
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
IN GHANA Șl COASTA DE FILDEȘ 

încheierea convorbirilor oficiale, semnarea onor importante documente, 

plecarea din Accra • Primire entuziastă la Abidjan

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA J

Simbătă s-au încheiat la Accra 
convorbirile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și I. K. Acheampong, șeful statu
lui, președinte al Consiliului Mi
litar Suprem al Republicii Ghana.

In cadrul convorbirilor s-a sub
liniat rolul deosebit al vizitei pe 
care o face în Ghana tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru impulsio
narea relațiilor de colaborare și 
cooperare pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, cor
dialitate, largă înțelegere și respect 
mutual.

★
Simbătă, în Salonul de recepție 

al Complexului arhitectonic „Kwane 
Nkrumah", din Accra, șeful statu
lui Ghana, generalul I.K. Acheam
pong, și doamna Faustina Acheam
pong au oferit un banchet oficial 
in onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul banchetului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful statu
lui Ghana, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, au rostit toasturi.

A avut loc, apoi, solemnitatea 
conferirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celor mai înalte dis
tincții de stat ghaneze, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu distincția de 
Cavaler al Ordinului „Steaua Gha- 
nei", iar tovarășei Elena Ceaușescu 
distincția de „Ofițer al Ordinului 
Steaua Ghanei".

Mulțumind in numele său și al 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
înaltele distincții, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
vede in acestea o expresie a re
lațiilor de prietenie dintre popoa
rele român și ghanez și a dorin
ței de a întări solidaritatea și co
laborarea lor.

După cuvintul său, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a con
ferit generalului Ignatius Kutu 
Acheampong, șeful statului Ghana, 
președintele Consiliului Militar 
Suprem, Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Șeful statului român a conferit, 
de asemenea, doamnei Faustina 
Acheampong Ordinul „23 August" 
clasa I.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consi
liului Militar Suprem, șeful statu
lui Ghana, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, au semnat, în cursul 
dimineții de duminică, 27 februa
rie, într-un cadru festiv, Declarația 
Solemnă Comună a Republicii So
cialiste România și a Republicii 
Ghana și au adoptat Comunicatul 
Comun româno-ghanez.

★
Duminică, 27 februarie 1977, 

după ceremonia semnării documen
telor oficiale convenite în urma dia
logului la nivel înalt româno-ghanez 
și după conferința de presă a șe
fului statului român, a luat sfîrșit 
vizita oficială efectuată in Republica 
Ghana de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu la invitația șefului sta
tului ghanez, generalul Ignatius 
Kutu Acheampong, și a doamnei 
Faustina Acheampong.

La sosirea la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește rapor
tul comandantului gărzii de onoare. 
La încheierea ceremoniei plecării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau 
rămas bun de la înaltele oficiali
tăți ghaneze și de la șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Accra.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși de șeful 
statului Ghana, generalul I. K. 
Acheampong, și de doamna Faus
tina Acheampong. Cei doi șefi de 
stat, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Faustina Acheampong iși 
string îndelung, cu multă căldură, 
mîinile, se îmbrățișează cu cțeose- 
bită prietenie, luîndu-și rămas bun.

La ora 11,15, ora locală, avionul 
prezidențial, Ia bordul căruia se 
află președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de
colează, îndreptîndu-se spre Abid
jan, capitala Coastei de Fildeș.

★
Duminică, în cea de-a șasea zi 

a soliei de pace și prietenie pe 
care o poartă pe pămîntul Africii, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosit in Republica 
Coasta de Fildeș, unde, la invita
ția președintelui Felix Houphouet- 
Boigny și a doamnei Marie The- 
rese Houphouet-Boigny, efectuează 
o vizită oficială de prietenie.

Este ora 12,00 (ora locală). 
După o oră de zbor deasupra pâ-

mintului african, avionul preziden
țial in care călătoresc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, escortat, de la 
granițele Coastei de Fildeș, de o 
escadrilă de avioane a forțelor 
aeriene ale țării, aterizează pe 
aeroport.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint în- 
tîmpinați cu deosebită cordialitate 
de președintele Felix Houphouet- 
Boigny și doamna Marie Therese 
Houphouet-Boigny.

Cei doi șefi de stat își strîng 
miinile cu căldură. La rîndul lor, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Marie Therese Houphouet- 
Boigny își strîng cordial mîinile.

Președintele Felix Houphouet- 
Boigny prezintă apoi, iluștrilor 
oaspeți români, persoanele oficiale 
ivoriene venite în intîmpinare.

După ceremonia primirii oaspeții 
și gazdele se îndreaptă spre salo
nul de onoare al aeroportului, 
unde președintele Felix Houphouet- 
Boigny rostește un cuvînt de bun 
venit. Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De la aeroportul Port-Bouet, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet-Boigny se îndreap
tă, într-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, spre Abidjan.

La intrarea în oraș, in cinstea 
sosirii oaspeților a fost înălțat un 
impunător arc de triumf, împodo
bit cu ghirlande tradiționale, pe 
care se află înscrisă urarea :
„Bine ați venit domnule președinte 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
prietenia româno-ivoriană", „Pace, 
prietenie și înțelegere internațio
nală".

însoțiți de aplauzele și urările 
cetățenilor capitalei ivoriene, cei 
doi șefi de stat sosesc la Palatul 
prezidențial.

Aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Felix 
Houphouet-Boigny, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Marie The
rese Houphouet-Boigny se întrețin 
intr-o ambianță de caldă cordiali
tate și prietenie.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit in cursul 
după-amiezii de duminică, la Pa
latul prezidențial din Abidjan, pe 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați in Republica Coasta de Fildeș, 
care au adus omagiul lor înalților 
oaspeți români.
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„OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI
9 ÎN „SFERTURI" - CARE 

SE VOR JUCA LA 18 MAI - 

S-AU CALIFICAT: STEAUA, 

UNIVERSITATEA CRAIOVA, 

U.T.A., F.C.M. REȘIȚA, RA

PID, S.C. BACĂU, METALUL 

BUCUREȘTI Șl AUTOMECA- 

NICA BUCUREȘTI

Bălăci reia balonul centrat 
de Marcu și inscrrie al trei

lea gol craiovean
Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE
Divizia A

UNIV. CRAIOVA -JIUL 3-0 (0-0)
U.T.A. - F.C. BIHOR 3-1 (2-0)

Divizia A contra B

F.C. ARGEȘ - METALUL BUC. 0-1 (0-0)
S.C. BACĂU - C.S.U. GALAȚI 4-3 (0-1, 1-1, 1-1)

Divizia A contra C

STEAUA - MINERUL MOTRU 6-0 (3-0)
F.C.M. REȘIȚA - C.S. BOTOȘANI 2-0 (0-0, 0-0)
RAPID - I.C.I.M. BRAȘOV 2-1 (1-0)

Divizia C

AUTOMEC. BUC. - PROGR. CORABIA 4-2 (1-0, 1-1, 1-1)

EDIȚIA A ZECEA A „CUPEI DE CRISTAL" LA ATLETISM

DOINA ANTON SI NICULINA VASILE 
REVELAȚIILE COMPETIȚIEI

• Au fost corectate trei recorduri ale concursului
• întreceri interesante

DONOSE-BALA CIBELDEANU, 
„TRIO"UL CARE DECIDE...
UNIVERSITATEA CRAIOVA — JIUL PETROȘANI 3—0 (0—0). 

Spectatori: 15 000. Universitatea : Lung — Negrilă Tilihoi 
Ștefănescu, Berneanu — DONOSe, BĂLĂCI, beldeanu — Cămă- 
taru (min. 83 Cîrțu), Oblemenco (min. 85 Ticleanu), Marcu JIUL: 
Homan — RUSU, BADIN, CIUPITU, Deleanu — Augustin (min. 74 
Toma), Stoica — Bucurescu, Mulțescu, Sălăjan, Stoichiță (min. 60 
Covaci). A arbitrat bine C. DINULESCU (București).

Poziția celor două echipe în 
clasamentul Diviziei A (Univer
sitatea, locul 3 ; Jiul, locul 4 ; 
ambele cu cite 20 de puncte), 
ca și faptul că aceste formații se 
întîlneau în „uvertura" sezonu
lui de primăvară, după ce — tot 
împreună (la Petroșani, 1—0 pen
tru gazde) — îl închiseseră pe 
cel de toamnă au conferit me
ciului din Capitală caracterul de 
derby al „optimilor" Cupei Ro
mâniei.

Și a fost un derby care a co
respuns : mai întîi, prin îndîr- 
jirea cu care s-a jucat în pri
mele 20—25 de minute (perioadă 
în care s-a făcut — de ambele 
părți și în egală măsură — ri
sipă de energie); apoi, prin nu
mărul mare al fazelor de poartă 
(în afara celor 3 goluri, au mai

fost 4 șuturi care au atins ba
rele și alte 5—6 mari ocazii 
de gol) și în fine, prin „desprin
derea" spectaculoasă reușită de 
craioveni în repriza secundă, 
cînd pregătirea lor fizică mai 
bună și plusul de valoare al li
niei de mijloc le-au permis să 
controleze jocul și să termine in 
învingători fără a lăsa adversa
rului drept de apel.

De fapt, aceste ultime argu
mente în sprijinul afirmației 
noastre că a fost un derby reușit 
constituie, în același timp, și ex
plicațiile de fapt ale rezultatului. 
Jiul a început bine (cu două 
„mari momente": ocazia cla-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
(Steaua) 2,05 m, 5. C. Antal (C.S.U. 
Oradea) 2,05 m.

Carol Corbu a cîștigat proba de 
triplu mai ușor decît și-ar fi în
chipuit cineva, dar principalul său 
adversar Bedrosian abia a avut o 
încercare reușită, celelalte cinci de- 
pășindu-le. REZULTATE : 1. Carol 
Corbu (Steaua) 16,31 m, 2. J. He- 
geduș (Iugoslavia) 16,18 m, 3. B. 
Bedrosian (Dinamo) 16,07 m, 4. R. 
Mszzucato (Italia) 15,93 m, 5. V. • 
Valsamidis (Grecia) 15,59 m, 6. G. 
Katolla (Ungaria) 15,55 m.

Janis Lauris la prăjină, Margitta 
Droser la greutate și cel doi cîștl- 
gători ai sprintului, Veronica Buia 
șl Toma Petrescu au obținut vic
torii clare, fără emoții. Iată rezul
tatele : PRĂJINA : 1. Janis Lauris 
(U.R.S.S.) 5,10 m, 2. N. Ligor
(Steaua) 5,00 m, 3. L. Franke (Un
garia) 5,00 m, 4. I. Sakelaridis 
(Grecia) 4,70 m, 5. D. Grumăzescu 
(C.S.M. Iași) 4,70 n> — rec. juniori; 
GREUTATE F : 1. Margitta Drose 
(R.D.G.) 19,44 m, 2. Valentina Groa
pă (Steaua) 16,98 m, 3. Mihaela 
Loghin (C.A.U.) 16,16 m. 4. Mioara 
Boroș (Dinamo) 15,22 m, 5. Petruța 
Mustață (Metalul) 14,30 m — rec. 
junioare ; 60 M F : 1. Veronica
Buia (Rapid) 7,4 (electric 7,55 m), 
2. Ildiko Hidvegi (Ungaria) 7,5, 3. 
Carmen Ene (Farul C-ța) 7,5, 4. 
Anna .Dundare (U.R.S.S.) 7,5, 5.
Otilia Șomănescu (Steaua) 7,6, 6. 
Mărite Luse (U.R.S.S.) 7,6 ; 60 M: 
1. Toma Petrescu (Dinamo) 6,6 s 
(electric 6,78), 2. CI. Sușelescu 
(C.A.U.) 6,7, 3. L. Caravani (Italia) 
6,8, 4. T. Vasile (Dinamo) 6,8, 5. 
M. Stamate (C.A.U.) 6,8, 6. N. Ist- 
vanovici (Iugoslavia) 6,9.

