fel de prompte ca altă
dată. în general, partida a plăcut 
datorită ritmului ei viu. Au mar
cat : Deacu 7, N. Voinea 4. Pe- 
trea 2, Boroș 1, Eftene 1, Mure- 
șan 1, Cornea 1 — Știința Ba
cău, Bocan 5, Marcu 2, Bako 2, 
Marinescu 2, Baican 1. Excelent 
arbitrajul lui VI. Cojocaru (Cra
iova) și D. Purică (Ploiești).

victorie 
în con- 
pentru 

schimb.

1 — C.S.M. Borzești, 
Samson 4, Afloarei 
Zaharia 2. Gruia 1.

BUCUREȘTIDINAMO
GLORIA ARAD 23—15. Partidă 
plăcută în care dinamoviștii au 
jucat frumos, combinativ și 
eficace. Antrenorul emerit Oprea 
Vlase și secundul său Valentin 
Samungi au. rodat, în continuare, 
o serie de tineri handbaliști ca 
Bedivan, Flangea, Durău, An- 
dreescu, Oprea și Redl II. Toți 
au dat satisfacție, lăsînd o bună 
impresie. Au înscris : Flangea 5. 
Tase 4, Oprea 3, Cosma 3, Durău
3, Andreescu 2, Filipescu 1, Licu 
1, Grabovsclii 1 — Dinamo, Dima
4, Folker 3, Bugariu 3, Pali 2, 
Schragner 1, Buruc 1, Kolleth 1 
— Gloria.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 23—20. Studenții clujeni 
aveau nevoie de această 
ca de... aer și au luptat 
secință cu toate puterile 
succes. Timișorenii, în
au avut de suportat handicapul 
absenței a dai dintre ceL. mai 
buni jucători : Gunesch și Țimpu. 
fapt care le-a diminuat serios 
capacitatea de finalizare. Au 
marcat : Avram (foarte bun) 7, 
Constantin 5, Jurcă 3, Orosz 3, 
Voik 3, Rusz 1, Zamfirescti 1 — 
Universitatea. Cristian 0, Folker 
4. Feher 3, Oprescu 3, Andrei 2, 
Siladi 1, Bucățea 1 — Politeh
nica.

DINAMO BRASOV — H. C. 
MINAUR BAIA MARE 17—13. 
Derbyul etapei, care a opus echi
pele aflate în luptă pentru locul 
III, a fost echilibrat doar pînă 
în min. 39, cînd scorul era de 
9—9. De aici înainte, brașovenii 
s-au
min. 52). cîștigînd pe merit,. Au 
înscris: Nieolescu 5, Messmer 4, 
Mintiei 3. SeiijnW-t 
Dinamo, Mironiuc
Palko 2, Lupui 2, 
H. C. Minaur. .

distanțat decisiv (16—9,

3, Bucă 2 —
5, Chircii 3,
Panțîru 1 —

Horia ALEXANDRESCU

LA SOLIA
SOFIA 20 (Agerpres). — Proba 

de săritură în lungime bărbați, din 
cadrul concursului atletic studen
țesc de la Sofia, s-a încheiat cu 
victoria lui Dumitru Iordache — 
7,51 m, urmat de bulgarul Doinov
— 7,36 m. In proba feminină de 
60 m plat, cîștigată de Klara Bo- 
dendorf (R.D.G.) cu 7,35, atle
ta româncă Veronica Buia s-sr cla
sat pe locul î 
Toma Petrescu 
nou record de 
niei la 60 m 
nometraj electric,
— 6,74, aparținea 
tudor). El s-a clasat 
după K. D. Kurrat (R.D.G.) 6,62 s 
și Karanotov (Bulgaria) 6,70 s. 
La triplusalt a cîștigat K. Huf- 
nagel (R.D.G.) cu 16,08 m, Adrian 
Tutunaru clasîndu-se al treilea, cu 
15,52 m.

2 cu 7,41, iar 
a stabilit un 

sală al Româ- 
cu 6,71 s (cro- 

vechiul record 
i lui Dorel Cris- 

al treilea,

„TOP 12*‘ la tenis de masă

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). Du
minică la prînz s-au încheiat în 
sala „Victoria" întrecerile concursu
lui republican de tenis de masă 
„TOP 12". Pe locurile I s-au situat 
Marin Firănescu (Universitatea 
Craiova) și respectiv Liana Mihuț 
(C.S. Arad), fără nici o înfrîngere. 
Trebuind să reunească pe cei mai 
buni jucători, seniori și senioare, 
ai anului 1976, „TOP 12“ a fost do
minat de prezența juniorilor, dată 
fiind cunoscuta penurie de seniori 
valoroși în acest sport. Concursul 
a fost lipsit de participarea unora 
dintre invitați, Eva Ferenczi și Li- 
via Căruceru fiind oprite de medic, 
iar Viorica Moldovan — pare-se, 
bolnavă — înlocuită cu mai tînăra 
ei colegă Luminița Bălescu, astfel 
că s-a dișputat numai cu 10 parti
cipante.

Concursul „celor mai buni" a 
purtat, firește, amprenta valorii 
scăzute existente în acest sport. 
S-au detașat întrucîtva, în afară 
de cei doi cîștigători, Simion Cri- 
șan (C.S.M. Cluj-Napoca) cu o sin
gură înfrîngere, la Firănescu, Deneș 
Pali (Comerțul Tg. Mureș) și Ște
fan Moraru (Progresul Buc.). Ți- 
nînd seama de evoluția lui Crișan, 
s-a hotărît luarea sa în evidența

lotului pentru mondiale. Sub aștep
tări, Cristinel Romanescu și Iosif 
Bbhm, în evident regres. T. Gheor- 
ghe a jucat accidentat în a doua 
jumătate a concursului.

în ce privește întrecerea femi
nină, reținem jocul Magdalenei 
Leszay (C.S. Arad), care confirmă 
forma bună de la campionate, și 
progresul simțitor înregistrat de 
colega sa Crinela Sava. Sub orice 
critică de astă dată clujeanca Ma
rina Ghe, departe de modul cum a 
jucat la selecția pentru lotul de 
junioare. CLASAMENTE : mascu
lin — 1. Marin Firănescu 22 p. 2. 
Simion Crișan 20 p, 3. Ștefan Mo
raru 20 p, 4. Teodor Gheorghe 19 
p, 5. Cristinel Romanescu 18 p,
6. Eugen Borca 16 p, 7. Denes Pall
16 p, 8. Zsolt Bbhm 14 p, 9. Ion 
Panait 14 ~ ‘ ~............
11. Sever 
Badea 
Mihuț 
16 P, 

, Maria
14 p,
7. Camelia Filimon 12 p, 8. Marina 
Ghe 12 p, 9. Simona Petrescu 11 p, 
10. Luminița Bălescu 10 p.

Mircea COSTEA

p. 10. Iosif Bbhm 14 p, 
Naidin 13 p, 12. Dănuț 
p ; feminin — 1. Liana 
p, 2. Magdalena Leszay 
Lidia Zaharia 15 p. . 4.
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3.Păun 14 p, 5. Crinela Sava
6. Gabrilea Kadar 13 p,

S-A RELUAT DIVIZIA A LA POPICE
Echipele A. S. Gloria au cîștigat

Sîmbătă și duminică a început 
returul campionatului Diviziei 
A Ia popice (etapa a X-a). Iată 
desfășurarea etapei.

FEMININ

GLORIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2432—2300 
(6—0 scorul individual). Meciul 
derby al echipelor bucureștene 
a revenit la o diferență destul 
de categorică formației gazde, 
care a condus tot timpul, toate 
cele șase jucătoare cîștigînd în 
confruntările directe. Foarte 
bine s-a comportat, de la Glo
ria, junioara Ana Ene (416 pd) 
care se află Ia al doilea ei joc 
de campionat. Principalele reali
zatoare ale Gloriei au fost Ma
ria Drăghici (428 p d) și Marga
reta Cătineanu (423 p d). Rapid 
a aliniat o echipă în care pa
tru jucătoare sînt junioare, două 
dintre ele avînd la activ doar 
cîteva jocuri de divizie, ceea ce 
scuză într-o oarecare măsură 
înfrîngerea la o diferență de 132 
de „bețe". Cele două senioare, 
Alexandrina Navon și 
Pințea, au fost cele mai 
ductive", obținînd 414 și, 
pectiv, 394 puncte. T.R.

PETROLUL BAICOI — 
LINA IAȘI 2513—2413 
Foarte bine au jucat de 
trolul, învingătoare cu o sută de 
popice diferență, Elena Vasile
— 439, Elena Ilie — 428 și Mag
da Arsenia — 424 (cu nici o 
bilă în gol). De la ieșence s-au 
remarcat Florentina Schiopu 
(424) și Aurelia Crăciun (417). 
I. BRÎNZA-coresp.

HIDROMECANICA BRAȘOV
— VOINȚA TIMIȘOARA 2529— 
2379 (5—1). Sextetul brașovean 
a jucat foarte bine, avînd în 
campioana țării, Mariana Con
stantin, cea mai precisă jucă
toare — 479 p — nou record al 
arenei (v.r. 468). Junioara Maria 
Czompek a obținut un record

Vasilica 
„pro- 

res-

NICO- 
(5-1). 
la I

derby - urile bucureștene
la timi-personal cu 435 p d. De 

șorence a plăcut evoluția jucă
toarei Ildico Grozăvescu — 418 
p d. C. GRUIA-coresp.

LAROMET BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 2460—2398 
(4—2). Meci viu disputat. După 
două schimburi conduceau bra- 
șovencele, dar cea de a treia ju
cătoare a echipei bucureștene, 
Elena Trandafir (419), a refăcut 
handicapul, Laromet preluînd 
conducerea cu 26 de „bețe". Bine 
au mai evoluat de la Laromet 
Stela Andrei (429) și Florica Ni- 
chita (420). De la Metrom, care 
a folosit două rezerve, a evoluat 
excepțional junioara Verona 
Bartaș — 424 p d. N. ȘTEFAN- 
coresp.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
CRAIOVA 2460—2422 (3—3).
Meci foarte disputat, fiecare for
mație avînd cîte 4 jucătoare cu 
rezultate de peste 400 p d. Cele 
mai eficace concurente au fost 
surorile Eugenia și Melania Lă- 
cătușu (C.S.M.) cu 441, respec
tiv, 422 p și Maria Păuneasa (V) 
cu 433 pd. D. PLĂVIȚU-coresp.

TEXTILA TIMIȘOARA — 
U.T. ARAD 2443—2390 (4—2).

VOINȚA ORADEA — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 2575—2581 
(2—4).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
2471—2528 (2,5—3,5)

VOINȚA GALAȚI — CETA
TEA GIURGIU 2577—2389 (5—1)

VOINȚA PLOIEȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 2449—2527 
(1-5).

doborînd 948 de popice, 
evidențiat,

uniunii
De la Olimpia s-a 
în mod deosebit, juniorul 
Tudor cu 908 p d. C. VALENTIN- 
coresp.