întrecerile din ziua a doua a 
competiției au oferit, duminică, un 
spectacol atletic la fel de atractiv

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele naționale de sărituri In apă

la mai multe probe
Ediția jubiliară — a zecea — a 

„Cupei de cristal» a oferit Iubito
rilor atletismului din Capitală o 
întrecere plăcută, pigmentată cu 
cîteva performanțe remarcabile, în
tre care cîteva noi recorduri ale 
competiției și alte cîteva recorduri 
naționale.

Simbătă, în prima zi a concursu
lui, cea mal interesantă probă a 
fost, după părerea noastră, sări
tura în lungime In care trei atlete 
au obținut rezultate bune. Doina 
Spînu-Anton a ocupat primul loc 
cu o săritură care a măsurat 6,50 
m (la a patra încercare) după ce, 
în a treia încercare obținuse 6,40 
m. Performanța reprezintă un nou 
record al „Cupei". Favorita între
cerii, Gina Panait, a fost constrîn- 
să să abandoneze din cauza unul 
accident suferit la a patra încer
care, după ce în prealabil realizase 
6,20 m, 6,39 m și 6,40 m. Bine a 
evoluat și Alina Gheorghiu, destul 
de constantă peste 6,30 m. REZUL
TATE : 1. Doina Anton (C.S.M. Pi
tești) 6,50 m, 2. Gina Panait (C.S. 
Brăila) 6,40 m, 3. Alina Gheorghiu 
(Steaua) 6,39 m, 4. Elena Freimane 
(U.R.S.S.) 6,21 m, 5. Huiko Milo- 
ssin (Ungaria) 6,18 m, 6. Gabriela 
Ionescu (C.A.U.) 6,08 m.

Al doilea record al competiției 
este opera săritorului lanis Or
leans, din Uniunea Sovietică, care 
a trecut cu serioase rezerve la 2,17 
m, dar a ratat la 2,20 m, doborînd 
ștacheta după ce practic o trecuse ! 
REZULTATE : 1. Ianis Orleans
(U.R.S.S.) 2,17 m, 2. M. Onciu
(Steaua) 2,10 m, 3. Ad. Proteasa 
(Steaua) 2,05 m. 4. D. Miiller

ECHILIBRUL VALORIC,
PRINCIPALA CARACTERISTICĂIncredințînd educației fizice și sportului răspunderi 

mari în formarea tinerei generații, menținerea și 
sănătății, în asigurarea unor mijloace variate și

tot mai 
întâ rirea 
atractive 

recreare o maselor, pentru creșterea capacității de muncă, în
vățătură și creație a tuturor cetățenilor patriei, partidul nostru 
poartă o grijă părintească acestor activități de interes național, 
acordir.du-le tot sprijinul necesar pentru ca realizările și progre
sele în acest domeniu să se situeze la nivelul condițiilor și al ce
rințelor actuale.

Una din principalele forme ale conducerii și îndrumării de 
către partid a mișcării sportive din țara noastră o constituie sta
bilirea pentru fiecare etapă de dezvoltare a conținutului și sarci
nilor acestor activități, a obiectivelor și direcțiilor de acțiune prac
tică prin care educația fizică și sportul să contribuie tot mai activ 
la pregătirea multilaterală a omului societății noastre socialiste, 
la educarea comunistă a tineretului, a maselor largi de oameni 
ai muncii, la afirmarea și consacrarea continuă a sportului româ
nesc in arena internațională.

Asemenea orientări fundamentale, mobilizatoare pentru toți 
slujitorii mișcării sportive, au fost stabilite - ne amintim cu aceeași 
dragoste și fierbinte recunoștință - prin prevederile HOTARIRII 
PLENAREI C.C. al P.C.R. din 28 februarie - 2 martie 1973, docu
ment de partid de excepțională valoare teoretică și practică, de 
la apariția căruia se împlinesc, acum, 4 ani. In tot acest răstimp, 
ideile, sarcinile și măsurile cuprinse în Hotârîre au călăuzit și 
călăuzesc activitatea tuturor organelor sportive, a celorlalți fac
tori cu atribuții în acest domeniu. „Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie - martie 1973, cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului - se arăta în Mesajul 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, adresat participanților la Con
ferința pe țară (13-14 februarie 1975) - a înarmat mișcarea spor
tivă din țara noastră cu orientări clare, a dus la intensificarea 
activității in acest domeniu, la obținerea unor rezultate bune atit 
în sportul de masă, cît și în cel de performanță". A urmat o pe
rioadă de angajare și mai puternică pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de importanță sporită încredințate mișcării sportive de 
către secretarul general al partidului nostru. Aceasta a făcut ca, 
la 19 august 1976, sportul românesc să trăiască cel mai însemnat 
moment din istoria sa : festivitatea în cadrul căreia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a conferit înalte distincții sportivilor care 
au reprezentat cu cinste România la Jocurile Olimpice de la Mont
real și a rostit o amplă și strălucită cuvîntare.

In același an, la 16 noiembrie, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat, în spiritul Hotăririi din 1973, care a 
trasat liniile directoare ale dezvoltării educației fizice și sportului, 
sarcinile și obiectivele acestor activități pe următorii 5 ani. A fost , 
adoptat, cu acest prilej : „Programul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport pe perioada 1976-1980 și pregă
tirea sportivilor români in vederea participării Ia Jocurile Olimpice 
din 1980", document de partid care a determinat un nou 
nit avînt al mișcării noastre sportive.

După cum este cunoscut, au fost realizate succese remarca
bile. îndeplinirea exemplară și integrală a obiectivelor și orientări
lor cuprinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 1973, în cele
lalte documente de partid constituie, însă, în continuare, prima și 
cea mai importantă îndatorire pentru toți cei care activează în 
domeniul mișcării sportive. Intre numeroasele direcții de acțiune, 
prin importanța și actualitatea sa, la loc de frunte se situează, 
acum, asigurarea unui succes deplin al primei ediții a „Daciadei", 
competiție sportivă cu caracter național, organizată din inițiativa 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ale cărei întreceri vor începe 
la 20 martie, în această primăvară sărbătorească și înnoitoare o 
sportului românesc.

de

și puter-

Doina Anton ciștigătoar» meri- 
tuonsă la lungime

Foto : Dragoș NEAGU

DIVIZIA A DE VOLEI ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA A ÎNVINS PE DINAMO I

Etapa a XVII-a a campionate
lor Diviziei A de volei a fost mar
cată, în întrecerea feminină, de 
victoria Universității Craiova în 
fața echipei Dinamo București, fapt 
care a permis o nouă distanțare a 
garniturii ieșene. Penicilina. De 
asemenea, s-au făcut numeroase 
schimbări și în ceea ce privește 
poziția echipelor, cu deosebire, la 
mijlocul clasamentului. In dispu
tele băieților s-au înregistrat re
zultate normale, care nu au produs 
modificări în ierarhie. Dar, iată 
amănunte :

FEMININ
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

DINAMO (3—1). Victorie pe de
plin meritată, care putea fi și 
mai clară. Dinamovistele au ju
cat slab, iar eforturile Gabrîelei 
Popa și Helgăi Bogdan nu au fost

suficiente pentru a stăvili atacurile 
craiovene. Localnicele s-au detașat 
clar, în special în seturile al II-lea 
și al IV-lea, ele avînd în Aurora 
Popența și Maria Popa pe cele mai 
bune jucătoare. Au condus Gh. 
Ferariu din Brașov și V. Szakacs 
din Baia Mare (Șt. GURGUI — 
coresp.).

PENICILINA — RAPID (3—0). 
Ieșencele au reușit o victorie de
tașată, deși meciul nu s-a ridicat 
la un nivel superior. S-au remar
cat Carolina Hatură și Georgeta 
Popescu de la gazde, respectiv, 
Eugenia Rebac. Arbitri : D. Vasile 
din București și V. Stanei din 
Brașov. (D. DIACONESCU — co
resp.).

I.E.F.S. — FARUL (2—3). Un 
meci de slabă factură tehnică, în 
care constănțencele au început și 
au sfîrșit bine, după ce, în cea

mal mare parte a timpului dove
diseră o pregătire la nivelul Di
viziei B ! Dealtfel, după cum au 
jucat, în general, nici una dintre 
echipe n-ar fi meritat cele două 
puncte ! I.E.F.S. a avut totuși 
posibilitatea să cîștige cu 3—1 (în 
setul IV studentele au condus cu 
4—0, 8—2, 9—6,... 14—12. dar nu au 
știut să concretizeze). Arbitrii 
D. Rădulescu și Em. Costoiu au 
condus corect.

C.S.U. — MARATEX (3—1). 
Victorie prețioasă a gazdelor, la 
capătul unui joc de bună factură. 
Ele s-au impus mai ales în partea 
a doua a meciului, cînd și-au do
minat clar adversarele, care nu au 
mai putut să facă față atacurilor 
puternice, cedînd inițiativa. S-au

(Continuare în pag. a 2-a)

Doar Alexandru Bagiu, la plat
formă, a izbutit să-și mențină tit
lul, celelalte probe desfășurate sîm- 
bătă și duminică la bazinul „23 
August", în cadrul Campionatelor 
naționale de sărituri, avînd alți 
cîștigătorl decît anul trecut. Ast
fel, la platformă fete locul I a re
venit Georgiene! Săcăleanu (Anca 
Făgețean ș-a clasat pe locul 3), 
la „3 m“ băieți lui Vasile Nedelcu 
(Ion Ganea s-a clasat pe locul se
cund) și la „3 m“ fete Magdalenei 
Toth (Săcăleanu pe locul 2). Modi
ficările s-au datorat unui echilibru 
valoric mai mare decît la ediția 
precedentă a campionatelor, un 
exemplu edificator în acest sens 
fiind întrecerea seniorilor la tram
bulina da 3 m.

Vasile Nedelcu (antrenor Pante- 
iimon Decuseară) a condus după 
primele două salturi, apoi Ion Ga
nea s-a impus prin execuții mai 
„curate". înaintea săriturii a 11-a, 
Ganea totalizase 410,75 p, față de 
405,50 cît avea Nedelcu. în sări
tura decisivă, însă. Nedelcu a fost 
punctat cu 52 p pentru triplu salt 
și jumătate înainte, în vreme ce 
Ganea a greșit la dublu salt și ju
mătate contra, primind doar 36 p. 
La fete, Magdalena Toth (antre- 
noare Viorica Kelemen) a „par
curs" cu siguranță și eleganță cele 
10 salturi, reușind să aibă perma
nent.un avantaj nu prea mare, dar 
suficient pentru a-i asigura succe
sul. Georgiana Săcăleanu a avut 
cîteva salturi mai grele, dar cîteva 
intrări ratate i-au anulat avanta
jul ce-1 avea prin coeficientul de 
dificultate mai mare. în întrecerea 
platformiștilor, Alexandru Bagiu 
(antrenor Aurel Breja, în ultimele 
luni Viorica Kelemen) ne-a încîn- 
tat prin cîteva sărituri excelente 
(chiar și triplu salt și jumătate 
înainte), dar, ca și anul trecut, ma
joritatea săriturilor au fosț ușoa
re, necompetitive pe plan interna
țional. Principalul său rival. Ion 
Ganea, nu a manifestat forma 
sportivă datorită căreia domina pî- 
nă nu de mult disputele săritori
lor. în sfîrșit, la fete, o prezență ine
dită: Georgiana Săcăleanu (antrenor 
Pantelimon Decuseară) care la pri
ma ei evoluție la platformă (ne 
referim la campionatul de senioa
re) a cucerit în mod surprinzător, 
dar meritat, titlul. O notă specială 
pentru Mariana Marc (fostă gim
nastă) care, aflată în al doilea an 
de practicare a săriturilor, s-a cla
sat pe locul secund. în calificări, 
Mariana Marc (antrenor Dionisie 
Szabo) s-a clasat ne locul I.

în general, întrecerile s-au bucu-

VASILE NEDELCU 

rat de o organizare bișnă. Din pă
cate, corpul arbitrilor nu s-a do
vedit la înălțime, subiectivismul și 
lipsa de discernămînt în aprecie
rea valorii săriturilor fiind frec
vente.

Dumitru STANCULESCU
Clasamentele finalelor. TRAM

BULINA 3 M — SENIORI : 1. V. 
Nedelcu (Progresul București) 
458,15 p, 2. I. Ganea (C.S.M. Si
biu) 447,15 p, 3. D. Nedelcu (Pro
gresul) 377,60 p, 4. T. Las?lo 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 350,25 p, 6. 
D. Oprean (Șc. sp. Sibiu) 324,95 p; 
SENIOARE : 1. Magdalena Toth 
(Crișul Oradea) 357,35 p. 2. Geor
giana Săcăleanu (Progresul) 333,45 
P, 3. Mihaela Atanasiu (C.S. Șco
lar) 332,65 p, 4. Ruxandra Hociotă 
(Șc. sp. Sibiu) 298,35 p, 5. Felicia 
Cîrstea (Progresul) 288,25 p, 6. Da
niela Cojanu (Progresul) 281,30 p ; 
PLATFORMA — SENIORI : 1. Al. 
Bagiu (Crișul Oradea) 424,95 p, 2. 
I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 382,70 p, 
3. M. Kaiss (Șc. sp. Sibiu) 300.30 
p, 4. V. Bastar (C.S. Școlar) 287.95 
p ; SENIOARE : 1. Georgiana Să
căleanu (Progresul) 289,30 p, 2. Ma
riana Marc (C.S.M. Cluj-Napoca) 
269,40 p, 3. Anca Făgețean (C.S. 
Școlar) 265,35 p. 4. Felicia Cîrstea 
(Progresul) 253,85 p, 5. Carmen Bă- 
descu (Progresul) 250,80 p, 6. Anca 
Bereș (C.S.M. Cluj-Napoca) 197,35 p.
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PE AGENDA SPORTULUI DE MASĂ
ÎN CONCURS... RECREAȚIA!

9

Iată că și recreația — acest in
terval de timp relaxant, plasat în
tre reprizele de studiu ale școla
rilor — a intrat în competiție ! 
Cum ? Prin angrenarea într-un 
concurs sui-generis a gimnasticii 
de înviorare. La o asemenea com
petiție am asistat duminică dimi
neața, în moderna sală de sport 
a Grupului școlar M.I.U., unde au 
participat echipe din peste 20 de 
școli generale din sectorul 4 al 
Capitalei. Sub ochii noștri, recrea
ția s-a ' - -
concurs, iar gimnastica de învio
rare în sport de echipă. Pildui
toare această acțiune a Consiliului 
de educație fizică și sport din sec
torul 4, inițiată în cadrul calenda
rului propriu, în colaborare cu In
spectoratul școlar și celelalte or
ganizații cu atribuții în cadrul sec
torului. Ea este o continuare fi
rească și deosebit de utilă a festi
valului sportiv școlar, ținut în 
toamnă, și la care gimnastica de 
înviorare a prilejuit o primă con
fruntare a acestui an sportiv șco
lar. Se urmărește astfel eficiența 
acestei forme adecvate și specifice 
mediului școlăresc, sprijin în efor
tul cotidian de învățătură. Și nu 
numai faptul că laureata prece
dentei Întreceri — echipa Școlii 
generale nr. 149, prof. Monica Vlă- 
descu — care și-a dovedit atunci 
....clasa" și în concursul municipal, 
a trebuit acum să se mulțumească 
cu locul secund, dovedește că ac
țiunea nu este privită ca un scop 
în sine, de evidențiere momentană, 
ci ca o posibilitate de a confrunta 
stadiile reale (cu plusuri și minu
suri) ale acestei activități în fie
care unitate de îrivățămînt.

Cine a cîștigat 1 O reprezentantă 
a școlilor mici din sector, echipa 
de la „72". Cei 36 de echipieri (bă
ieți și fete, indiferent de ...gabarit) 
cu o frumoasă ținută sportivă, în 
costume cochete, au executat pe 
contrapunctul muzicii un program 
alert, respirînd ritm, și, mai ales, 
bună dispoziție. Acești copii îți dă
deau senzația că sînt 
exercițiul fizic. Erau 
în curtea școlii lor, 
un concurs. „Toți cei 
ai școlii — ne-a spus prof. Geor-

transformat în timp de

obișnuiți cu 
ei înșiși, ca 
și nu ca la 
585 de copii

%.

<■

Școala generală nr. 88, singura 
două ansambluri.

gela Foldvary, care a condus pro
gramul — alcătuiesc „lotul" nostru 
care practică gimnastica de învio
rare".

Mențiuni speciale — așa cum au 
ținut s-o sublinieze în afară de 
palmares doi membri ai juriului, 
profesorii Viorel Coadă și Ștefa- 
nia Belciov — pentru cei mai mici 
concurenți, „Șoimii Patriei" de la

care a prezentat în concurs
Foto : Dragoș NEAGU

Șc. gen. 199 (program îmbinînd în- 
cintător mișcarea coordonată, mu
zica și jocul, prof. Cristina Hure- 
zeanu), pentru repriza de dina
mism și ținută aleasă a Șc. gen. 
75 (prof. Georgeta Tarco) și pen
tru singura școală (nr. 88) cu două 
echipe în concurs, clasate toate pe 
locul 3.

Paul SLĂVESCU

LA TELEFON, CORESPONDENȚII NOȘTRI
• Frumosul complex sportiv din 

Cring a găzduit, timp de două săp- 
tămînl, întrecerile din cadrul „Cupei 
Independenței" la minifotbal, com
petiție deschisă elevilor din școlile 
generale ale Buzăului, clasele I—IV. 
După confruntări... dîrze, întrece
rile s-au încheiat duminică cu vic
toria micilor fotbaliști ai centrului 
de copil și juniori Gloria, urmați de 
elevii școlii sportive și cel de la 
Casa pionierilor. Tot duminică, au 
mai avut loc Întreceri la minibas- 
chet (Casa pionierilor), cîștigate de 
elevii școlii generale nr. 16, iar la 
Liceul industrial de construcții s-au 
desfășurat concursuri de tenis de 
masă, șah. cros. (D. SOARE — co
resp.).
• Duminică dimineață, la Reșița, 

în luncile Pomostulul si Bîrzavei s-a 
desfășurat cea de-a vm-a ediție a

tradltlonalel competiții de masă „Cro
sul Mărțișorului". întrecerile B-au 
bucurat de un frumos succes fiind 
urmărite de numeroși spectatori. 
Desfășurate pe șapte categorii de 
vîrstă, ele au angrenat peste 1000 
de tineri din unitățile școlare ale 
municipiului.

Crosuri dotate cu „Cupa Mărțișo
rului" s-au desfășurat șl la Bocșa 
— cu peste 1 200 de participant! și 
Oravița — c_ 
clpanțl în etapa eliminatorie șl 
In etapa finală. (D. GLAVAN — 
resp.)

cu peste 1 000 de parti-
........................... 200

co-

du-

LA PREDEAL, „CUPA DRUMARILOR" EDIȚIA A 26-a!
PREDEAL, 27 (prin telefon). A 

26-a ediție a „Cupei drumarilor" 
la schi, competiție organizată de 
asociația sportivă „Proiectantul” a 
I.S.L.G.C., cu sprijinul Consiliului 
municipal București al Sindicate
lor, a reunit și în această iarnă la 
start peste 300 de concurenți din 
35 de Institute de proiectări 
Capitală. „A fost una dintre cele 
mai dificile ediții — ne spune ing. 
Liviu Cutcutache, care de 21 de 
ani este „motorul” captivantei 
competiții — deoarece au fost ne
cesare multe căutări pentru a găsi 
zăpadă. Iar cînd, la cabana Gîr- 
bova, am descoperit o pirtie;' a- 
ceasta i-a supus unui greu exa
men mai ales pe începători". Dar, 
la capătul întrecerilor satisfacția 
inginerilor proiecanți precum și a 
copiilor acestora a fost foarte 
mare, pe măsura eforturilor, pen
tru ea, datorită iernii... 
(plus 16°), concursul să 
anuleze.

Și în acest an — cum _ 
plă de vreo 10 ediții încoace — 
arhitecta Ștefania Atanasiu, ingi
nerii C. Mureșan, A. Stănculescu, 
Cristina Dumitrescu și alții au 
„monopolizat" primele trei locuri 
la cel puțin două probe, dovadă a 
statornicei lor pasiuni pentru schi, 
dar și — evident — a pregătirii 
foarte bune de care dau dovadă. 
Fiind una dintre cele mai populare 
competiții de schi din țara noas
tră, „Cupa drumarilor” este cu a- 
devărat o întrecere de masă. Ta
tăl sau mama abia termină cursele 
și vin într-un suflet pe pîrtia de 
concurs rezervată copiilor pentru 
a-și încuraja fiul sau fiica.

din

văratice 
nu se

se întîm-

„CUPA DUNĂRII“
Ieri au luat sfîrșit, la Radio- 

clubul central din Capitală, în
trecerile Concursului internațio
nal de radiotelegrafie-sală „Cu
pa Dunării". Competiția, organi
zată pentru prima dată în urmă 
cu șapte ani — fiind unica de 
acest gen în lume — a cunoscut 
de la an la an o participare tot 
mai numeroasă, ajungînd ca la 
actuala ediție să participe cei 
mai buni radiotelegrafiști spor- 

v tivi din opt țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Caracteristica gene
rală a concursului a constituit-o 
nivelul tehnic superior : toți par- 
ticipanții s-au prezentat cu apa
ratură modernă, perfecționată 
(manipulatoare electronice cu 
tranzistori sau cu circuite inte
grate etc). Nivelul ridicat al com
petiției a fost pus în evidență de 
rezultatele obținute : punctajul 
realizat de majoritatea echipelor 
depășește cu mult pe acela din 
anii trecuți. Sportivii noștri au 
avut o evoluție bună, situîndu-se 
însă în clasamentul general pe 
locul doi, după concurenții so
vietici care s-au dovedit din nou

foarte bine pregătiți. în felul a- 
cesta, echipa Uniunii Sovietice 
cîștigă pentru a patra oară con
secutiv concursul.

Rezultate tehnice : individual. 
Regularitate, juniori — 1. Micu 
Budișteanu (România), 2. Mihail 
Egorov (U.R.S.S.), 3. Bedric
Skoda (Cehoslovacia). Seniori —
1. Gheorghe Cîmpeanu (Româ
nia), 2. Radu Bratu (România), 
3. Tomas Mikesca (Cehoslovacia). 
Transmitere viteză, juniori — 1. 
Bedric Skoda, 2. Mihail Egorov, 
3. G. Semsudin (Iugoslavia). Se
niori — 1. Stanislav Zelenov 
(U.R.S.S.), 2. Anatoli Rîsenko 
(U.R.S.S.), 3. Gheorghe Cîmpea
nu. Recepție viteză, juniori — 1. 
Mihail Egorov, 2. Rumen Geșev 
(Bulgaria), 3. Micu Budișteanu. 
Seniori — 1. Stanislav Zelenov,
2. Todor Cajchiev (Bulgaria), 3.
Tomas Mikesca. Clasamentul ge
neral pe echipe : 1. U.R.S.S.,
19 925 p, 2. România 18 639 p, 3. 
Cehoslovacia 18 507 p, 4. Bulga
ria 17 507 p, 5. Iugoslavia 15 123 
p. 6. Ungaria 12 963 p, 7. R.D.G. 
12 934 p, 8. Polonia 11 210 p.