RULMENTUL 
CONSTRUCTORUL 
5309—5223 
șoveană a 
campioană 
însă omul

MASCULIN

GLORIA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 5237—5086 
p d (4—2). Derby-ul Capitalei a 
revenit Gloriei, la un scor se
ver, surprinzător privind situa
ția în clasament a Olimpiei (lo
cul 1 în seria Sud). Al. Cătinea- 
nu (G) a fost performerul re-

BRASOV —
GALAȚI 

(4—2). Formația bra- 
dispus de echipa 

în care n-a jucat 
de bază, Uie Băi aș 

(aflat în convalescență). De 
gazde s-au impus L. Kiss 
935 p d și R. Pavul — 898, 
de la oaspeți I. Tismănar — 
și C. Lebădă — 917,'care au 
tigat în partidele directe. G. LO- 
RAC-coresp.

ELECTRICA SIBIU — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 5300 -5049 
(5—1). Sibienii, de pe ultimul 
loc din seria Nord, au dispus 
clar de clujeni (locul 3). Cei mai 
preciși jucători : Demeter (908) 
și Bernhardt (895) de la Electri
ca, respectiv, Deak (927). 
NESCU-coresp.

UNIO SATU MARE — 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 
4945 (3—3). Fruntașa seriei Nord 
a părăsit învinsă arena echipei 
Unio (locul 9, penultim, în cla
sament). Primii jucători ai celor 
două formații au fost Botoș (U) 
cu 893 p d și Ordogh (E) cu 873 
p d. Z. KOVACS-coresp.

TEHNOUTILAJ ODORHEI — 
RAFINORUL PLOIEȘTI 5038— 
5127 (2—4)

DACIA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5084—4954 (5—1)

METALUL HUNEDOARA — 
JIUL PETRILA 5381—5111 (5—1)

OLIMPIA REȘIȚA — PRO
GRESUL ORADEA 5122—5168 
(3-3)

VOINȚA TG. MUREȘ — AU
RUL BAIA MARE 5145—5157 
(3—3)

FLACARA cîmpina — RA
FINĂRIA TELEAJEN PLOIEȘTI 
5093—5102 (3—3).

la

iar
918 
cîș-

I. IO-

ELEC-
5008—
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JIUL - ELORE SPARTAKUS 
BEKESCSABA 2-1 (0-0)

în prezența a peste 7 000 de 
spectatori, echipa minerilor a ob
ținut o frumoasă victorie prin 
punctele marcate de Dumitrache 
(min. 81) și Mulțescu (min. 90). 
Pentru oaspeți a înscris Martai 
(min. 58). Jiul a folosit formația : 
Homan (Cavai) — Rusu, Bădin, 
Ciupitu, Deleanu — Stoica, Mul
țescu. Stoichiță (Torni) — Bucu- 
rescu, Dumitrache, Sălăjan. (I. 
SLAB Al-coresp.).

Kiss, Hergane, Filipescu (Boțonea) 
— Gabel, Portik (Bojin), Bora — 
Atodiresei, Tănase, Florea ; POLI
TEHNICA : Bathorl I (Catona) — 
Mioc, Păltinișan (Barna), Mehedin- 
țu, Vișan — Roșea (Nucă), Lața, 
Dembrovschi (Cotec) — Angliei, 
Șerbănoiu, Floareș (Petrescu). ~ 
GLAVAN — coresp.)

PETROLUL - DINAMO
3-2 (1-1)

(D.

F. C. CONSTANȚA - 
SPARTAK VARNA 3-2 (1-0)

în meci revanșă, constănțenii — 
cu Mărculescu în mare vervă — 
au cîștigat intîlnirea cu echipa 
Spartak Vama. Cei aproximativ 
3000 de spectatori au avut prilejul 
să asiste la un joc în care s-au 
înscris cinci goluri frumoase. Pen
tru localnici a înscris Mărculescu 
(min. 15, 50 și 67), iar pentru oas
peți Hristov (min. 46) și Dimov 
(min. 85). F.C. CONSTANȚA a ali
niat formația : Ștefănescu — Mus
tafa, Antonescu, Cîrîc, Codin — 
Mateescu, Petcu, Peniu — Mărcu
lescu, Dragnea, Tur'cu. (Au mai 
fost utilizați : Gătej, Livciuc, Săl- 
ceanu și Tararache). (N. TEODO- 
RESCU — coresp.)

F.C.M. REȘIȚA - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

4-0 (2-0)

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 
DIVIZIONARI A

maliza meritul gazdelor, trebuie 
arătat că bucureștenii au dat o re
plică foarte slabă, din rîndurile lor 
remareîndu-se numai Pop și Nea- 
gu. Pentru localnici au marcat : 
Preda I (min. 9), Vasilache (min. 
67) și Făunescu (min. 77), iar pen
tru Rapid, Șutru (min. 42). F.C.M. : 
Dobre (Gușe) — Storobăneanu, Co- 
jocaru, Reti, Spoială — Preda I 
(Buzea), Sandu (Bălănică). Păunes- 
cu — Preda II (Bălan), Vasilache 
(Gîrlea), Corin (Nidelea). RAPID : 
Ioniță (Cruce) — Pop, Pirvu, Gri- 
goraș (Popa), Ad. Dumitru — Șu
tru, Cojocaru (Rîșniță), M. Stelian 
— Teleșpan, Neagu, Manea (D. Po
pescu). (Tr. BARBALATA — co
resp.)

C. S. TIRGOVIȘTE - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

0-3 (0-0)

și-a atins scopul prin 
jucătorii de la Unirea 
bună replică divizionarei B, căreia, 
i-a pus probleme, în special în 
prima repriză, atunci cînd au reu
șit să și înscrie. Au marcat : Ma- 
nole (min. 40) respectiv Costache 
(min. 87). (Florin SANDU).

faptul că 
au dat o

C.S.M. SUCEAVA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—1 (1—0). Au înscris : 
Grosaru (min. 31) și Mustață (min. 
64). (I. MÎNDRESCU — coresp.)

„INTER" SIBIU — METALUL 
AIUD 2—2 (1—1). (S. BEU — co
resp.)

de locul de execuție al arun
cărilor de la margine, de ata
cul și jocul portarului, de res
pectarea distanței la loviturile 
cu zid, 
metoda 
Punctată 
rea Colegiului central a con
stituit o bună bază de discuții, 
care, de altfel, au avut loc pe 
grupe, unde s-au scos în evi
dență greșelile cele mai frec
vente.

Pe aceeași linie, s-au situat șl 
celelalte referate prezentate de 
Colegiul central: „Aspecte pri
vind uniformitatea interpretării 
regulilor de joc" (prezentat de 
Mircea Grădinaru — Iași), 
„Greșeli de arbitraj la executa
rea loviturilor libere și de la 
11 m“ (Octavian Comșa — Cra
iova), „Arbitrul de centru,' ar
bitrii de 
intre ei" 
Craiova), 
elaborate 
Board" (Cornel Nițescu — Si
biu), „Stop — jocului brutal" 
(Emil Vlaiculescu — Ploiești), 
urmate de discuții conduse cu 
competență de George N. Gher- 
ghe, vicepreședinte al Colegiu
lui central, și de referenți. Tre
buie relevată inițiativa organi
zatorilor de a invita un jucă
tor — este vorba de internațio
nalul Mircea Lucescu — 
avut un dialog interesant 
bitrii pe tema „Arbitrul 
de jucători".

A devenit o tradiție 
fiecare consfătuire, participanții 
să fie supuși unui test teoretic 
cu probleme mai dificile care 
pot da naștere la mai multe 
interpretări. Dificultatea celor 
10 întrebări a fost constatată și 
de notația exigentă a colegiu
lui : 21 dintre participanți au 
primit note mai mici de 6! To
tuși, au fost și răspunsuri foar
te bune, ca de exemplu cele ale 
lui Ion Ciolan — Iași și Romeo 
Stincan — București, notate 
peste 8.

în continuare. Colegiul cen
tral a prezentat o serie de re
comandări practice pentru ar
bitri, insistîndu-se pe aplicarea 
corectă a regulilor de joc, pe 
frînarea jocului violent, sancțio
narea promptă a obstrucției, 
folosirea judicioasă, pentru a 
nu se demonetiza, a cartonașu
lui galben. N-au lipsit nici în
drumările privind ținuta în te
ren a arbitrilor.

Un moment festiv l-a consti
tuit înmînarea distincțiilor 
„Merite în activitatea sportivă" 
(acordată de C.N.E.F.S.) și „Me
rite în arbitraj" (oferită de F.R. 
Fotbal) lui Alexandru Ene — 
Craiova, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani și, totodată, a retra
gerii sale din activitatea com- 
petițională oficială.

Concluziile consfătuirii au fost 
prezentate de Daniel Lăzărescu, 
secretar al F. R. Fotbal. El a 
insistat asupra faptului că în 
sezonul trecut au fost cazuri 
de arbitraje care au influențat 
rezultatele, valorile, fapt neper- 
mis în sport. De asemenea, a 
arătat că F.R.F. se va preocupa 
și mai mult de creșterea valo
rică a arbitrajelor, care să 
contribuie la ridicarea nivelului 
fotbalului nostru.

Suita de consfătuiri organiza
te de Colegiul central de arbi
tri s-a încheiat ieri în Capita
lă. Sîmbătă și duminică, com- 
ponenții lotului divizionar A (21 
de cavaleri ai fluierului din pro
vincie și 
participat 
dinaintea 
ciale.

Punctul 
tuirii, desfășurată într-una din 
sălile de la A.S.E., l-a constituit 
analiza arbitrajelor prestate în 
turul campionatului Diviziei A. 
Informarea Colegiului central, 
prezentată de Vladimir Grosu, 
a scos în evidență faptul că 
meciurile din toamna trecută au 

cu

13 din Capitală) au 
la ultima reuniune 

reluării activității ofi-

principal al consfă-

recurgîndu-se 
compensației 
cu exemple,

încă la
ș.a.m.d. 

informa-

C.F.R. TIMIȘOARA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—2 
(0—2). Au înscris : Dașcu (min. 16 
și 30) — pentru Electroputere — 
respectiv Chimiuc (min. 49) și Pe
riat (min. 83). (St. MARTON — co
resp.)

CFR CLUJ-NAPOCA — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0).
A marcat Țegean. (I. POCOL-co- 
resp).

MUSCELUL C. LUNG — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 4—3 (2—2). 
Au marcat : Pană (min. 8), Pesca- 
ru (min. 39), Ghergheii (min. 76) 
pentru brașoveni și Ilicon (min. 
34 — 11 m), Păun (min. 37). Miuțu 
(min. 73) și Pamfil (min. 80). (P. 
MATEOIU — coresp.).