Ion HOABAN

VOINȚA PLOIEȘTI ÎNVINGE, 
LA BUCUREȘTI, PE LAROMET!

Etapa a Xl-a a campionatului 
Diviziei A, desfășurată sîmbătă 
și duminică, a consemnat urmă
toarele rezultate :

MASCULIN
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

RULMENTUL BRAȘOV 5237— 
4940 p d (5—1). Acest important 
joc din seria Sud, în care se 
întîlneau deținătoarele locurilor 
3 și, respectiv, 4, a fost la dis
creția gazdelor, care au condus 
la diferențe apreciabile după 
fiecare schimb. Oaspeții au evo
luat șters, nejustificînd prin 
comportarea lor locul 4 ce-1 o- 
cupă în ierarhia seriei. Ei n-au 
cîștigat decît un singur meci in
dividual, prin L. Kiss, ultimul 
.schimb, care a dispus de C 
Marin cu 849—830. Cel mai pre
cis popicar al întîlnirii a fost 
tînărul bucureștean Al. Tudor 
cu 938 p d (609 la „pline" și 
330 la „izolate") Juniorul C 
Marin, de la Olimpia, compo
nent al lotului național, a jucat, 
de data aceasta slab, obținînd 
un rezultat modest — 830 p d și 
ratînd opt lovituri. La fel de

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

DOUĂ ÎNIÎLNIRI S-AU ÎNCHIMT IA EGALITATE

Cîștigători: femei, proba com
binată: Ștefania Atanasiu (ALFA) 
4 p; slalom uriaș — Daniela Gri- 
gore (Proiectantul I) 31,24; slalom 
special —* Ștefania Atanasiu 66,23. 
Bărbați — combinată: Constantin 
Mureșan (I.P.B.) 4 p; slalom uriaș 
— H. Esterka (Proiectantul I) 
36,66; slalom special — C. Mure- 
șan 78,31. Clasament general pe 
echipe: 1. ALFA 170 p; 2. Proiec
tantul I — 282 p; 3. I.P.B. — 
369 p. începători (o singură probă, 
de slalom uriaș): Domnica Arde- 
leanu (ALFA) și T. Vestremeanu 
(Car păți).

• La Slatina s-au desfășurat 
minică ample întreceri sportive care 
au angrenat peste 2 000 de tineri și 
tinere din întreprinderile și școlile 
municipiului, printre care întreprin
derea de utilaj alimentar, Liceul Ion 
Dinulescu, întreprinderea textilă, 
Școala generală nr. 4, Liceul Meta
lurgic și altele. Tot duminică, în ju
dețul Olt s-a dat startul în ampla 
competiție de masă „Cupa fetelor", 
la cros, popice, tenis de masa, șah, 
orientare turistică. S-au desfășurat 
întreceri la Slatina, Corabia, Balș, 
Caracal și în alte localități. (C. GHI- 
ȚESCU — coresp.)

„CROSUL MĂRȚIȘORULUI"

Ion GAVRILESCU

Peste 10 000 de elevi din așezările 
Gorjului au luat parte duminică la 
„Crosul Mărțișorului", acțiune spor
tivă de masă organizată de Con
siliul județean și consiliile comu
nale pentru educație fizică și sport 
din această parte a țării.

CAMPIONATELE
DE SCHI FOND

Ultima ediție a campionatelor 
republicane de schi fond pentru ju
niori s-a caracterizat prin cîteva 
lucruri deosebite. în primul rînd 
pîrtiile complet noi, unele impro
vizate, în ultimul moment, datori
tă zăpezii... retrase prin văi și pe 
sub brazi din cauza temperaturii 
ridicate, iar în al doilea rînd un 
oarecare echilibru valoric între 
cluburile șl asociațiile participante 
a făcut ca cele 8 titluri puse în 
joc să fie repartizate după cum 
urmează : A.S.A. Brașov și Școala 
sportivă Brașovia cite 3, Școala ge-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL PE ECHIPE
(JUNIORI) LA TENIS DE MASĂ

CLUJ-NAPOCA, 27 (prin tele
fon). Cea mai pasionantă întrecere 
a juniorilor la tenis de masă, 
Campionatul republican pe echi
pe, a început duminică după-amia- 
ză în Sala sporturilor din locali
tate. La startul primei părți a e- 
diției actuale a campionatului — 
care va lua sfîrșit joi — s-au a- 
liniat cite 14 formații masculine și 
feminine. Ele vor juca sistem tur
neu, împărțite in cite două serii. 
Primele patru clasate în serii, își 
vor disputa, tot sistem turneu, 
locurile 1—8, iar celelalte, locurile 
9—14. Un plus de interes îl va o- 
feri, cu siguranță, evoluția junio
rilor și junioarelor din loturile 
care se pregătesc pentru C.E., pre- 
zenți aici — cu excepția Gabrielei 
Kadar, motivată medical. Alcătui
rea seriilor este următoarea : fete, 
seria I : C. S. Arad, Șc. sp. 1 
Buc., Șc. sp. Rm. Vîlcea, Șc. sp. 
Pitești, C. S. M. Iași, Gloria Bu
zău I, Șc. sp. Slatina (fostă Dina-

mo) ; seria a Il-a : C. S. M. Cluj- 
Napoca I, Gloria Buzău II, Co
merțul Tg. Mureș. Voința Sîngeor- 
giu de Pădure, Chimia Oradea, 
Metalurgistul Cugir, Șc. sp. Craio
va ; BĂIEȚI, seria I : C.Ș.M. Cluj- 
Napoca I, Șc. sp. Timișoara, Ro
vine Craiova, Metalurgistul Cugir, 
Progresul Buc., Șc. sp. Odorhei, 
Comerțul Tg. Mureș, seria a II-a : 
Gloria “ 
doara, 
Mare, 
C, S.
Craiova.

Iată- rezultatele înregistrate pînă 
la ora cînd telefonăm : fete : 
Chimia Oradea — Voința Sîngeor- 
giu 5—0, Șc. sp. Craiova — Gloria 
Buzău II 5—1, Șc. sp. Rm. Vîlcea 
— Gloria Buzău I 5—2, C. S. M. 
Iași — Șc. sp. Pitești 5—3, Comer
țul Tg. Mureș — Metalurgistul Cu
gir 5—3, Șc. sp. I Buc. — Șc. sp. 
Slatina 5—4 ; băieți : Șc. sp. Odor
hei — Rovine Craiova 5—0.

Buzău, Constructorul Hune- 
Șc. sp. I Buc., Voința Satu 

Universitatea Craiova, 
M. Cluj-Napoca II, Șc. sp.

REPUBLICANE
PENTRU JUNIORI

nerală din Fundata 2, Poate că 
tocmai aceste două titluri cîștigate 
de elevii din Fundata să constituie 
marea surpriză a campionatului, 
deși se știa că schiorii de pe aces
te meleaguri sînt capabili de ex
celente performanțe. Dintre curse
le desfășurate, cea mai interesantă 
a fost a juniorilor mari, pe dis
tanța de 15 km, în care un grup 
de 6—7 schiori și-au disputat cu 

, ardoare întîietatea.

REZULTATE TEHNICE : 15 km 
juniori mari : 1. Moise Gârbacea 
(A.S.A.) 1 h 01: 36, 2. Vasile Bă- 
jenaru (Constructorul C-lung Mol
dovenesc) 1 h 02:46, 3. Dumitru 
Crivăț (St. roșu) 1 h 03:38, 4. Ion 
Săpunaru (A.S.A.) 1 h 03:57,5. Vla
dimir Todașcă (A.S.A.) 1 h 04:16, 8. 
David Popa (C.S.O. Sinaia) 1 h 04:40; 
10 km, juniori mici : 1. Ion Cimpoia 
(A.S.A.) 42:35, 2. Gheorghe Stroe 
(L.S. Predeal) 44:04, 3. Ion Stoian 
(Brașovia) 44:26 ; 5 km, junioare 
mari : 1. Elena Urs (Șc. gen Fun
data) 22:41, 2. Elena Lagusis (Bra
șovia) 23:58, 3. Marcela Teposu 
(L.S.) 24:17 ; 3 km, junioare mici :
1. Mimi Oncioiu (Brașovia) 14:28,
2. Maria Toma (L.S.) 15:02, 3—4. 
Mihaela Mihalcea (Șc. sp. V. Dor- 
nei) și Lidia Ștefan (Șc. "sp. Si
biu) 15:11 ; 3X10 km, juniori mari: 
1. A.S.A. I (Săpunaru, Todașcă, 
Gârbacea) 2 h 19:42, 2. A.S.A. II 
2 h 21:21, 3. Steagul roșu 2 h 23:00; 
3X5 km junioare mari : 1. Școala 
sportivă Brașovia (Elena Stanciu, 
Elena Lagusis, Mimi Oncioiu) 
1 h 11:11, 2. L.S. Predeal 1 h 12:57,
3. Școala sportivă M. Clue 1 h 14:56; 
3X7,5 km, juniori miel : 1. Școala 
sportivă Brașovia (Cojocaru, Pelin, 
Stoian) 1 h 46:03, 2. L.S. Predeal 
lh 47:07, 3. Șc. sp. Rlșnov 1 h 49:50; 
3X3 km, junioare mici : 1. Școala 
generală Fundata (Elena Urs, Ma
rla Cojocaru, Elena Pelin) 43:39,2. 
Șc. sp. Rlșnov 44:40, 3. Șc, sp. V. 
Domel 45:10.

în campionatele republicane 
de baschet, sîmbătă și dumini
că, au avut loc partidele etapei 
a XX-a (masculin) și a XV-a 
(feminin). Iată rezultatele înre
gistrate și cîteva amănunte.

MASCULIN

GRUPA 1—6
I.C.E.D. — FARUL 1—1 : 

102—98 (53—56, 90—90) și 78—87 
(31—47).

Considerată ca derby al 
etapei (ambele echipe vizau lo
cul IV), prima partidă, desfășu
rată sîmbătă, nu s-a ridicat — 
decît în parte — la nivelul an
ticipărilor. Vinovați principali 
au fost constănțenii (în special 
Martinescu și Cpinu) care, în 
loc să se preocupe de joc, au 
vociferat și au protestat aproa
pe tot timpul la deciziile arbi
trilor. Aceste ieșiri nesportive 
și-au pus amprenta asupra ca
lității jocului, fiind — în același 
timp — și un „bumerang" pen
tru echipa Farul, în sensul că, 
deși a condus pînă în min. 24, 
s-a văzut egalată și, în cele din 
urmă, după o dispută echilibra
tă care a necesitat prelungiri, 
depășită. în cea de-a doua par
tidă, constănțenii au dorit, și au 
reușit, să demonstreze că pot 
juca și baschet. Ei au avut astfel 
în permanență inițiativa, reali- 
zînd o victorie clară.. (Ad. V.)

DINAMO — RAPID 2—0 : 
82—46 (40—26) și 110—61 (59— 
30). Campionii au obținut două 
succese facile, surprinzătoare fi
ind, totuși, evoluția lor din pri
ma repriză a partidei de sîm
bătă, cînd au ratat foarte mult. 
Formația Rapid s-a stră
duit să limiteze proporțiile sco
rului, notabile în acest sens 
fiind doar eforturile lui Baciu.

Meciul „U“ CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA se dispută astăzi și 
mîine în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca.

CLASAMENT; 1. Dinamo 58 
p, 2. Steaua 51 p, 3. „U“ Cluj- 
Napoca 42 p, 4. Rapid 40 p, 
5—6. Farul și I.C.E.D. 38 p.

GRUPA 7—12
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA _ DINAMO ORADEA: 
2—0 : 98—66 (47—38) și 87—83 
(38—44). Dacă în prima partidă, 
studenții s-au impus clar, în 
schimb ,In meciul de duminică 
ei au trebuit să depună eforturi 
deosebite, replica orădenilor fi
ind de data aceasta mult mai 
dîrză. Cele mai multe puncte : 
Zgriban 28+28 și Mănăîlă 
21+11 („U"), respectiv Weber

19+10 și Viciu 19+4. (C. Crețu- 
coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — I.E.F.S. 
2—0; 99—88 (41—39) și 100—92 
(54—39). Brașovenii s-au dovedit 
mai lucizi în finalurile celor 
două partide. Cele mai multe 
puncte : Bulat 27+25, Moraru 
22+13 (C.S.U.), respectiv, Mihu- 
ță 30+33 și Popa 20+14. (C.
Gruia-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — POLITEH
NICA IAȘI 0—2: 
82—84' (48—43) și 
60—85 (36—39).

CLASAMENT: 
7, Politehnica 
Iași 46 p, 8. U- 
niversitatea Ti
mișoara 45 p, 9. 
C.S.U. Brașov 43 
p, 10. Dinamo O- 
radea 42 p, 11. 
C.S.U. Galați 38 
p, 12. I.E.F.S. 33 p.

FEMININ

C.S.U. GA
LAȚI — OLIM
PIA BUCU
REȘTI 1—1: 85— 
75 (49—36) și
63—74 (27—39).
Cele două for
mații au avut e- 
voluții-.contradic
torii, victoriile 
fiind împărțite. 
Cele mai multe 
puncte: T. Rădu- 
lescu 26+16, res
pectiv, Căpriță 
18+10 (D. Aldea- 
coresp.)

MOBILA SA
TU MARE —

SANATATEA PLOIEȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 2—0: 69—59 
(37—38) și 66—65 (35—34). Două 
partide echilibrate, succesele 
ploieștencelor fiind decise în 
ultimele minute. Cele mai mul
te puncte: Căprariu 18+14, 
Gură 16+10, pentru Sănătatea, 
respectiv, Szekely 20+17 și Szabo 
16+13. (A. Popescu-coresp.).

Meciul UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — RAPID se dispută

Bucureșteanul Berceanu (nr. 4) aruncă la coș, 
opoziția lui Țurcanu fiind mai mult formală. 
Fază din meciul I.C.E.D. — Farul Constanța.

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 0—2 
62—71 (32—39) și 69—82
35—40). Experiența bucureș- 
tencelor și-a spus cuvîntul. 
Cele mai multe puncte : Villany 
16+22, Gross 12+12 pentru gaz
de, respectiv, Pîrșu 18+20 și 
Tita 22+8. (St. Vida-coresp.)

Foto : S. BAKCSY

astăzi și mîine în sala „Olimpia" 
din Timișoara. #

Partida „U“ CLUJ-NAPOCA
— I.E.F.S. a fost amînată pen
tru 9 și 10 martie.

UN EXCELENT REZULTAT 

FEMININ PE... 10 000 m 
în cadrul programului de pre

gătire, în vederea viitorului sezon 
de concursuri, campioana țării 
Natalia Mărășescu a participat 
ieri la o cursă de verificare pe... 
10 000 m, pe pista stadionului din 
Oradea. Natalia a înregistrat 
timpul de 34:19,2, performanță ca
re vorbește de la sine, comparînd-o 
chiar cu prestațiile bărbaților. Fi
ind însă, vorba de rezultatul unei 
femei se cuvine, de aceea, să no
tăm că pe această distanță „recor
dul mondial" este de 34:48,0 și 
aparține vest-germancei Christa 
Wahlensieck !

VOINȚA BRAȘOV — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 2—0: 81—56
(43—24) și 94—56 (44—20). Vic
torii clare ale brașovencelor în 
fața unei echipe resemnate. Ce
le mai multe puncte: Petria 
24+26, Opriciu 17+8 pentru 
gazde, respectiv Savu 18+12, 
Tomescu 16+13. (V. Secăreanu- 
coresp.).

CLASAMENT: 1. I.E.F.S. 55 p, 
2. Rapid 53 p, 3. Politehnica 
52 p, 4. Olimpia 48 p, 5. „U“
Cluj-Napoca 45 p, 6. Crișul O- 
radea 43 p, 7—8. C.S.U. Galați 
și Voința Brașov 40 p, 9—10. 
Universitatea Timișoara și Să
nătatea Ploiești 39 p, 11. Mobila 
Satu Mare 38 p, 12. Voința 
București 36 p.

slab a „mers" și uft alt candidat 
pentru reprezentativa de juniori, 
brașoveanul FI. Ghiță, care a 
doborît doar 755 de popice, fi
ind cel mai slab jucător din 
echipa brasoveană (T.R.).

AURUL BAIA MARE — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5581—5307 (4—2). Derbyul seriei 
Nord s-a încheiat cu victoria 
comodă a băimărenilor, care au 
realizat și un nou record pe 
echipe al arenei. Excelent a 
evoluat mureșanul L. Siklodi - 
968 p d — nou record indivj 
dual al sălii (v.r. 941). De la
Aurul s-au remarcat I. Bice - 
960, I Biciușcă și Gh. Vuță - 
cîte 948 p d. (L. CHIRA-coresp).

RAFINORUL PLOIEȘTI - 
VOINȚA BUCUREȘTI 51i4—5111 
(4—2). Ploieștenii au cîștigat la 
un scor nesperat de mare, deoa
rece din formația Voinței n-a 
riat randamentul dorit decît P 
Purje — 959. De la Rafinorul 
cei mai activi jucători au fost 
Schuller 947 și Manea 919 (FI. 
ALBU-coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — DA
CIA PLOIEȘTI 5103—4908(5—1)

JIUL PETRILA — OLIMPIA 
REȘIȚA 5198—5262 (3—3)

METALUL HUNEDOARA - 
UNIO SATU MARE 5344—5055 
(4-2)

PETROLUL TELEAJEN PLO 
IEȘTI — TEHNOUTILAJ O- 
DORHEI 5312—5041 (5—1)

PROGRESUL ORADEA — E 
LECTRICA SIBIU 4990—4772 
(4-2)

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
VOINȚA TG. MUREȘ 5502— 
5325 (4—2)

CONSTRUCTORUL GALAȚI 
— FLACARA CÎMPINA 5185— 
5073 (4—2)

FEMININ
LAROMET BUCUREȘTI — 

VOINȚA PLOIEȘTI 2502—2546 
(2>5—3,5)!! Surpriză de propor
ții, fruntașa seriei Sud' a pier
dut pe „teren" propriu la Voința 
Ploiești, echipă aflată, după 
etapa a X-a, pe penultimul loc 
în clasament. înfrîngerea se 
datorește, în principal, slabei 
evoluții a unor jucătoâre de 
bază de la Laromet, ca, de pil
dă, Trandafir, Tănase și Andrei. 
Echipa ploieșteană (antrenor 
Eleonora Ioana) a întrecut orice 
așteptări, toate cele șase concu
rente obținînd punctaje de pes
te 400, cele mai bune fiind Doi
na Mihăilă — 455 și Aurora Ro
taru — 423. Cea mai valoroasă 
performanță a reuniunii a 
aparținut bucureștencei Silvia 
Raiciu — 458 p d. (N. STEFAN- 
coresp.)

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
TEXTILA TIMIȘOARA 2370— 
2438 (3—3). O victorie meritată 
a sextetului timișorean care a 
avut în Lenuța Banto cea 
mai precisă -jucătoare — 431 
P d. De la gazde s-a impus 
Ileana Racz — 423 p d. (E 
FEHERV ARI-coresp.)

NICOLINA IAȘI — VOINȚA 
GALAȚI 2331—2253 (3—3), For
mația ieșeană, care joacă pentru 
prima oară în Divizie, a obți
nut cea de a doua sa victorie în 
acest campionat. Principalele 
realizatoare : Crăciun — 420 și 
Frai cu 410 de la Nicolina, res
pectiv, Chiriloiu — 400 (V.
DIACONESCU-coresp.)

VOINȚA CRAIOVA — VO
INȚA TIMIȘOARA 2519—2468 
(3—3)

VOINȚA TG. MUREȘ — 
C.S.M. REȘIȚA 2492—2161 (3—3)

ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — HIDROMECANICA BRA
ȘOV 2545—2510 (3—3).

METROM BRAȘOV — GLO
RIA BUCUREȘTI 2490—2533 
(2-4)

CETATEA GIURGIU — VO
INȚA BUCUREȘTI 2456—2521 
(2—4)

RAPID BUCUREȘTI — PE
TROLUL BAlCOI 2537—2388 
(4,5—1,5)

DIVIZIA A LA
(Urmare din pag- 1) ------------------ -—

VOLEI

NU UITAȚI! MÎINE, 1 MARTIE 1977

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO A MARTIȘOROLOI
Se oferă o listă bogată și atractivă de cîștiguri:

• AUTOTURISME
• EXCURSII PESTE HOTARE
• NUMEROASE PREMII ÎN BANI

Se efectuează 8 extrageri repartizate pe 3 faze
ȘE EXTRAG IN TOTAL 68 NUMERE

Valoarea ciștigurilor atribuite la faza a lll-a se va suporta 
din FONDUL SPECIAL AL SISTEMULUI LOTO.

MAI MULTE BILETE JUCATE, MAI MULTE ȘANSE DE CIȘTIGI

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

remarcat : Florentina Itu, Ana Stă- 
nilă șl Maria Obreja de la învin
gătoare, respectiv Marcela Pripiș. 
Au condus C. Pitaru din Sibiu și 
I. Nieulescu din București. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

ȘTIINȚA — CEAHLĂUL (3—0). 
Studentele și-au adjudecat victoria 
în mal puțin de o oră, dar în pri
mele două seturi au trebuit să se 
întrebuințeze serios pentru a pu
tea să se impună, oaspetele reu
șind, la capătul unor frumoase 
acțiuni, să recupereze, de fiecare 
dată, din handicap și să se apro
pie îngrijorător pentru băcăuance. 
Au arbitrat : Al. Dragomir din 
București și C. Șovăială din Plo
iești. (I. IANCU — coresp.).

MASCULIN

DINAMO — POLITEHNICA 
(3—0). Campionii au jucat fără 
Dumănoiu și Schreiber, dar aceas
ta nu diminuează cu nimic meri
tele studenților, care au făcut o 
partidă foarte bună, dovedindu-se 
o echipă bine lucrată din punct 
de vedere tehnic și tactic. Fără 
să se complexeze în fața reduta
bililor adversari, sportivii pregătiți 
de prof. Gh. Bodescu s-au anga
jat de la Început într-un joc de 
ținută, răspunzînd prompt dinamo- 
viștilor cu armele acestora : com
binații de finețe, subtilități tehni
ce, forță și siguranță în execuții 
de dificultate. Studenții au condus 
uneori la diferențe de 3—4 puncte 
pînă în finalul primului set. Și, 
dacă hu interveneau trei greșeli de 
arbitraj, poate că și l-ar fi adju
decat. Din setul al doilea, însă, 
Dinamo a preluat inițiativa, rea- 
lizînd faze spectaculoase, aplau
date de public. O impresie deo
sebită au lăsat cei doi coordona
tori de joc : Corneliu Oros și, res
pectiv, Iile Bugarschi. Dintre tră
gători s-au remarcat Tutovan, E-

REZULTATE TEHNICE
FEMININ: I.E.F.S. — Fa

rul Constanța 2—3 (-6, 10, 
11, -14, -7), Știința Bacău
— Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(11, 12, 3), C.S.U. Galați - 
Maratex B. Mare 3—1 (-14, 
10, 6, 9), C.S.M. Sibiu - 
Universitatea Timișoara 0—3 
(-12, -11, -3), Universitatea 
Craiova — Dinamo 3—1 
(-12. 2, 13, 4) II, Penicilina 
Iași — Rapid 3—0 (10, 8, 9);

MASCULIN: Petrolul Plo
iești — Viitorul Bacău 0—3 
(-10, -7, -10), steaua — U- 
niversitatea Craiova 3—1 (7, 
7, -14, 9), Constructorul
Brăila — Tractorul Brașov 
3—2 (4, -13, -12, 2, 5), Di
namo — Politehnica Timi
șoara 3—0 (13, 8, 7), Ex
plorări B. Mare — Rapid 
3-0 (4, 9, 1), C.S.U. Galați
— Delta Tulcea 2—3 (12, -5, 
-8, 13, -8).