SELECȚIONATA DE JUNIORI 
- AUTOMATICA 1-1 (1-0)

Stadionul Petrolul a fost neîncă
pător pentru numeroșii spectatori 
care au dorit să urmărească întîl- 
nirea. Prima repriză a aparținut 
gazdelor, care — după ce trimit 
mingea în bară prin N. Florian 
(min. 7) — reușesc să deschidă 
scorul prin Simaciu (min. 29). Cu 
toate că bucureștenii obțin relativ 
repede egalarea, autor D. Georges
cu (min. 39), ei se impun abia 
după pauză, cînd într-o mare par
te a reprizei secunde controlează 
jocul și iau conducerea prin golul 
lui Al. Moldovan (min. 59). în fi
nalul meciului, Petrolul revine pu
ternic în atac, mareînd două go
luri spectaculoase prin State (min. 
76) și Simaciu (min. 85), care con
semnează victoria meritată a plo- 
ieștenilor. Iată formațiile prezen
tate : PETROLUL : Constantin I 
— Gh. Dumitrescu, Negoiță, Sotir, 
Butufei — N. Florian, Simaciu, FI. 
Dumitrescu — Pantea, Toporan, 
Pisău (au mai jucat : Constantin 
II, Georgescu, Angelescu și State); 
DINAMO : Ștefan — Cheran, G. 
Sandu, Sătmăreanu II, Lucuță — 
Dobrău, Dinu, Roznai (min. 46 
Custov) — Al. Moldovan, D. Geor
gescu, Lucescu. (I. TĂNĂSESCU — 
coresp.)

F.C.M. GIURGIU - RAPID 
BUCUREȘTI 3-1 (1-1)

Joc bun, timp excelent și un nu
măr foarte mare de spectatori, așa 
a fost duminică dimineață la Tîr- 
goviște. Oaspeții și-au depășit par
tenerii de întrecere în repriza se
cundă, cînd au concretizat trei din
tre acțiuni prin Bălăci (min. 46 și 
55) și Marcu (min. 62). UNIVER
SITATEA a prezentat formația : 
Lung — Negrilă, Dcselnicu, Ștefă- 
nescu, Berneanu — Călin, Donose.

înaintea plecării (astăzi) în Iran 
— pentru a participa la un tur
neu internațional organizat de fe
derația de specialitate din această 
țară — selecționata de juniori a 
susținut ieri o partidă de verifica
re în compania divizionarei C Au
tomatica. Meciul s-a jucat pe unul 
din terenurile de zgură ale bazei 
sportive I.C.S.I.M. și a fost de 
slabă factură tehnică. Foarte pu
ține faze s-au încheiat cu șuturi la 
cele două porți. Selecționata de 
juniori a reușit să deschidă scorul 
în min. 24, Popa reluînd plasat o 
centrare precisă a lui Cernescu. 
După pauză, cei cinci jucători in-

Peste 5000 de spectatori au ur
mărit această partidă, în care di
vizionara B s-a impus, pe merit, 
în fața feroviarilor. Fără a mini-

SPORTIVE DE MASAAMPLE COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

Pe o vreme splendidă, în fața 
unui numeros public, reșițenii și-au 
surclasat adversarii printr-un joc 
organizat, în care înaintașii au de
pășit, deseori, apărarea greoaie a 
studenților. Au marcat : Florea 
(min. 20), Gabel (min. 23), Tănase 
(min. 66) și Boțonea (min. 73). 
F.C.M. : Windt — Porațchi (Chivu),

nizației pionierilor Argeș. La în
treceri au participat peste 100 de 
copii între 10—14 ani din locali
tățile Dimbovicioara, Rucăr, Dra- 
goslavele, Valea Danului, Valea 
Sasului, Corbeni și altele. (Ilie 
FEȚEANU — coresp.).
COMPETIȚIE STUDENȚEASCĂ 

DE BASCHET
Catedra de educație fizică a In

stitutului Politehnic din Capitală a 
organizat o reușită competiție de 
baschet, dotată cu „Cupa Indepen
denței". La întreceri au luat parte 
12 echipe, reprezentînd toate facul
tățile din institut. (O. GUȚU-co- 
resp.).

Sala de sport a liceului nr. 2 din 
Petroșani a găzduit etapa finală a 
campionatului republican școlar de 
lupte libere și greco-romane, unde 
s-au întrecut peste 150 luptători din 
Valea Jiului, de la Baia Mare, Tîr- 
goviște, Filipeștii de Pădure, Bă
lan, Motru și Teleajen.

CROSUL „MEMORIALUL 
GEORGE BĂLEANU"

înaintașul Costache (Voința) a găsit culuoarul de șut printre cei 
apărători ai echipei Unirea Tricolor.

Beldeanu — Crișan, Bălăci,_Marcu 
(au mai
Geolgău și
— coresp.)

jucat Cîrțu, Tilihoi, 
Țicleanu). (M. AVANU

F. C. ȘOIMII SIBIU - 
A.S.A. TG. MUREȘ 3-3 (1-2)

doi

MANIFESTĂRI 
POLISPORTIVE 

IN JUDEȚUL HUNEDOARA

în vecinătatea stadionului „Cor- 
vinul” din Hunedoara, peste 500 de 
tineri din: 23 de asociații și clu
buri din țară au luat startul în cea 
de-a Vl-a ediție a „Memorialului 
George Băleanu” la cros. Compe
tiția s-a bucurat de o bună orga
nizare, asigurată de clubul sportiv 
„Metalul" din localitate. Pe echipe, 
trofeul a fost cîștigat de sportivii 
de la Atletic club Reșița. (loan 
VLAD — coresp.).

F.C. BAIA MARE — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 2—1 (2—0). Au înscris : 
Sepi (min. 14) și Radu (min. 37), 
respectiv Cîmpeanu. (V. SASARA- 
NU — coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — Ș.N. 
CONSTANTA 1—1 (1—1). Au în
scris : Alexandru (min. 20), res
pectiv Panait (min. 40). (P. ENA- 
CHE — coresp.)

MINERUL MOTRU — MINERUL 
LUPENI 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de 
(G. JUGANARU

Gutue (min. 18).
— coresp.)

BRAȘOV — F.C.TRACTORUL _______
GLORIA BUZĂU 4—1 (0—0). Au 
înscris : Bența (min. 50 și 76), 
Szocacs (min. 58), Golanu (min. 
61), respectiv Negoescu (min. 83). 
(C. GRUIA — coresp.)

în județul Hunedoara s-au 
desfășurat numeroase activități și 
întreceri sportive dedicate cente
narului independenței de stat a 
României. La complexul sportiv 
din orașul siderurgiștilor hunedo- 
reni s-a disputat concursul inter- 
județean de cros, la care au luat 
startul cîteva sute de tineri din 
24 asociații sportive. Pe pîrtiile din 
Masivul Paring s-au disputat între
cerile din cadrul „Cupei Parîngu- 
lui” la schi, cu participarea a nu
meroși schiori de la mai multe 
cluburi sportive din țară.

IN JUDEȚELE DOLJ, 
MEHEDINȚI Șl GORJ...

„CUPEIA XXI-a EDIȚIE A 
Dr. CAROL DAVILA“ LA VOLEI

bucureșteni au partici-

Peste 5 000 de elevi, tineri 
muncitori și săteni din localitățile 
județelor Dolj, Mehedinți și Gorj 
au luat parte sîmbătă și duminică 
la diferite competiții sportive. La 
Craiova, 48 de formații din licee și 
școli generale s-au întrecut la volei 
și baschet în cadrul campionatului 
municipal inițiat de către C.J.E.F.S. 
Dolj, în colaborare cu Comitetul 
județean U.T.C. și Inspectoratul 
școlar județean, pentru impulsiona
rea activității sportive în rîndul 
elevilor. Tot aici au avut loc între
ceri la box dotate cu „Cupa Craio- 
vei“ și la handbal, pentru „Cupa 
16 Februarie".

în aceeași zi, la Drobeta Turnu 
Severin, pe aleile din pădurea 
Crihala s-au disputat întreceri pe 
echipe în cadrul campionatului re
publican de cros, iar în sălile clu
burilor din municipiu s-a desfășu
rat faza județeană a campionatului 
de șah pe echipe, în timp ce la 
Tg. Jiu a avut loc etapa județeană 
la lupte libere și la popice. Com
petiții sportive la diferite discipli
ne s-au desfășurat, de asemenea, 
în peste 50 de localități din jude
țele amintite.

Atrași de timpul primăvăratic, 
peste 5 000 de spectatori au asistat 
la un joc interesant, prin evoluția 
scorului, dar nu atît de spectaculos 
așa cum era de așteptat. în per
manență, oaspeții, datorită plusului 
de experiență, s-au aflat la con
ducerea jocului. Sibienii, în repri
za a doua, au acționat ceva mai 
ordonat, mai bine. Golurile au fost 
înscrise de : Frățilă (min. 15), O- 
prea (min. 52), Stănilă (min 90), 
pentru gazde, respectiv Boloni 
(min. 8), Fazekas (min. 45) și Both 
II (min. 80). Au jucat următoarele 
formații : F.C. ȘOIMII : Llebhardt
— Rusu, Mihăilă, Vlad, Șoaită — 
Țurlea, Oprea, Rotaru — Muntea- 
nu, Frățilă, Stănilă (au mai jucat
— Guneș, Răduță, Botoroagă, Vir- 
lan. Muscă) ; A.S.A. : Nagel — 
Gligore, Unchiaș, Szollosi, Keresteș
— Varodi, Naghî, Boloni — Marton, 
Fazekaș, Hajnal (au fnai jucat — 
Vunvulea, Pîslaru, Fanici, Both II, 
Ruja). (I. IONESCU — coresp.)

trați în formație au căutat și 
reușit să imprime acțiunilor 
atac vigoare și dinamism, dar Cer
nescu, Ignat și Goia au ratat bune 
ocazii de a majora scorul, compli- 
cîndu-se în situații dintre cele mai 
clare. Și, pe contraatac, Automa
tica — o echipă robustă și ambi
țioasă — a egalat prin Șutru (min. 
62). Iată formația utilizată de an
trenorii lotului de juniori, C. Ar- 
deleanu și E. Banciu : Lascu — 
Ioniță, Crăciun, Hirmler, Gali — 
Popa, Solomon, Orac — Ciobanu, 
Goia, Cernescu. în min. 41, Pop, 
Tornoreanu, Coman, Petcu și Ignat 
i-au înlocuit pe Ioniță, Gali, Popa, 
Solomon și Ciobanu. în turneul din 
Iran, echipa noastră va întîlni, 
într-una din grupe, selecționatele 
de juniori ale Iranului (24 februa
rie), Poloniei (25 februarie) și U- 
niunii Sovietice (27 februarie).

au 
de

L. D.

ALTE MECIURI AMICALE
INDUSTRIA SIRMEI CÎMPIA 

TURZII — CHIMICA TÎRNAVENI 
3—0 (1—0). Au înscris : Stoian 
(min. 34), Sascău (min. 65 și 75). 
(P. ȚONEA — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI - 
UNIREA TRICOLOR 

1-1 (0-1)

GLORIA BISTRIȚA — 
SF. GHEORGHE 0—0. (I. 
— coresp.)

OLTUL 
TOMA

c.s.u.

Cîteva sute de spectatori au ținut 
să fie prezenți sîmbătă pe stadio
nul de la Pipera, pentru a asista 
la meciul amical dintre echipele 
Voința și Unirea Tricolor. Partida

Medlclnlștil ... 
pat la o interesantă competiție spor
tivă de masă — „Cupa Dr. Carol 
Davila". O competiție de volei, mas
culin, la care au luat parte 14 echi
pe — 4 de la Pediatrie, tot atîtea de 
la Stomatologie șl 6 de la Medicină 
generală. Loc de desfășurare, sala 
de sport a Institutului de arhitectu
ră, gazdă ospitalieră, ca de obicei a 
multor competiții studențești.

Cîteva rezultate tehnice :
Facultatea de pediatrie : anul III — 

anul II 30—15, V—I 30—10, V—III 
31—13 ; Facultatea de stomatologie :
II — I 30—11, III — V 21—19, II —
III 21—13 ; Facultatea de Medicină 
generală : II 3 — II 1 28—15, II — I 
27—13, III — V 28—19, IV — VI 25—10, 
III — IV 27—15.

Cîștigătorii seriilor : anii V Pedia
trie, II stomatologie, II și III Medi
cină generală.

Sistemul de concurs a fost Inedit : 
două reprize a cite 15 minute, prin 
acumulare de puncte în ambele re
prize. De aici rezultatele neobișnu
ite... , ,

Evidențiați : studenții Dogioiu și 
Moraru (I Medicina generală), Bu- 
jeroiu, lacob și Palos (II stomatolo- 
Kobu și Petrea (V Pediatrie), Ste- 
jerciu, lacob și Paloș (II Stomatolo
gie) etc. (T. ST.).

g >

F.C. ARGEȘ S-A ÎNAPOIAT 
DIN GRECIA

EXCURSII LA SFÎRȘIT 
DE SĂPTĂMINÂ

Iubitorii turismului de la „Fla
mura roșie" din Sibiu au avut un 
plăcut sfîrșit de săptămînă. Con
siliul asociației sportive a organi
zat o excursie cu trenul la Cozia, 
acțiune la care au participat tineri 
și tinere din secțiile termo-plast, 
matrițerie, stilouri și altele. Un alt 
grup, format din iubitori ai spar
turilor de iarnă, și-au petrecut 
ziua de duminică pe pîrtiile de 
schi de la Păltiniș. (Ilie IONESCU 
— coresp.).

Sîmbătă seara au revenit din 
turneul pe care l-au efectuat în 
Grecia jucătorii de la F. C. Ar
geș. Ei au susținut în această 
țară trei partide, încheiate cu 
următoarele rezultate : 4—0 cu 
Nafpahton din Divizia C (au 
marcat Radu III — 2, Iovănescu 
și Crîstea); 4—2 cu Mesolonghi 
din Divizia B (au marcat Toma 
— 2, Iovănescu și D. Nicolae); 
2—1 cu Panahaiki din Divizia 
A (au marcat Leșeanu și Crîs
tea).

VICTORIA 
BRAlLA 3—2 
Peschea (min. 
Popescu (min. 
ria, respectiv 
Gurgu (min. 40). 
coresp.)

TECUCI — DACIA 
(1—2). Au marcat : 
10), Stoica (min. 61), 
79) — pentru Victo- 
Bașna (min. 9) și 

(V. DORUȘ —

fost conduse, în general, 
competență, dar din păcate s-au 
înregistrat și destule cazuri în 
care rezultatul a fost influen
țat atît de greșelile comise de 
arbitrul de centru, cît și de cei 
de la linie. O carență care per
sistă este neaplicarea uniformă 
a regulilor de joc. De aseme
nea, după cum s-a arătat în 
informare, o deficiență a consti
tuit-o și accentuata criză de 
autoritate a conducătorilor de 
joc. Cu toate eforturile depuse 
pentru obținerea unor interpre
tări uniforme ale regulilor de 
joc, s-au înregistrat, totuși, des
tule deficiențe — cu frecvență 
mare — privind tocmai această 
latură a pregătirii arbitrilor. 
Astfel, meciurile disputate în 
turul acestui campionat au de
monstrat că aceeași infracțiune 
nu este sancționată uniform, a- 
ceasta făcîndu-se în funcție de 
echipa care a greșit (gazdă sau 
oaspeți) sau de porțiunea de te
ren unde s-a produs abaterea 
de la regulament. Se manifestă, 
din acest punct de vedere, lipsă 
de curaj și fermitate față de in
corectitudinile din suprafața de 
pedeapsă, fie prin transforma
rea fără nici o motivare teh
nică a unor lovituri de pedeap
să în „indirecte", fie prin scoa
terea lor pur și simplu în afara 
careului; de multe ori se igno
ră prevederile regulamentare 
legate de atacul prin alunecare,

linie — colaborarea 
(Alexandru Ene — 

„Decizii interpretative 
de Internațional

care a 
cu ar- 
văzut

ca, la

AMINTIRI DESPRE VIITOR
(SAU ACTUALITATEA UNEI RETROSPECTIVE)

UNIREA FOCȘANI
GALAȚI 4—3 (1—2). Au marcat : 
Nata (min. 54 și 75 — din 11 m), 
Lupu (min. 48) și Dragu (min. 30), 
respectiv Marta (min. 6), Cramer 
(min. 41) și Bejenaru (min. 55). (V. 
MANOLIU — coresp.)

CHIMIA MĂRAȘEȘTI — F.C.
BRAlLA 4—3 (2—1). (M. BENONE
— coresp.)

Interesantă și binevenită peli
cula prezentată în două „reprize" 
pe micul ecran și inspirată din 
desfășurarea ultimului turneu fi
nal al campionatului mondial. Nu 
au lipsit nici elementele de senza
țional (golul haitianului Shanon, 
înscris în poarta italianului Zoff, 
imbatabil pînă atunci timp de 1143 
de minute, precum și nemăsurata 
tristețe a unei echipe, cea a Sco
ției, eliminată deși... neînvinsă), 
dar ceea ce a rămas în memoria 
telespectatorului a fost altceva : 
prim-planurile înfățișînd jucători, 
protagoniști ai Weltmeisterschaf- 
tului, pe care EFORTUL 
cute adinei, parcă și mai 
sub acea ploaie torențială, 
joc se derula prin fața 
noștri — CEL AL FOTBALULUI 
TOTAL — parcă dinadins exem
plificat cu golurile selecționate de 
regizorul filmului: ale lui Cruyff, 
Repp, Miiller și Hoeness, dar și 
ale lui Breitner, Cullmann, Ove- 
rath, Krol, De Jong, Neeskens, 
Gorgon și Deyna, jucători fundași 
și mijlocași, aparținind, deci, li
niilor dinapoi.

Prezentă cu 3 echipe pe podium, 
R.F. Germania, Olanda și Polonia, 
Europa fotbalistică, realistă, își 
lua atunci, in 1974, o elocventă re
vanșă în fața eternului ei rival,

Itinerar divizionar B

săpase 
adinei 

Un alt 
ochilor

LAF.C. BAIA MARE: CONCEPȚIA DE JOC
A ECHIPEI, PREOCUPAREA PRINCIPALA

fotbalul sud-american, demodat 
în pofida strădaniilor de actuali
zare. „Argentinienii păreau niște 
alergători care nu găsesc linia de 
sosire", remarca comentatorul pe 
parcursul secvențelor din meciul 
cu Olanda. Apoi, în semifinale și 
în jocul de clasament, Brazilia, 
prima mare reprezentantă a fotba
lului sud-american, pierdea și ea 
în fața Olandei și a Poloniei și nu 
doar din cauza absenței lui Pele.

Cum era și firesc, lecția „Welt- 
meisterschaftului" a fost însușită 
(cu oarecare întîrziere) și de unii 
tehnicieni ai fotbalului nostru. 
Spre sfîrșitul anului trecut, pentru 
a se imprima și în jocul echipelor 
noastre trăsăturile fotbalului ac
tual, competitiv, pentru ca apti
tudinile tehnice ale jucătorilor să 
fie valorificate, au fost recondi
ționate planurile de pregătire, în 
așa fel îneît factorul fizic a că
pătat o nouă pondere și în ca
drul 
plină perioadă competițională.

Și, totuși, deși au trecut patru 
luni de la legiferarea măsurilor 
luate, F.R.F. (prin antrenorii ei 
federali, prezenți la meciurile de 
verificare), mai constată, Ia 
unele dintre echipele divizio
nare, o serie de deficiențe, 
o „rezistență" în promovarea 
noului. Pentru toate aceste for
mații, pentru antrenorii și, înde
osebi, pentru jucătorii lor (prin
cipalii recalcitranți), semnificativă 
ne apare o recentă declarație a lui 
Otto Gloria, fost, ani de-a rîndul, 
director tehnic al naționalei Por
tugaliei și al echipei Benfica, ac
tualmente șef al consiliului tehnic 
al antrenorilor brazilieni, împreu
nă cu Flavio Costa șl Zeze Mo
reira. Iată ce spune el : „După ce 
s-a studiat tot ceea ce este nou, 
venind din Europa, noi am înțe
les, în sfîrșit, că marcajul și vi
teza de execuție, perfecta condiție 
fizică, eficacitatea procedeelor și 
participarea întregii echipe Ia atac 
și la apărare au devenit elemen
tele esențiale ale jocului modern, 
în consecință, antrenamentul fot
baliștilor brazilieni s-a intensifi
cat, cuprinzind două ședințe pe zi 
pentru jucătorii mai conștienți 
acum de datoria și de nevoile 
lor". Purtătorul de cuvînt al con
siliului tehnic din țara lui Pele 
statua faptul că, pentru a străluci, 
din nou, pe firmamentul fotbalului 
mondial, jucătorului brazilian, ta
lent înnăscut, îi este absolut necesar 
SUPORTUL SOLID AL PREGĂ
TIRII FIZICO-TACTICE. O con
cluzie la care, acum — între Mun- 
chen și Buenos Aires — ne con
duce și filmul „Drumul spre glo
rie". O peliculă de „amintiri des
pre viitor".

unui ciclu săptămînal din Mircea TUDORAN 
Pompiliu VINTILĂ

ACTUALITĂȚI
• MASURI ALE BIROULUI 

COLEGIULUI CENTRAL AL 
ARBITRILOR. Luînd în discuție 
cazurile a 20 de arbitri din lo
turile divizionare B și C, care 
au absentat de la instructajele 
organizate în perioada ianuarie- ‘ 
februarie, Biroul Colegiului cen
tral al arbitrilor a hotărît, după 
caz, scoaterea din lot sau reține- 

area de la delegări 
respectivi.