■ Partida restantă din
tre echipele Tractorul Bra
șov șl Dinamo, , contlnd 
pentru etapa a XVI-a, va 
avea loc pe 2 martie.

CLASAMENTE

FEMININ

1. Peniciil i rva 17 16 1 48: 4 33
2. Dinamo 17 15 2 46:23 32
3. Univ. Craiova 17 11 6 38:23 28
4. Farul 17 10 7 36:30 27
S. C.S.U. 17 10 7 33:30 2?
6. Rapid 17 9 8 35:29 26
7. I.E.F.S. 17 9 8 39:32 26
8. Univ. Timișoara 17 7 10 26:33 24
9. Știința 17 5 12 27:39 22

10. Maratex 17 4 13 21:41 21
11. Ceahlăul 17 4 13 15:43 21
12. C.S.M. 17 2 15 6:46 19

MASCULIN

1. Dinamo 18 16 0 48: 3 32
2. Explorări 17 15 2 49:15 32
3. Steaua 17 13 4 43:18 28
4. Viitorul 17 9 8 35:32 26
5. Constructorul 17 9 8 33:35 26
6. Politehnica 17 9 8 30:39 26
7. Tractorul 16 8 8 31:28 24
8. Rapid 17 7 10 30:35 24
9. Universitatea 17 6 11 25:38 23

10. Delta 17 6 11 25:39 23
11. C.S.U. 17 2 15 19:47 19
12. Petrolul 17 1 16 10:49 18

nescu, Udișteanu (D) și Girleanu 
(P). Arbitri : I. Stoica din Bacău 
și A. Dinicu din București (A.B.).

EXPLORĂRI — RAPID (3—0). 
în fața a aproape 1 500 de specta
tori, echipa băimăreană a practi
cat un joc bun, depășindu-și net 
adversarii. _ S-au evidențiat Arbu
zov, Neghină și Paraschivescu de 
la gazde, respectiv Dumitrescu. Au 
arbitrat : O. Drăgan din Timișoa
ra și V. Chioreanu din Cluj-Na- 
poca. (L. CHIRA — coresp.).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
(3—1). Resimțind oboseala turneu
lui final al „Cupei cupelor”, bucu- 
reștenii nu au mai reeditat decît 
în parte evoluțiile de bună cali
tate din meciurile susținute ante
rior. Cu toate acestea, gazdele ar 
fi putut cîștiga relativ ușor întîl- 
nirea, mai cu seamă că studenții 
au avut în ansamblu o evoluție

modestă. Totuși, atunci cînd au ju
cat cu mai multă ambiție și s-au 
mobilizat, ei au putut să-și valo
rifice mai bine calitățile și să pre
ia chiar, uneori, inițiativa. învin
gătorii au utilizat următorii jucă
tori : Duduciuc (Ion), , Macavei 
(Schiopescu), Iuhasz, Manole. Pop, 
Țerbea (Chițigoi). De la craioveni 
am reținut doar jocul prestat de 
Braun. Au condus bine : C, Armă- 
șescu și M. Albuț. (Em. F.).

CONSTRUCTORUL - TRAC
TORUL (3—2). Meci ..maraton” in 
care gazdele au obținut o victorie 
scontată, în fața unei echipe care 
a luptat mult pentru un rezultat 
bun. Remarcați : D. Ionescu, Oda- 
giu, Dragoș Popescu de la gazde, 
respectiv Măcicășan. Au condus : 
C. Mușat și S. Popescu, ambii din 
Constanța. (N. COSTIN — co-. 
resp.).
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FE F.C. ARGEȘ
® Steaua (deținătoarea Cupei) — calificare ușoară • C.S.U. 
Calați — finalista 1976 — stopata la penaltyuri... • Nedelcu II

MECIURI
AMICALE

și Năstase — cite 3 goluri! • Divizionarele C — 72b de minute!

Optimi!»* 
A, dar 
poate fi

au fost dominate de divizionarele 
rezistența echipelor mai mici nu 
subestimată. Pe lingă victoria Meto- 
(singura „executoare* a unei echi- 
notăm rezistența finalistei (C.S.U.

ului București 
pe de A), să 
Galați), eliminată doar in urma suplimentului... 
penaltyurilor și mai ales curajul altor două divi-
zionare C (C.S. Botoșani și I.C.I.M. Brașov), care 
au ținut in șah două echipe de prim rang (F.C.M. 
Reșița și Rapid). In sfîrșit, să mai menționăm 
„maratonul mindriei”, susținut, cu toate forțele, 
de Automecanica București și Progresul Corabia, 
intru cinstirea „Cupei României", cupa tuturor spe
ranțelor.

„Optimile", care au beneficiat de un timp fa
vorabil, de parcă s-ar fi jucat a cincea sau a 
șasea etapă a returului, au respins, intr-un fel, 
ideea necesității unui rodaj prelungit. Jocul de la

B +1 C...
București, cel puțin, a pus față In față două echi
pe „rodate", in care s-a remarcat duelul interna
ționalilor Bălăci ți Mulțescu. Această manșă a re
venit craioveanului, autor a douâ goluri, in timp 
ce experimentatul conducător de joc al Jiului a 
avut la activul său doar imensa ocazie de gol pe 
care i-a oferit-o lui Sălăjan. Și pentru că sintem 
la capitolul „rodaj împlinit", să mai remarcăm vic
toria arădenilor asupra lui F.C. Bihor, după dra
matica eliminare a Sportului studențesc, la sfirți- 
tul sezonului trecut.

„Sferturile", programate peste... 80 de zile, se 
anunță pasionante. Poate că ele ar fi avut de 
cîștigat ți mai mult dacă nu s-ar mai fi aflat sub 
zodia terenului neutru. Sigur că regulamentul e 
regulament, dar n-ar fi râu să discutăm de pe 
acum (pentru ediția viitoare), ideea programării 
„sferturilor" tur-retur, ceea ce ar contribui mult 
la creșterea interesului față de Cupa României.
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NEDELCU II —DE TREI ORI!
I

„Veteranul" Georgescu (tricou 
de culoare deschisă) înscrie 
unicul gol al partidei. Faza 
din meciul disputat Ia Ploiești 
Intre Metalul București șl F.C. 
Argeș (1—0). Foto: V. BAGEAC

DEȚINĂTOAREA CUPEI
*►

H

yy me

U.T.A. — F.C. BIHOR 3—1 (2—0). Spectatori: 10 000. U.T.A.: 
Iorgulescu — Gașpar, KUKLA, SCHEPP, Giurgiu — DOMIDE, 
Leac, BROȘOVSCHI — Cura (min. 87 Leșeanu), NEDELCU II, Tisa. 

F.C. BIHOR : Albu (min. 25 Vidac) — Bigan, M. Marian, E. Naghi, 
Petrovici 
Florescu,

— NAOM, Kun II, Al. Naghi (min. 57 ZARE) — Lupău, 
Ghergheli. A arbitrat bine C. BĂRBULESCU (București).

27 (prin telefon). — O 
galerie arădeană a sa-

DEVA, 
puternică 
lutat ieșirea la încălzire a for
mației favorite. Pentru echipa 
lui Cicerone Manolache suportul 
moral exista, deci, încă înainte 
de primul fluier al arbitrului; 
răminea ca ea să adauge la a- 
ceasta și celelalte elemente, ale 
jocului propriu-zis, necesare suc
cesului în „optimile" Cupei. Și, 
intr-adevăr, U.T.A. avea să-și 
surprindă din start partenerul de 
întrecere printr-un joc clar, ae
risit, inteligent pregătit la mij
locul terenului de DomideșiBro- 
șovschi pentru o linie de atac 
mobilă și incisivă. Abia se scur
seseră 12 minute cînd — după 
o asemenea acțiune, desfășurată 
simplu, în viteză — textiliștii 
aduceau prima schimbare pe ta
bela de scor : de la Broșovschi 
balonul ajunge pe arpa dreaptă, 
la Cura, urmează o centrare spre 
careul de 16 m, unde NEDELCU 
II rezolvă în favoarea sa duelul 
cu M. Marian și, rămas singur 
cu portarul Albu, înscrie plasat: 
1—0. A rămas timp suficient 
pentru „replica orădeană", dar 
ea, deși promptă, nu e suficient 
de lucidă : pase multe, de pre
gătire, înlesnesc replierea adver
sarului, iar cînd, în sfîrșit, balo
nul îl găsește pe vîrful Florescu, 
acesta, greoi, e contrat cu regu
laritate de Kukla și ceilalți a- 
părători arădeni. în schimb, ur
mătorul „raid" arădean se sol
dează cu un nou goi ; Broșovschi 
îl servește, în adîncime, pe NE
DELCU II, care îl păcălește din 
nou pe M. Marian și trimite in

plasă, din apropiere : 2—0 (min. 
18). Nesincronizarea stoperilor M. 
Marian — E. Naghi (ultimul, li
bero) este evidentă, dar condu
cerea tehnică consideră nimerit 
să schimbe portarul ! în min. 29, 
pe fondul unei superiorități te
ritoriale a echipei lui, Bigan tri
mite, cu capul, plasat, însă Leac 
salvează .de pe linia porții. N-a 
lost 1—2, după cum, un minut 
mai tîrzlu, nu va fi 3—0, Nedel- 
cu II, servit în profunzime de 
Broșovschi-, trimițînd, ditn apro
piere, în „transversală".

Un timp, după pauză, jocul se 
desfășoară după același tablou 
tactic, contraatacurile textiliștilor 
conținînd un procent de pericu
lozitate mai mare decît prea e- 
laboratele acțiuni ofensive ale 
orădenilor. Introducerea junioru
lui Zare (din pepiniera lui F.C. 
Bihor) are darul să limpezească 
jocul orădenilor, care, acum, a- 
jung mai repede la poarta lui 
Iorgulescu. Nu trece mult și, în 
min. 64, KUN II fructifică o 
centrare a lui Ghergheli, înscri
ind din voie, în colțul scurt. Dar 
cind era de așteptat ca jocul să 
se încingă — pentru a oferi spec
tatorilor un autentic final de 
cupă — același NEDELCU II li
niștește spiritele, înscriind (min. 
69), printr-un șut expediat tot 
din mijlocul careului mare. Era 
clar pentru toți: în timp ce 
U.T.A. a beneficiat de apor
tul unui om de gol inspirat, F.C. 
Bihor nu a avut nici, măcar un 
sistem defensiv bine pus la punct.

Gh. NICOLAESCU

CINCI PENALTYURI RATATE
S.C. BACAU — C.S.U. GALAȚI 4—3 (0—1, 1—1, 1—1). Spectatori: 

6.000. S.C. BACAU: M. CONSTANTINESCU — Pruteanu, Catargiu, 
Lunca, Margasoiu — Pană (min. 46 BĂLUȚĂ), Sinăuceanu, Duțan 
(min. 62 Munteanu) — ANTOHI, Botez, T. Zamfir. C.S.U.: TĂNASE
— MARTA, OLTEANU, Enache, Șarpe — DOBRE, Băjenaru, Păunescu
— Cotigă (min. 51 Ustabacieff), MARINESCU, GEORGESCU. A ar
bitrat bine Ion CHILIBAR (Pitești).