arbitrilor

• DIVIZIONARA 
BUCUREȘTI se află 
ces de instruire. De 
rie, antrenorul Titus Ozon a e- 
fectuat pînă acum 
săi peste 30 de
Echipa a susținut
jocuri de verificare, dintre 
amintim cu Agronomia 
meciuri (3—1 și . 5—2), cu 
matica (4—4), cu Sirena (3—4) și 
cu Tehnometal (2—0). în cadrul 
lotului de jucători a apărut însă 
și un caz de indisciplină. Este 
vorba de atacantul Gh. Tal, care 
nu s-a încadrat corespunzător la 
programul stabilit de antrenorul 
Titus Ozon, avînd o comportare 
necivilizată atît față de colecti
vul de jucători cît și față de 
antrenor. Urma ca asociația spor
tivă respectivă să ia măsuri în 
consecință. Aflăm, în ultimul mo
ment, că aceste măsuri s-au con
cretizat prin... renunțarea la ser
viciile antrenorului Titus Ozon I

C
In 
la

I.C.S.I.M. 
plin pro- 
20 ianua-

cu jucătorii 
antrenamente, 

mai
Ca și în anii trecuți, în preaj

ma începerii actualei ediții a 
campionatului, F.C. Baia Mare 
și-a propus să joace un rol im
portant în stabilirea ierarhiei fi
nale a seriei a IlI-a a Diviziei B, 
iar în vara lui 1977 să se afle pe 
locul întîi sau pe cel secund.. 
Dar, echipa neavînd pregătirea 
corespunzătoare, startul din 
toamnă a însemnat aproape un 
dezastru. După cinci etape, for
mația băimăreană acumulase 
doar 3 puncte, marcase două go
luri și ocupa poziția a 16-a în 
clasament. în acele zile fier
binți pentru conducerea clubului, 
printre alte măsuri luate s-a re
curs și la aceea a schimbării an
trenorului, la cîrma tehnică a 
echipei fiind adus Viorel Ma
teianu.

în condiții destul de neprielni
ce (publicul era saturat de pro
misiunile făcute de unii antre
nori sau membri ai consiliului 
clubului ; unii jucători umblau 
numai după avantaje materiale ; 
omogenitatea echipei era mult 
deteriorată), s-a pornit, totuși, cu 
optimism la redresarea situației. 
Antrenorul Viorel Mateianu, a- 
jutat de prof. Ion Țegen, a sub
ordonat întreaga pregătire for
mării unei concepții de joc a 
echipei, prin antrenamente indi- 

. viduale și colective. Acum, după 
patru luni de muncă intensă, 
roadele au început să se arate. 
Fiecare jucător cunoaște bine 
sarcinile din teren, iar ansam
blul, așa cum au arătat parti
dele amicale cu Rapid Bucu
rești și Dinamo Slatina, este în
chegat și practică un joc ofen
siv. Desigur că nu toate lucru
rile sînt încă puse la punct, mai 
ales în privința fazelor de apă
rare. „Mai trebuie să lucrez pînă

la reluarea activității competițio- 
nale oficiale — ne spunea antre
norul Viorel Mateianu — pentru 
ca băieții să aibă mai multă în
credere în forțele lor, să nu se 
intimideze de unii adversari sau 
chiar de unele grupuri de specta
tori care creează o atmosferă ne
prielnică. Acord un timp de lu
cru mai mare la factorii care in
fluențează psihicul, deoarece lo
tul cuprinde 4 juniori, dintre 
care doi, Mureșan și Roatiș, au 
jucat efectiv în toate partidele 
din tur".

Perioada de iarnă a fost folosi
tă din plin. Consiliul clubului 
(Nicolae Urdar — președinte, Va- 
sile Treitl — vicepreședinte) a 
creat condiții optime de pregă
tire la Baia Mare, apoi la Ocna 
Sugatag, asigurînd în continuare 
posibilități pentru ca echipa să 
susțină un număr mare de meciuri 
amicale. La Baia Mare există un 
bun teren de competiții (dar ar 
mai trebui unul de zgură, la di
mensiuni corespunzătoare, pen
tru antrenamente), sînt condiții 
pentru recuperare și refacere, 
precum și echipamentul necesar, 
în același timp, crește și o ge
nerație de tineri talentați, care 
este pregătită de antrenorul Mi
hai Redeș. Mulți dintre acești ti
neri bat cu putere la 
echipei de seniori, iar 
Mateianu ne dă cîteva nume: 
Rus — 16 ani, extremă stîngă, 
Beretean — 16 ani, centru înain
taș, și Horvath — 17 ani, mijlo
caș.

F.C. Baia Mare așteaptă cu în
credere reluarea campionatului și 
speră ca în final să realizeze 
obiectivul pe care și l-a propus 
în august 1976.

multe 
care 
două

Auto-

BUCUREȘTI

Nord în perioada 9 mai 
a.c.

Sud în perioada 19 mai 
a.c.

LA ÎNTREPRINDEREA DE TURISM,
HOTELURI Șl RESTAURANTE

Filialele de turism din Cal. Griviței nr. 140, Bd. Republicii 

nr. 4 și 68 și Bd. N. Bâlcescu nr. 35 au pus in 

bilete pentru LITORAL.

vinzare

Gheorghe NICOLAESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de astazi Începe vinzarea la tragerea extraor

dinara LOTO A MĂRȚIȘORULUIDINARA LOTO A
• Serii de 12 zile la

— Eforie 
septembrie

— Eforie 
septembrie

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
DIN 20 FEBRUARIE 1977

mativ din 3 martie pînă la 20 a- 
prilie 1977 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 3 
martie 1977.

FOND GENERAL
GURI : 1.364.060 lei.

DE CIȘTI-

— Jupiter (căsuțe de zid în zona „Liliacul") 
în perioada 5 mai — 9 septembrie a.c.

porțile
Viorel

De la 2 februarie la 2 mai și de la 15 octombrie la 23 decembrie a.c. la hotelul 
Parc din Mamaia se pot rezerva la prețuri reduse, sejururi confortabile de minim 3 zile ; 
- piscină, jocuri mecanice, bowling, saună, orchestră renumită - sînt cîteva din atracțiile complexului Parc. 

Pentru cura balneară, 
ospitalitatea, iar

De la 2 februarie la 2 mai și de la 15 octombrie

elegantele hoteluri din Eforie Nord și Mangalia își oferă
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE 

BUCUREȘTI, vă asigură bilete.
V. POMPIL1U

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 13 
REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
ETAPA DIN 20 FEBRUARIE26

22
29 28
27 34

38
38

Extragerea
Extragerea

35 24
Extragerea

14 18
Extragerea

41 37
Extragerea 

■ Extragerea
Extragerea

34 31
Extragerea

28 36
Plata ciștigurilor se va face — 

Capitală începînd din 26 februarie 
pînă la 20 aprilie. în tară aproxi-

I: 
a

9 31 
Il-a : 1977

I. Catanzaro — Inter

în

a IlI-a : 21 41 8 12 II. Cesena — Roma 1
III. Foggia -— Perugia 1a IV-a : 32 36 19 11 IV. Genoa -- Juventus X

V. Lazio —• Fiorentina 1a V-a : 3 45 36 34 43 VI. Milan -- Sampdoria 1a Vl-a : 1 40 44 39 22 VII. Torino -- Bologna 1a VH-a: 30 38 15 VIII. Verona — Napoli 1
IX. Modena — Novara 1a VIII-a : 43 44 34 X. Monza — Atalanta X
XI. Taranto — Palermo 1

x
X

XII. Ternana — Como
XIII. Varese — Lanerossi

Fond de cîștiguri: 499.058 lei.



STEAUA -KFUM FREDERICIA (DANEMARCA)
ÎN SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN!
@ In cealaltă semifinală: VfL Gummersbach — Ț.S.K.A. Moscova
® Steaua joacă primul meci la București • Tragerea la sorți

in celelalte competiții europene PE TERENURILE DE TENIS

ACTUALITAII SPORTIVE AFRICANE

ZURICH (Agerpres). — La Ba
sel (Elveția) s-a efectuat sîmbătă 
tragerea la sorți- a meciurilor din 
semifinalele cupelor europene de 
handbal In „Cupa campionilor 
europeni", Ia masculin, echipa

K. C FlINAUn BAIA MARE 

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE 

ÎN FATA SELECȚIONATEI

BULGARIEI

BAIA MARE, 20 (prin telefon). 
— Cel de al doilea meci dintre 
formația locală H.C. Minaur și se
lecționata Bulgariei, disputat sîm
bătă, s-a încheiat tot cu vietoria 
handbaliștilor băimăreni : 28—24
(18—13). Cele . mai' multe goluri 
au fost realizate de : Panțîru 10, 
Mironiuc 6, Palko și Chircu cîte 4, 
respectiv Akubov 7, Aladjov 5, 
Doieinov și Ivanov cîte 4. (V. SA- 
SĂRANU — coresp.)

Steaua București va intîlni (pri
mul joc pe teren propriu) for
mația daneză KFUM Fredericia. 
In cealaltă semifinală se vor în- 
tîlni VfL Gummersbach și ȚSKA 
Moscova.

Iată și partidele din celelalte 
competiții :

„Cupa campionilor europeni"
— feminin : Radnicki Belgrad — 
Spartak Kiev ; S.C. Leipzig — 
Vestar Oslo ; „Cupa cupelor — 
masculin ; I.A. Moscova — Atle
tico Madrid ; S.C. Magdeburg — 
Partizan Bielovar ; „Cupa cupe
lor" — feminin: Spartak Baku
— T.S.V. Gutsmutho (R.F.G.) ; 
Csepel Budapesta — T.S.C. Ber
lin.

Meciurile tur ale semifinalelor 
se vor disputa în perioada 18—24 
martie, iar cele retur între 25 și 
31 martie, program valabil la 
competițiile masculine. în cupele 
feminine meciurile tur se vor 
disputa între 28 martie și 2 a- 
prilie, iar returul între 3 și 7 
aprilie.

Gerulaitis îl elimină pe Năstase și cîștigă
turneul de la

Turneul de la Ocean City (Ma
ryland) a fost cîștigat de ame
ricanul Vitas Gerulaitis, care l-a 
învins în finală cu 3—6, 6—1, 
6—2 pe compatriotul său Bob 
Lutz. în finală la dublu bărbați: 
Aleksandr Metreveli, Bill Scan
lon — Cliff Richey, John McEn
roe 7—6, 6—2.

în semifinale Vitas Gerulaitis 
reușise să-l întreacă cu 1—6;
6— 2, 6—4 pe Ilie Năstase, iar 
Bob Lutz îl învinsese cu 4—6,
7— 5, 7—6 pe Guillermo Vilas.

în finala turneului pentru ju
niori de la Chorzow, Igor Pilip- 
ciuk (U.R.S.S.) l-a învins cu 
6—3, 6—1 pe coechipierul său

O NOUĂ VICTORIE
A JUCĂTOARELOR NOASTRE IN FRANȚA

PARIS, 20 (prin telex). în ul
timul meci susținut în cadrul 
turneului întreprins în Franța, 
reprezentativa feminină de hand
bal a României a întrecut — 
sîmbătă seara, la Mantes — se
lecționata Franței cu 17—14. în 
primele două întîlniri (Ia Valen
ce și Echirolles), handbalistele

noastre le întrecuseră pe cele 
ale țării gazdă cu 15—8 și 14—8.

Următoarea competiție inter
națională la startul căreia se va 
afla și echipa feminină de hand
bal a României este tradiționalul 
turneu de la Neubrandenburg, 
programat la începutul lunii 
martie.

S-AU ÎNCHEIAT întrecerile c. m. 
DE ZBOR CU SCHIURILE

OSLO, 20 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de „zbor cu 
schiurile" s-au încheiat pe tram
bulina mare de la Vikersund 
(Norvegia), cu victoria elvețianu
lui Walter Steiner, care în trei 
zile de întreceri a totalizat 564,5 p. 
(sărituri de 151 m în ultima zi). 
Pe locurile următoare s-au situat

Toni Innauer (Austria) — 547 p, 
Henry Glass (R.D. Germană) — 
541,5 p, Aleksei Borovițin 
(U.R.S.S.) — 539,5 p,_ Harald Du- 
schek (R.D. Germană) — 533,3 p. 
Cea mai lungă săritură a compe
tiției (157 m) a realizat-o Fran
tisek Novak (Cehoslovacia).

FL GHEORGHIU 
Șl V. CIOCÂLTEA 
PE LOCURILE 3-5 

ÎN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MALAGA

MALAGA, 20 (Agerpres). — 
Turneul internațional de la Ma
laga a fost cîștigat de marele 
maestru american Larry Christi
ansen cu 9 puncte din 13 posi
bile, urmat de Byrne (S.U.A.) 
81/, puncte, Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocâltea, Jose Garcia (Spa
nia) cîte 8 p, Robatsch (Austria) 
7‘/î P, Tatai (Italia) și Castro 
(Cuba) 7 p. Mircea Pavlov s-a 
clasat pe locul 11 cu 5 p. în ul
tima rundă, Ciocâltea a cîștigat 
cu negrele la Pavlov, în 38 mu
tări, Garcia l-a învins pe Ruiz, 
iar partidele Piasetsky — Gheor
ghiu, Christiansen — Hernandez, 
Byrne — Medina și Robatsch — 
Castro s-au încheiat remiză.

în penultima rundă Florin 
Gheorghiu remizase cu Mircea 
Pavlov, rezultat înregistrat și în 
partidele Christiansen — Robatsch, 
Tatai — Garcia și Castro — Pia
setsky. Byrne l-a învins pe Ruiz.

Ocean City
Igor Bogdanov. în partida pen
tru locul 3, cehoslovacul Ivan 
Lendl l-a întrecut cu 6—1, 6—4 
pe tînărul jucător român Radu 
Hărnuțiu. în semifinale, Pilip- 
ciuk îl eliminase cu 7—5, 6—4 
pe cehoslovacul Lendl, iar Bog
danov îl întrecuse cu 6—1, 7—6 
pe Radu Hărnuțiu.

La Sofia a început un turneu 
pentru juniori, la care participă 
61 de jucători din Cehoslovacia, 
Grecia, Iugoslavia, Polonia, Ro
mânia, Turcia, Ungaria și Bul
garia. în primul tur al probei de 
simplu, Vasiie Sălăjan l-a între
cut cu 6—1, 3—6, 6—4 pe Gaida
rov (Bulgaria). Alte rezultate : 
Mikov (Bulgaria) — Efremoglu 
(Turcia) 6—2, 6—2 ; Diskov (Bul
garia) — Jivoinovici (Iugoslavia) 
6—1, 6—1 ; Czester (Cehoslova
cia) — Nikolov (Bulgaria) 7—5. 
6—3.

0 Sportivii români au obținut 
victorii în cea de-a doua zi a 
turneului internațional de tenis 
pentru tineret organizat la Sofia 
de revista „Start". în concursul 
masculin, Florin Niță l-a învins 
cu 6—1, '6—1 pe Stoicov (Bulga
ria). Alte rezultate : Todorov
(Bulgaria) — Klak (Iugoslavia) 
6—1, 6—6 ; Kolev (Bulgaria) — 
Wieczorek (Polonia) 6—4, 6—4 ;
Lacek (Cehoslovacia) — Krumov 
(Bulgaria) 6—2, 6—4. La feminin 
Rodica Gheorghe a întrecut-o cu 
3—6, 6—2, 6—1 pe Șapîrova (Bul
garia).

SCRIMERI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
0 TUDOR PETRUȘ IN FINALA 

LA KIEV. Concursul internațional 
de floretă băieți programat la 
Kiev a dat cîștig de cauză trăgă
torului sovietic Sabir Ruziev. In 
finala de 6 el a fost urmat de 
Martewicz (Polonia), Smirnov 
(U.R.S.S.), Simoncelli (Italia). Tu
dor Petruș (ROMÂNIA) și Nefe
dov (U.R.S.S.).

Competiția, la care au luat par
te 127 de floretiști, a fost punc
tată de numeroase surprize de 
proporții, printre care eliminarea 
în fazele preliminare a cunoscuți- 
lor scrimeri Romanov, Stankovici, 
Denisov, Cij și Pietruska.

în finala probei pe echipe, se
lecționata R.S.S. Ucrainene a în
vins cu 9—6 formația Franței. în 
meciul pentru locurile 3—4, echi
pele R.S.S. Bieloruse și României 
au terminat la egalitate : 8—8,
victoria fiind atribuită la tușave- 
raj scrimerilor sovietici. Pe locul
5 s-a clasat formația Italiei, în
vingătoare cu 9—5 în întîlnirea 
susținută cu selecționata orașului 
Moscova.

e TURNEUL CELOR 7 NA
ȚIUNI (floretă fete). La Frankfurt 
am Main a avut loc tradiționalul 
concurs internațional feminin de 
floretă dotat cu „Cupa celor 7 na
țiuni", organizat sub egida fede
rației de scrimă a R.F. Germania. 
După prima zi de concurs, clasa
mentul pe echipe se prezintă du
pă cum urmează : 1. Ungaria 8 p 
(46 victorii individuale), 2. Uniu
nea Sovietică 6 p (47), 3. R.F.
Germania A6p (42), 4. ROMÂNIA
6 p (33), 5. Franța 5 p (29), 6.
R.F. Germania B 1 p (21), 7. Po
lonia 0 p (17), 8. Italia 0 p (11).

Continentul african, inepuiza
bilă sursă de energie și talente 
native, valorificate timp de se
cole numai în folosul puterilor 
coloniale, a pășit în ultimele de
cenii, odată cu apariția statelor 
independente, care-și construiesc 
viitorul de sine stătător, și pe 
calea afirmării prin sport. Pen
tru că angrenarea tineretului în 
activitatea sportivă constituie u- 
neori i indicele grăitor al dina
mismului unei țări și pentru că 
sportul este privit acum, în ma
joritatea țărilor africane, ca o 
componentă importantă a pro
cesului de devenire și a pro
gresului lor. Proces care nece
sită mari investiții materiale și 
umane din partea acestor state 
care au pornit pe drumul lichi
dării subdezvoltării, dar și aju
torul dezinteresat, prietenesc, al 
comunității internaționale, prin 
echipament și aparatură, prin 
cadre tehnice, prin schimb de 
experiență. In această sferă, a 
relațiilor prietenești și de colabo-

ții, fotbaliștii și jucătorii de te
nis de masă din Nigeria, atleții 
din Senegal, Kenya, Etiopia și 
Tunisia, fotbaliștii din Coasta de 
Fildeș s-au afirmat atît la pres
tigioasa confruntare Continentală 
— Jocurile Africane, cit și la 
campionatele mondiale. Și dacă 
reprezentativa de fotbal a Gha- 
nei a cucerit de două ori (în anii 
1963 și 1965) „Cupa Africii" (în 
următoarele două ediții fiind fi
nalistă), iar echipa de fotbal 
Stade d’Abidjan, din Coasta de 
Fildeș, a intrat în posesia celei 
de-a 3-a ediții a Cupei campio
nilor Africii, boxerii Amon Ko- 
tey (Ghana) și Fatai Ayula (Ni
geria) au urcat pe podiumul pri
mei ediții a campionatelor mon
diale de box, de la Havana, fiind 
medaliați cu bronz. De altfel, la 
această competiție a celor puter
nici au participat 60 de boxeri 
din 8 țări africane, obținînd 5 
medalii. Iar sprintera Alice An
num (Ghana), supranumită „re
gina atletismului african", și-a

în Turneul (dor 5 națiuni, Ia rugim

FRANCEZII ÎNVINGĂTORI Șl LA LONDRA: 
ANGLIA - FRANȚA 3-4!

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
KLAMMER DIN 

NOU LIDER
O Amînată din cauza 

condițiilor atmosferice 
nefavorabile, proba mas
culină de coborîre pen
tru trofeul „Arlberg—• 
Kandahar". programată 
initial în ziua de 6 fe
bruarie la St. Anton (A- 
ustria) s-a desfășurat pe 
pîrtia de la Laax (Elve
ția) și a fost cîștigată 
de austriacul Franz 
Klammer. Campionul o- 
limpic a fost cronome
trat cu timpul de 1:59,10, 
pe locurile următoare 
clasîndu-se vest-germa- 
nul Sepp Ferstl — 1:59,51 
și elvețianul Bernhard 
Russi — 1:59,54.

în urma' acestei 
torii,
trecut din nou pe primul 
loc în clasamentul 
ral al „Cupei Mondiale", 
totalizînd în prezent 194 
puncte. îl urmează sue
dezul Ingemar Stenmark 
— . 174 p, austriacul
Klaus Heidegger — 151 p, 
elvețianul Bernhard Ru
ssi — 122 p și italienii 
Gustavo Thoeni — 108 p 
și Piero Gros — 101 p.

• Proba feminină de 
uriaș din cadrul 
Canadei, 
Mont Sainte-Anne (Quebec), s-a 
încheiat cu victoria campioanei 
olimpice Kathy Kreiner.