FOCȘANI. 27 (prin telefon).— 
Deși a părăsit competiția, C.S.U. 
a confirmat comportarea din e- 
diția trecută a „Cupei Români
ei". Ea a jucat de la egal la 
egal cu partenera sa, 57 de mi
nute avînd chiar avantajul unui 
gol, înscris de MARINESCU, 
după 10 minute de tatonări re
ciproce. în acest moment el a 
țișnit lovind mingea cu capul la 
o lovitură liberă executată cu 
măiestrie de Georgescu. Echipa 
gălățeană — raportînd-o la ea 
însăși din sezonul trecut — nu 
s-a schimbat mult. Joacă, poate, 
mai repede, dar în detrimentul 
elaborării, Georgescu rămînînd, 
totuși, „gînditorul" formației, iar 
Marinescu omul din avangardă, 
cu start rapid și simț al orien
tării în fața porții adverse._ Ma
rile ocazii de gol ale gălățe- 
nilor s-au consumat în min. 60 
(Cotigă a întîrziat șutul), 103 (M. 
Constantinescu a salvat cu reflex 
uimitor la lovitura lui Băjenaru) 
și 118 (cînd Marinescu a trimis 
imprecis din interiorul careului).

în ciuda unei productivități 
mai bune la finalizare (în min. 
15, 30, 50, 52 Tănase a salvat

goluri ca și făcute la șuturile lui 
T. Zamfir, de trei ori, și Băluță),
S. C. Bacău a obținut egalarea in
tr-o perioadă (min. 67) cînd for- 
țînd golul, obținuse o vagă supe
rioritate teritorială. Atunci, la un 
corner de pe partea stingă a tere
nului, LUNCA s-a infiltrat în ca
reul lui Tănase și a înscris cu 
capul.

Departajarea nu a venit nici 
în timpul regulamentar, nici în 
prelungiri, perfect egale ca pres
tație a partenerelor. Âu operat, 
deci, loviturile de la 11 m. care 
s-au consumat astfel : execută 
Georgescu și M. Constantinescu 
apără: 1—1; transformă MUN- 
TEANU: 2—1; portarul băcăuan 
respinge șutul lui Dobre: 2—1;
T. Zamfir-bară: 2—1; BĂJENA
RU egalează: 2—2; BOTEZ își 
aduce echipa în avantaj: 3—2; 
egalează PĂUNESCU: 3—3; e 
rîndul lui Tănase să se eviden
țieze parînd șutul lui Margaso- 
iu: 3—3; M. Constantinescu îl 
imită, respingîpd lovitura lui 
Marinescu: 3—3; în sfîrșit, BĂ- 
LUȚĂ marchează, modificînd 
decisiv scorul: 4—3.

Ion CUPEN

N-A AVUT PROBLEME
.'ST1R^nAA c^t7^VtNEBUL MOTRU 6—0 (3—0). Spectatori, aproxi

mativ 5 000. STEAUA: Iordache — Anghelini, FI. Marin (min. 75 
Zahiu), SAMEȘ, Vigu, — DUMITRU, Ion Ion, Stoica (min. 46 Ior- 
daneșcu) — TROI, NĂSTASE, Aelenei. MINERUL' MOTRU : Nae 
— Balan (min. 46 Nicoloff II), Firțulescu, Truică, Ciornoavă — Ră- 
doi (min. 46 Nicoloff I), MATEESCU, Mănăitu —Săvulea GUTUIE 
Țurcan. A arbitrat foarte bine Nicolae RAINEA (Bîrlad).

PITEȘTI, 27 (prin telefon). 
Steaua, câștigătoarea celor mai 
multe ediții ale Cupei României 
(12), ultima fiind cea de anul 
trecut, n-a avut de rezolvat nici 
o problemă în partida cu Mine
rul. Motru, chiar dacă această 
divizionară C eliminase în etapa 
precedentă, cu 2—1, pe „Poli" 
Timișoara, o echipă din plutonul 
fruntaș al Diviziei A. Bucurește
nii au atacat din primele minu
te, viguros, pe spații largi, mijlo
cașii tranșmițînd baloane ideale 
extremelor și „vârfului" Năstase, 
mobil și cu poftă de gol. Și, du
pă numai 12 minute, Steaua a 
deschis scorul, DUMITRU șutind 
prin surprindere, fulgerător, din 
marginea careului, lîngă stilpul 
din stînga porții lui Nae: 1—0. 
După ce în minutele următoare 
portarul Iordache a fost pus la 
încercare de cîteva șuturi 
expediate de la distanță de Gu
tuie și Mateescu, Steaua — stă- 
pînind cu autoritate jocul — după 
ce a ratat cîteva mari ocazii, a 
reușit să majoreze scorul prin 
NĂSTASE (min. 32 — din pasa 
în adîncime a lui Ion Ion și min. 
38 — dintr-o centrare impecabilă 
a lui Troi).

în repriza secundă, cînd toa
te conturile erau, practic, înche
iate, Steaua n-a făcut decît să 

deseneze" minute în șir specta
culoase combinații pe gazonul

stadionului piteștean, faze mult ■ 
gustate și aplaudate de specta
tori. Dar numai trei dintre a- 
ceste faze s-au încheiat cu go
luri. în min. 57 a marcat DUMI
TRU, prin devierea, în 'colțul 
lung, a unui balon primit de la 
Aelenei, iar în finalul partidei 
au marcat NASTASE(min. 80 — 
șut sub transversală) și ZAHIU 
(min. 88 — cu capul, din cen
trarea lui Troi). Singura mare o- 
cazie a Minerului a fost ratată 
de „veteranul" Țurcan în min. 
82, cînd ex-piteșteanul a reluat 
prea încet balonul cu capul, 
permițîndu-i lui lordache să in
tervină. în concluzie, Steaua n-a 
avut de rezolvat decît o proble
mă ; cea a scorului.

Laurențiu DUMITRESCU

GOLUL „VETERANULUI" GEORGESCU
METALUL BUCUREȘTI — F.C. ARGEȘ 1—0 (0—-0). Spectatori 

5 000. METALUL BUCUREȘTI : Iordan — GAVRILA, Nedelcu 
NICA, Năstase — PROFIR, GEORGESCU, Giugiumică — Iancu, 
PRODAN, Omer. F.C. ARGEȘ: Cristian — Zamfir, Stancu, OL- 
TEANU, Ivan — Toma CIRSTEA, Iovănescu (min. 28 Bărbulescu) — 
Leșeanu, Radu III (min. 68 Roșu), Doru Nicolae. A arbitrat foarte 
bine C. GHIȚĂ (Brașov).

PLOIEȘTI, 27 (prin telefon).
— Pe o vreme splendidă, peste 
5 000 de spectatori au asistat 
la partida dintre F.C. Argeș și 
Metalul București, două echipe 
din eșaloane competiționale di- ' 
ferite, dar care — pe teren — 
n-au lăsat să se vadă vreo deo
sebire valorică între ele. Divi
zionara B a dat o replică foarte 
bună partenerei sale, pe care a 
și dominat-o după pauză, obți- 
nînd în cele din urmă o victorie 
la limită, însă pe deplin merita
tă, chiar dacă ținem seama de 
faptul că ea a fost facilitată și 
de inferioritatea numerică în 
care au rămas piteștenii încă 
din min. 32, prin eliminarea lui 
Doru Nicolae. Ca nivel tehnic 
și spectacular, partida nu s-a 
ridicat — în ansamblul el — la 
înălțimea așteptărilor, publicul 
apreciind totuși dîrzenia dispu
tei (minus unele momente 
tensiune din prima repriză)

Doru Nicolae. A arbitrat foarte

de 
Și

RAPID,

REȘIȚENII, IN EXTREMIS!
F.C.M. REȘIȚA — C.S. BOTOȘANI 2—0 (0—0; 0—0). Specta

tori, aproximativ 3 000. F.C.M. REȘIȚA: Windt — Chivu, UȚIU, 
Hergane, BOȚONEA — Portic (min. 46 Bojin), GABEL, Bora — Ato- 
diresei, Tănase (min. 69 Căprioru), FLOREA. C.S. BOTOȘANI: BOR- 
DEIANU — PERDEVARĂ, Dudea, Tomiță, Luca — Tică, Sfîrlos, 
Daraban — Reveț (min. 83 Trohănel), MACOVEI, Dumitru. A arbi
trat bine C MANUȘARIDE (București).

KM. SĂRAT, 27 (prin telefon). 
Un public numeros a urmărit o 
partidă interesantă, care, în ciuda 
tuturor pronosticurilor, a durat 120 
de minute de joc. Meciul a început 
sub semnul echilibrului, cu repe
tate acțiuni ofensive ale echipei 
reșițene și replica curajoasă a di
vizionarilor C, care joacă atent în 
apărare și cu lansări rapide pe 
contraatac. Fazele de poartă sînt 
însă destul . 
de gol sînt foarte rare în primele 
45 de minute. Aceasta pentru 
că formația antrenată de I. Rein
hardt se complică cu regularitate 
in zona de finalizare, în timo ee 
botoșenenii nu găsesc nici ei solu
ții simple și eficace atunci cînd 
ajung in apropierea porții. Așa se 
explică de ce în prima parte a în- 
tîlnirii doar de cîteva orj a exis
tat, realmente, pericolul golului : 
în min. 13, cînd Gabel a șutat de
cisiv peste „transversala" porții lui 
Bordeianu ; în min. 15, la o acțiu
ne individuală a lui Daraban, ba
lonul a ocolit de puțin poarta ; în

C, care joacă atent în

de puține, iar situațiile

min. 40, la o lovitură liberă indi
rectă din careu, Tănase a șutat în 
zid.

După pauză, C.S. Botoșani în
drăznește ceva mai mult în atac, 
profitînd și de avantajul vîntului. 
F.C.M. Reșița, în evidentă dificul
tate, face efortul să se impună în 
fața mai puțin experimentaților 
lor adversari, dar timpul se scurge 
repede, fără să se întîmple nimic 
deosebit. Urmează prelungirile.

. Reșițenii atacă hotărît de la în
ceput și, in min. 94, reușesc să 
deschidă scorul prin CĂPRIORU, 
care a reluat în plasă centrarea lui 
Florea. C.S. Botoșani reacționează 
imediat și egalează, două minute 
mai tîrziu prin Macovei, dar arbi
trul nu validează golul, apreciind 
un ofsaid (decizie discutabilă) în 
faza anterioară înscrierii. în min. 
101, GABEL transformă o lovitură 
de pedeapsă acordată pentru un 
fault în careu asupra lui Atodire- 
sei, stabilind scorul final : 2—0.

Mihai IONESCU

DONOSEBALA CIBELDEANU, 
„TRIO"UL CARE DECIDE..

(Urmare din pag. 1)
• ••

ră a lui Sălăjan din min. 2 
și bara în. plin a lui Stoica din 
minutul următor), dar în conti
nuare forța sa de joc avea să

CONTRAATAC
RAPID BUCUREȘTI — I.C.I.M. BRAȘOV 2—1 (1—0). Specta

tori, aproximativ 4 500. RAPID: Cruce — POP, Niță, Pîrvu, Ad. 
Dumitru — M. Stelian, Neagu, ȘUTRU — Teleșpan, D. Popescu 
(min. 72 Rîșniță), MANEA. I.C.I.M. BRAȘOV: BALAȘ — Neagu, 
Lupuțan, Mitu, LIE — Ghileanu, Funkstein, Toderașcu — Tampa, 
CIOBANU, Ferencz (min. 46 Șerban). A arbitrat bine M. 
(Ploiești).