ARIPILE SOVIETELOR 
AU CÎȘTIGAT C.C.E.

vic- 
Franz Klammer a

gene-

SPARTACHIADA 
DE IARNĂ

A ARMATELOR 
PRIETENE

PRAGA (Agerpres). — 
Proba de slalom special din 
cadrul Spartachiadei de iar
nă a_ armatelor prietene s-a 
desfășurat la Spindleruv 
Mlyn și a fost cîștigată de 
M. Sochor (Cehoslovacia), 
cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 
91,45. Concurenții români 
Ion Cavasi și Dan Cristea 
s-au clasat pe locurile 5 și 
respectiv 6. cu timpurile de 
97,25 și 98,44. Proba de șta
fetă 4X10 km a revenit 
formației U.R.S.S. în 2 h 
06:39,0, urmată de echipa 
R. D. Germane 2 h 09:49,0.

Așa cum se anticipa, partida 
de rugby dintre selecționatele 
Angliei și Franței, disputată sîm
bătă pe marele stadion londonez 
Twickenham, a fost înverșunată, 
iar rezultatul final — incert pînă 
în ultimul minut de joc. Francezii 
au reușit în cele din urmă să 
învingă, la limită : 4—3 (0—0),
fără, însă, ca succesul lor să con
stituie o... surpriză. înțr-adevăr, 
se punea problema ca înaintarea 
lor, recunoscută drept deosebit de 
puternică și dotată, să reziste, ba 
mai mult să se impună (așa cum 
a făcut-o, de altfel, și acum două 
săptămîni la Paris, cînd ea a în
genuncheat pachetul de înaintași 
galezi), pentru a crea liniei de 
treisferturi, abilă și incisivă, oca
zii de marcare. Situația de pe 
stadionul Parc des Princes s-a 
repetat și acum la Londra, bine
înțeles la proporții mai reduse, 
iar francezii au punctat prin cen
trul liniei de treisferturi, Fran
cois Sangalli, care în minutul 49 
de joc a realizat o frumoasă în
cercare. Gazdele au redus han
dicapul prin fundașul Alastair

Hignell, care a transformat o lo
vitură de pedeapsă.

0 în aceeași competiție, la 
Edinburgh, echipa Scoției a în
trecut, conform așteptărilor, XV-le 
Irlandei cu scorul de 21—18 (7—9), 
la capătul unei partide de o deo
sebită spectaculozitate.

★
Se poate spune acum că Turne

ul celor 5 națiuni are în XV-le 
Franței un favorit cert, calenda
rul fiindu-i în continuare favora
bil. Dar, iată programul ultime
lor două etape : 5 martie. Franța 
— Scoția (la Paris), Țara Gali
lor — Anglia (la Cardiff) ; 19
martie, Irlanda — Franța (la Du
blin) și Scoția — Țara Galilor 
(la Edinburgh).

Clasamentul Ia zi* se prezintă 
astfel :
1. FRANȚA 2 2 0 0 20—12 4
2. Anglia 3 2 0 1 33—10 4
3. Țara Galilor 2 1 0 1 34—25 2
4. Scoția 2 1 0 1 27—44 2
5. Irlanda 3 0 0 3 27—50 0

0 La Madrid. în campionatul
european de rugby „Cupa, FIRA",
Spania a învins icu 21—3 (17—3)
Marocul.

Franz Klammer (Austria) a trecut din nou 
in fruntea clasamentului ■ „Cupei mondiale"

slalom 
campionatelor 

care se desfășoară la

prezentativa țării 
(2—1, 3—1, 1—2).

vest-germană• Localitatea
Wiehl a găzduit întîlnirea interna
țională amicală de hochei pe ghea
ță dintre selecționata R. F. Ger
mania și reprezentativa Norvegiei. 
Partida s-a terminat la egalitate: 
3—3 (1—0, 1—1, 1—2),

© , „Cupa campionilor europeni" 
la hochei pe gheață, ediția 1976— 
1977, a fost cîștigată de echipa A- 
ripile Sovietelor Moscova, care a 
surclasat în meciul retur cu scorul 
de 7—0 (2—0, 1—0, 4—0) formația 
cehoslovacă Dukla Jihlava. Au 
marcat Zimin (2), Rasko, Romașin, 
Șatalov, Lokotko și Kotov. în pri
mul joc, Dukla cîștigase cu 3—2.

• Selecționata secundă de ho
chei pe gheață a U.R.S.S., aflată 
în turneu în Polonia, a învins re-

C. M. DE SANIE LA IGLS
0 La Igls, proba individuală fe

minină din cadrul campionatelor 
mondiale de sanie a revenit spor
tivei din R. D. Germană Margit 
Schumann, cu 2:52,058 (în 4 man
șe), urmată de Vera Sasulia 
(U.R.S.S.) —2:53,147 și Margit Graf 
(Austria) — 2:53,367. La masculin, 
titlul de campion a fost cucerit de 
Hans Rinn (R. D. Germană), cu 
timpul de 3:29,301 (în 4 manșe).

C. M. DE SCHI-FOND 
(JUNIORI)

• în localitatea elvețiană Sainte 
Croix au început campionatele 
mondiale de schi-fond rezervate 
juniorilor. Proba de 15 km băieți 
a revenit schiorului bulgar Ivan 
Lebainov, urmat de sportivii so
vietici Anatoli Ivanov și Leonid 
Oliușin. Finlandezul Eero Niska- 
nen a ocupat locul 5. Cursa de 
5 km fete a fost cîștigată de Bri- 
gite Schreiber (R. D. Germană), 
urmată de sovieticele Liubov Zî- 
kova și Nadej da Samakova. Proba 
de 10 km din cadrul combinatei 
nordice s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Fedor Kolcin, 
secundat de Uwe Dotzauer 
(R.D.G.).

a ________ __v ____ w * g
1 AGENDA SAPTAMINII 1

f 21—22 VOLEI Continua turneele finale ale „Cupei cupelor" (m. 
și f), în Belgia

g 21—27 TENIS Turnee la Palm Springs-California (MP) șl la De
troit (VS).

g 22 FOTBAL Meciuri amicale : R.F, Germania (B) — Irlanda, la 
Saa rbiicken

i
23 Franța — R.F. Germania, la Paris

BASCHET Sferturi de finală în „Cupa cupelor" (m) și „Cupa gg Ronchetti" (f) gg ATLETISM Concurs internațional de sală, la Milano
I 23—24 SCHI In „Cupa Europei", slalom șl slalom uriaș (m), la 

Szczyrk (Polonia)
I

ATLETISM Concurs internațional de sală, la Budapesta I
23—26 SANIE Marele Premiu al Elveției, la St. Moritz gg 23—27, BIATLON C.M. la Lillehamer (Norvegia)

■23—27 SCRIMA Concurs internațional de spadă, la Tallin g
24 BASCHET Sferturi de finală în C.C.E. (f) gg FOTBAL In preliminariile C.M. : Columbia — Paraguay

g 24—27 SCHI Concursuri — probe nordice — la Lahti (Finlanda) 
și Sapporo (Japonia)

1
ATLETISM Campionatele S.U.A. pe teren acoperit

25—27 TENIS DE Turneul internațional „Top 12", la Sarajevo g
MASA g

i NATAȚIE Campionatele de înot ale Australiei, la Hobart
(Tasmania) 1

25—6.11| HANDBAL C.M, (grupa B) în Austria
26 HALTERE Polonia — România (juniori), la Gdansk
26—27 SCRIMA Campionatele internaționale de floretă (f) la Gop

pingen (R.F.G.)
g PATINAJ C.M. (m, f) — probe de sprint — la Alkmaar
g VITEZA (Olanda)

I SCHI Concursuri pentru ,,Cupa Europei" la Jasna (Ceho
slovacia) și la Celje (Iugoslavia)
Concursuri „indoor", la San Sebastian și Viena

f
g ATLETISM
§
1

FOTBAL In preliminariile C.M. : Bolivia — Venezuela ; Ecua-' 
dor — Chile

I
NATAȚIE Dublă întîlnire de polo : Ungaria — U.R.S.S., la 

Budapesta

Fotbalul se află in plin avint pe continentul african. Jucătorii din 
Ghana se numără printre ciștigătorii competițiilor disputate in Africa.
rare, se înscrie aportul sportului 
românesc la dezvoltarea sportu
lui din țările africane. Astfel, 
uriașele resurse umane ale con
tinentului negru vor putea fi 
valorificate și prin intermediul 
educației fizice și sportului, atri
bute indispensabile ale civiliza
ției.

Istoria participării Africii în 
arena sportivă mondială numără 
în epoca interbelică puține file. 
Ultimele două decenii marchează 
însă importante jaloane în afir
marea sportivă internațională a 
statelor din această parte a lu
mii. Și dacă, de pildă, înaintea 
primului război mondial doar 
Egiptul se alinia la Jocurile O- 
limpice, la Mexico ’68 au parti* 
cipat peste 250 de sportivi afri
cani, iar la Miinchen ’72 . repre
zentanții țărilor africane au ob
ținut un important număr de 
medalii. Atleții, boxerii, hoche- 
iștii pe iarbă, fotbaliștii africani 
au irupt în marile competiții, 
surprinzînd, adesea, nu numai 
prin ineditul prezenței în fazele 
finale, ci și prin marile calități 
pe care le etalau. Fotbaliștii, at
leții și boxerii din Ghana, atie-

dovedit înalta clasă atît la cea 
de-a 2-a ediție a Jocurilor Afri
cane (ea deține recordul conti
nental la 200 m plat cu 23,0 s), 
cît și la Jocurile Olimpice de la 
"Munchen, unde a fost finalistă 
la 100 m plat.

Dar performanța răsare mai 
lesne atunci cînd solul este fer
tilizat. Iată de ce ideea — care 
capătă pe continentul african tot 
mai multă consistență — „spor
tul pentru toți", îmbracă forme 
mereu diversificate. O inițiativă 
în acest sens este grăitoare: lan
sată de studenții universităților 
Legon (Ghana) și Ibadan . (Ni
geria) și materializată în 1965 
prin Jocurile Africii de vest, 
competiția .sportivă studențească 
a reunit ulterior — prin crearea 
Federației asociațiilor sportive 
studențești — pe reprezentanții 
G'hanei," Nigeriei, Coastei de Fil
deș, Liberiei, Sierrei • Leone, Se
negalului, Voltei Superioare, Al
geriei, Egiptului și Gabonului, în 
cadrul unor Jocuri studențești 
ale întregii Africi, ce se țin din 
patru în patru ani, la mijlocul 
ciclului olimpic.

TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Cunoscutul atlet 

american Harold Connoly, acum în 
virstă de 45 ani, a anunțat că-și 
va face reintrarea în activitatea 
competițională cu prilejul campio
natelor de sală ale S.U.A., progra
mate în ziua de 25 februarie

AUTO 0 Ultima probă a compe
tiției dotată cu „Trofeul campioni
lor" s-a desfășurat la Daytona 
Beach și a fost cîștigată de ame
ricanul Cale Yarborough, care a 
obținut o medie orară de 226,750 
km. în clasamentul general condu
ce americanul A. J. Foyt 0 Cursa 
de 300 de mile de la Daytona 
Beach, rezervată mașinilor de se
rie, a revenit lui Donnie Allison 
(Chevrolet), cu o medie orară de 
249 km.

CICLISM 0 A 3-a etapă a Tu
rului Cubei, disputată pe ruta San
tiago de Cuba — Olgin (153 km), 
a revenit sovieticului A. Pikkus, 
în 3 h 53:15. în clasamentul gene
ral conduce C. Correa (Venezuela), 
urmat de cubanezul Cardet, la 42 
sec. 0 Campionul mondial de ciclo- 
cros Albert Zweifel (Elveția) a 
cîștigat concursul de la Charleville- 
Mezieres, realizînd pe distanța 
de 24 km timpul de lh 15:12. 
0 Turul Andaluziei s-a încheiat cu 
succesul rutierului Dietrich Turalt 
(R.F.G.), care a cîștigat și penulti
ma etapă, contracronometru, între- 
cînd pe norvegianul Knudsen. 
0 Cursa de 6 zile desfășurată pe 
velodromul acoperit din Milano s-a 
încheiat cu victoria cuplului Felice 
Gimondi (Italia) — Van Linden 
(Belgia), care a totalizat 563 p.

SCRIMA 0 Competiția femini
nă de floretă „Cupa Beaumont",

desfășurată la Londra, a fost cîști
gată de scrimera olandeză Tonneke 
Wolthuis, care a totalizat 4 v, ur
mată de Jacquelin Appert (Franța), 
cu 3 v.

TENIS 0 Americanii Jimmy 
Connors și Dick Stockton vor fi 
opuși în finala turneului de la 
Toronto, după ce au eliminat în 
semifinale, primul — pe Dibbs, cu 
4—6, 7—6, 6—1, iar cel de-al doi
lea — pe Okker, cu 6—4, 6—2. în 
ultimele partide din sferturile de 
finală, Okker îl învinsese cu 7—5, 
1—6, 6—3 pe australianul Tony 
Roche, iar Dick Stockton dispusese 
cu 6—3, 6—3 de Ross Case 0 Pro
ba de simplu femei din cadrul tur
neului de la Moscova a fost cîști
gată de Olga Morozova, care a în
trecut-o în finală cu 3—6, 6—2, 
7—5 pe Natașa Cimîreva. La mas
culin, pe primul loc s-a clasat 
Thomas Emmerich (R.D.G.), învin
gător cu 6—4, 7—6, 7—6 în finala 
susținută cu Pavel Slojil ' (Ceho
slovacia) 0 în semifinalele turneu
lui feminin de la Los Angeles, 
Chris Evert a învins-o cu 4—6, 
6—3, 6—4 pe Rosemarie Casals, iar 
Martina Navratilova a eliminat-o 
cu 5—7, 6—4, 6—4 pe Margaret 
Court 0 în sferturile de finală ale 
turneului de tenis de la San Jose 
(California), Billy Martin a cîști
gat cu 6—4, 6—2 în fața Iui Tim 
Gullickson, in timp ce Roy Emer
son l-a învins surprinzător cu 7—6, 
6—4 pe Roscoe Tanner 0 în fina
lele competiției internaționale 
pentru echipe de tineret, care se 
desfășoară la Torquai (Anglia): 
masculin : S.U.A. — Italia 2—0 ; 
feminin : Anglia — S.U.A. 2—0.

ACTIVITATEA ATLETICĂ INDOOR
0 Cu performanța de 22,50 m, at

leta cehoslovacă Helena Fibingerova a 
stabilit un nou record mondial de 
sală la aruncarea greutății. în con
cursul de la Jablonec. Fibingerova 
deține și recordul lumii in aer liber, 
cu o aruncare de 21,99 m.

0 Atleta britanică Mary Steward a 
stabilit în concursul de la Dortmund 
un nou record mondial pe teren aco
perit la 1500 m, cu timpul de 4:08,1. 
Vechiul record era de 4:09,9 și apar
ținea americancei Francie Larrieu.

0 Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la San Diego (California), at
leta americană Rosalyn Bryant a rea
lizat cea mai bună performanță mon-

La Dortmund, englezoaica Mary 
Stewart (nr. 036) stabilește noul 
record mondial indoor la 1500 
m, urmată de coechipiera ei 
Cherry Hanson (035) și vest- 

germana Brigitte Kraus (087).
Telefoto : A. P. AGERPRES

dială pe teren, acoperit în proba de 
500 yarzi plat, cu timpul de 1:03,3. 
Iți virstă de 21 de ani, Rosalyn 
Bryant a mai stabilit în acest sezon 
alte două recorduri mondiale de sală, 
în probele de 440 yarzi și 500 m. Tot 
aici, recordmanul kenyan Wilson 
Waigwa a cîștigat proba de o milă 
cu timpul de 3:55,7 — a treia perfor
manță mondială din toate timpurile, 
fiind urmat de americanul Steve 
Scott — 3:56,5 și irlandezul Eammon 
Coghlan — 3:57,9. Alte rezultate : 
1000 yarzi — Mike Boit (Kenya) 2:05.5; 
săritura cu prăjina — Mike Tully 
5,33 m ; săritura în înălțime — 
Dwight Stones 2,21 m.

0 In prima zi a campionatelor so
vietice de sală, ce se desfășoară la 
Minsk, s-au înregistrat următoarele 
rezultate ; înălțime femei — Tatiana 
Boiko 1,89 m ; săritura cu prăjina — 
Vladimir Trofimenko 5,50 m. A doua 
zi, Aleksandr Grigoriev a stabilit cea 
mai bună performanță europeană pe 
teren acoperit în proba de săritură 
în înălțime, cu rezultatul de 2.28 m.

ITALIA : TORINO S-A 
DETAȘAT

Etapa a 17-a a adus o nouă 
victorie a liderei Torino, care 
rămîne neînvinsă, performanță 
remarcabilă în campionatul Ita
liei. Cîștigînd cu 1—0 meciul cu 
Bologna, Torino are acum un 
punct avans față de Juventus, 
care nu a reușit decît un rezul
tat egal cu Genova (2—2). Sco
rul etapei s-a înregistrat la 
Cesena, unde formația locală a 
dispus cu 4—0 de Roma, dife
rență puțin obișnuită în între
cerea echipelor din prima ligă. 
Performera etapei a fost însă 
Inter, singura care a obținut o 
victorie în deplasare : 3—1, la 
Catanzaro. Și Milan a realizat 
un scor categoric : 3—0 cu
Sampdoria. Celelalte rezultate : 
Foggia — Perugia 2—1, Lazio

R. D. GERMANĂ : PRIMA 
ETAPĂ A RETURULUI

Fiorentina 4--1 Verona —
Napoli 1—0.
1. Torino 17 12 5 0 30— 9 29
2. Juventus 17 13 2 2 28—12 28
3. Inter 17 8 6 3 24—14 22

Campionatul a fost reluat sîm
bătă, cea mai mare surpriză fi
ind realizată de Chemie Halle, 
clasată în a doua jumătate a 
clasamentului, care a dispus pe 
teren propriu de lidera campio
natului, Dynamo Dresda, cu 3—1!

Astfel Dynamo pierde primul 
loc în clasament, cedîndu-1 for
mației F. C. Carl Zeiss Jena, în
vingătoare cu 2—0 în partida sus
ținută acasă cu Vorwârts Frank
furt pe Oder. De notat, numeroa
sele victorii obținute de echi
pele care au jucat în deplasare. 
Alte rezultate : Stahl Riesa — 
Lokomotive Leipzig 0—1 ; Dina
mo Berlin — Union Berlin 0—1; 
F. C. Karl Marx Stadt — Sach
senring Zwickau 0—1 ; Wismut 
Aue — Hansa Rostock 0—0, 
F. C. Magdeburg — Rot Weiss 
Erfurt 0—1 !

Everton — Stoke 1—0 ; Bristol 
— Manchester City 1—0 ; Sun
derland — Middlesborough 4—0!
1. Liverpool
2. Ipswich
3. M. City

28 16 66 48-26 38
25 15
26 12 11 3 38-19 35

6 4 47-21 36

1. Carl Zeiss Jena
2. Dynamo Dresda
3. Dynamo Berlin
4. Rot-Weiss Erfurt

14 8 3 3 30—16 19
14 7 3 4 34—19 17
14 8 1 5 23—17 17
14 6 5 3 16—14 17

ANGLIA : IPSWICH 
ÎNVINSĂ I

în timpul săptămînii și în eta
pa de sîmbătă s-au desfășurat 
alte meciuri, soldate uneori cu 
surprize. Performera este F. C. 
Liverpool, în revenire de formă ; 
după ce a terminat la egalitate 
(0—0) cu Manchester United în 
deplasare, a cîștigat la Derby 
County (3—1), revenind în frun
tea clasamentului, deoarece Ips
wich a pierdut cu 1—0 la Lei
cester. Iată cîteva rezultate : 
Newcastle — Manchester City 
2—2 ; Stoke — Coventry 2—0 ; 
Arsenal — West Ham United 
2—3 ; Leeds — Tottenham 2—1 ;

R. F. GERMANIA : SURPRIZE 
ÎN CUPĂ

Sferturile âe finală ale Cupei 
R.F. Germania au fost marcate 
de surprize : Bayern Munchen a 
fost învinsă cu 4—2 (după pre
lungiri) de către Hertha B.S.C., 
în timp ce Bayer Urdingen a 
eliminat cu 6—3 (după prelun
giri) pe Eintracht Frankfurt pe 
Main, o altă favorită a cupei. 
Rot-Weiss Essen a întrecut cu 
2—1 pe S.P.V. Bayreuth, iar F.C. 
Koln a învins cu 4—2 pe F.C. 
Niirnberg. în semifinale vor ju
ca : F.C. Koln — Rot-Weiss Es
sen ; Bayer Urdingen — Hertha 
B.S.C.
MECIURI AMICALE, TURNEE
• Almeria (Spania) — Borussia Mon- 

chengladbach 1—1 (0—1) a T.S.K.A. 
Sofia — Ț.S.K.A. Moscova 0—0 „
Levski Spartak Sofia — Dinamo Mos
cova 0—1 a A.S. Roma - Sel. de 
tineret a Finlandei 1—0 (1—0) ; a
marcat Prati (min. 39) a Bolivia — 
Lanus (Argentina) 3—0 (2—0) ■ Raba 
ETO Gyor — Eisenstadt (Austria) 
3—1 (0—1) a Turneul de la Split a 
fost cîștigat de echipa locală Haiduk, 
urmată de Dlnamo Zagreb și Ajax 
Amsterdam ; în ultimul meci : Haj- 
duk — Ajax 1—0 (1—0) ; g înscris 
Georgevici (mln. 35).
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