CIMPINA, 27 (prin telefon). Sta
dionul „Poiana" a fost neîncăpător 
față de numărul iubitorilor fotba
lului, dornici să asiste la partida 
dintre Rapid București ți I.C.I.M. 
Brașov. Intîlnirea a corespuns nu
mai în parte. Cele două combatan
te s-au angajat mai mult într-un 
joc de uzură — pe un teren alu
necos —, In care au abundat in
trările ____ ‘ . L
Neagu au fost avertizați), fazele de 
poartă apărînd foarte rar. I.C.I.M. 
s-a străduit (și a reușit) să țină 
pasul cu partenerii ei de Întrecere, 
a avut chiar perioade mai mari In 
care a avut inițiativa, dar forța de 
pătrundere a atacanților săi nu le-a 
permis să străpungă apărarea fe
roviară. Bucureștenii au preferat 
să practice un joc de așteptare, 
declanșînd cîteva atacuri pericu
loase prin Manea care, prin cursele 
lui solitare, a creat numeroase bre
șe. De altfel, in min. 32, la una 
din acțiunile personale ale extre
mului stingă feroviar, cind acesta 
se îndrepta spre poarta apărată de 
Balaș, fundașul brașovean Lupuțan 
I-a „cosit" în interiorul suprafeței 
de pedeapsă, arbitrul a acordat fă
ră ezitare 11 m și penaltyul a fost 
transformat cu siguranță de POP. 
O dată scorul deschis, brașovenii 
pierd din vigoarea lor de pînă a- 
tunci și, în min. 41, Manea este 
pe punctul de a majora scorul, dar 
șutul lui trece pe lîngă poartă.

Primele minute ale reprize} se
cunde aparțin tot feroviarilor. Șu-

neregulamentare (Pop ți

IMOR'ltUA
AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT,

Fond de cîștlguri : 470.977

ETAPA DIN 27 FEBRUARIE 1977
I. Bologna -- Lazio 1

II. Florentina — Milan X
III. Intemazionale — Verona X
IV. Juventus — Foggla 1
V. Napoli — Genoa X

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

VIII. Sampdorla. — Catanzaro 1
IX. Como — Varese 1
X. Lecce — Ascoli 1

XI. Novara —■ Cagliari X
XII. Palermo -- Avelllno 1

XIII. Pescara -- Monza X

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 681.968 lei, din care 6.316 
lei report. •

Extragerea I : 10 72 1 19
Extragerea a Il-a : 42 51 54 47
Extragerea a IlI-a: 62 21 6 58

MORARU

tru expediază un șut 
dar Balaș evită golul 
apoi brașovenii să atace 
multă consistență ; și nu 
lipsit ca ei să egaleze în 
prin Lie, 
spectaculos 
reținut. In 
zionarei C, 
pid Înscrie
77) : ȘUTRU pătrunde, lasă impre
sia că va transmite o pasă, funda
șii brașoveni au un moment de e- 
zitare și rapidistul pătrunde, tri- 
mitind balonul cu boltă în plasă, 
peste portarul Balaș. Peste numai 
un minut, brașovenii reduc • din 
handicap. Fundașul dreapta Neagu 
pătrunde in atac, dar este faultat de 
Ad. Dumitru chiar pe linia care de
limitează suprafața de pedeapsă ; 
se acordă lovitură de la 11 pe care 
o execută CIOBANU și scorul de
vine 2—1. Pînă în final, nimic de 
semnalat în afara unei curse a lui 
Manea (min. 85), încheiată cu un 
șut care trece razant cu „trans
versala". Calificarea la limită a Ra
pidului, meritată totuși datorită ex
perienței și gîndirii tactice a ju
cătorilor feroviari.

fulgerător, 
pentru ca 

cu mai 
mult a 

min. 59, 
balonul 

Cruce a
care a reluat 
cu capul dar 
plină dominare a divi" 
tot pe contraatac, Ra- 
al doilea gol (in min.

Oh. NERTEA

scadă treptat, pentru ca — 
ales după reluare 
să treacă,, fără a. fi prea mult, 
jenați, la pupitru. Punctul forte 
al învingătorilor se dovedește 
linia de mijloc Donose, Bălăci, 
Beldeanu și — nu întîmplător, 
desigur — dintre ei s-au ales 
ieri și autorii golurilor.

Ceva mai puțin convingător In 
primele 45 de minute, BELDEA
NU a dat tonul „sprintului" cra- 
iovean în min. 58, cînd (primind 
balonul dintr-un corner — exe
cutat, totuși, defectuos de Marcu 
— la circa 25—26 de metri de 
poartă) a șutat puternic de la 
această distanță, deschizind sco
rul. A urmat acțiunea personală 
din min. 73 a lui BĂLĂCI care, 
culegînd un balon Ia greșeala lui 
Augustin, a pătruns energic și a 
înscris din unghi, prjntre picioa
rele lui Homan. După 10 minute, 
centrează Marcu și același BĂ
LĂCI, mereu prezent la finali
zare, reia plasat, fixînd scorul 
partidei.

Acum, Jiul are din nou o pe
rioadă de joc bun, dar lipsa o- 
mului său de gol, Dumitrache, se 
resimte.în schimb, la poarta lui 
Homan (cu toate eforturile lui 
Ciupitu, ieri cel mai energic om 
al echipei sale) momentele cri
tice continuă, tot Bălăci și Bel
deanu remarcîndu-se prin șuturi 
puternice și suplinind astfel de
fecțiunile unui atac în care Mar
cu și, mai ales, Cămăteru au a- 
vut realizări destul de palide.

în general, meci plăcut, debut 
de sezon promițător. Partida a 
avut însă și minusurile sale: 
perioada mai dezlînată, mai con
fuză din finalul primei părți și 
unele ciocniri cam dure, în care 
a „excelat" Tilihoi, altfel destul 
de înzestrat și activ.

mai 
craiovenii

mai ales ambiția cu care echipa 
bucureșteană și-a apărat șansele.

încă de la început, metalur- 
giștii au pus în evidență inten
țiile lor ofensive, în min. 4 ei 
ratând o bună ocazie de a des
chide scorul (șut din careu, pe 
lîngă poartă, a lui Giugiumi- 
că). Treptat, piteștenii (deși s-a 
văzut că resimt absența lui ~ 
du II, suspendat o etapă) 
echilibrat jocul și 
inițiativa, dar au 
2—3 ocazii foarte 
care le-ar fi putut 
vantaj — probabil _______

Pe fondul acestor ratări, jocul 
s-a înăsprit 
naș galben 
arbitrul C. 
de pe teren 
ru Nicolae 
versarului. Rămași 
meni, argeșenii n-au mai contat 
practic în atac după pauză, ini
țiativa trecînd aproape în între
gime de partea bucureștenilor. 
Aceștia, după o suită de atacuri 
din ce în ce mai insistente și 
mai periculoase, au reușit să in- 
scrie în min. 70, prin „vetera
nul" GEORGESCU (36 de ani!), 
care — profitînd și de ieșirea 
neinspirată a portarului Cristi
an— a reluat în 
mingea centrată 
pă numai un

, reștdniP &&’■ ’‘fost __ .
de a-și mări avantajul, 
Prodan 
ră !

Ra- 
au 

apoi 
ei 

gob

au luat 
irosit și 
clare de 
aduce un a- 
— decisiv.

și, după un carto- 
arătat lui Cîrstea, 
Ghiță l-a eliminat 
(în min. 32) pe Do- 
pentru lovirea ad- 

în 10 oa-

*

plasă, cu capul, 
de Iancu. Du- 
minut, bucu- 

foarte aproape 
_ ", însă 

a trimis mingea în ba-

Constantin FIRANESCU

A.S.A. TG. MUREȘ — SPAR
TAK SUBOTIȚA 1—0 (0—0).
Duminică dimineață, pe stadio
nul din localitate, aproape 5 000 
de spectatori au asistat la par
tida internațională dintre A.S.A. 
Tg. Mureș și Spartak Subotița. 
După un joc viu disputat, victo
ria a revenit gazdelor cu 1—0 
prin golul marcat de Naghi 
(min. 88). (A. SZABO-coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— TORPEDO MOSCOVA 1—0 
(0—0). 15 000 de spectatori au 
asistat la un joc bun, exprimat 
printr-un angajament fizic total. 
Au cîștigat gazdele prin golul 
înscris de Anghel (min. 62). (I. 
STAN-coresp.)

F.C. CONSTANȚA — F.C.M. 
GALAȚI 1—0 (1—0). Primul joc 
al constănțenilor sub conducerea 
noului antrenor Gh. Ola a coin
cis cu o victorie meritată. A în
scris Turcu (min. 40). (G. TA- 
MAȘ-coresp.)

F. C. M. GIURGIU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—1 
(0—1). Partidă viu disputată- în 
care gazdele, cu un joc mai 
bun, au reușit să învingă divi
zionara A Progresul prin golu
rile înscrise de Preda (min. 53) 
și Reti (min. 80), pentru Progre
sul a înscris I. Sandu (min. 21). 
De remarcat că, în min. 89, Țevi 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
(P. BURCIN-coresp.)

GLORIA BUZĂU — POLI
TEHNICA IAȘI 0—0. Prima re
priză s-a caracterizat printr-un 
joc echilibrat, cu multe faze 
frumoase la ambele porții După 
pauză jucătorii ieșeni au domi
nat mai mult, ratînd din situații 
favorabile. (I. SOARE-coresp.)

„U“ CLUJ-NAPOCA — COR- 
VINUL HUNEDOARA 0—0. 
Peste 7 000 de spectatori au a- 
sistat la partida amicală dintre 
formația universitară clujeană 
și Corvinul Hunedoara. Jocul a 
fost de un bun nivel tehnic, cel 
mai bun joc de pregătire făcut 
de „șepcile roșii". (I. LESPUC- 
coresp.)

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 1—3 
(1—1). Au marcat: pentru Chi
mia: Stanca (2) și C. Nicolae, 
respectiv Bădoi. (P. MATEOIU- 
coresp.)

S.C. TULCEA —F.C. BRĂILA 
3—1 - - - - —-
(min.
Lala 
man 
resp.)

UNIREA
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (0—0). 
Au marcat: Tiuș (min. 64) și 
Voicilă (min. 85). (M. BIZON- 
coresp.)

VICTORIA CĂREI 
RUL CAVNIC 2—3 
marcat: Szabo (mto. 
dai (min. 50) pentru 
Spențel (min. 78 
doescu (min. 85). 
coresp.)

(1—0). Au marcat: Ioniță 
40), Iamandi (min. 65) și 
(min.
(min.

80), respectiv Bez-
73). (P. COMȘA-co-

ALEXANDRIA

★
Astăzi, Ia orele

Și 
(E.

— MINE- 
(1—0). Au 
35) și Bu- 
Victoria si 
88) și Al- 
HERMAN-

17,30, în Sala 
I.S.B. din strada Berzei, va avea 
Ioc plenara antrenorilor de fotbal 
bucureștenî.

AUTOMECANICA BUCUREȘTI — PROGRESUL CORABIA 
4—2 (1—0 ; 1—1; 1—1). Spectatori, 2 000. AUTOMECANICA : PE
TRE IOSIF — PĂUNESCU, Apostol, NEAGU, Dragu — Otărășanu, 
Rateu, CHIRIȚESCU — Lăzărescu, Nochit, Cristea (min. 88 Costache) 
PROGRESUL : STOIAN — Velica, Maiereanu, Aipu, Sîia ‘ ”
Mialțu, Tudorache 
(min. 46 Căpățînă). A arbitrat cu

ROȘIORII DE VEDE, 27 (prin
■ telefon). Două echipe mici (de 
Divizia C) ajunse in această fază 
superioară, animate de 
mari, și-au risipit toate _____
timp de 120 de minute, ca să-și 
adjudece „marea victorie”. Dar 
nici una n-a reușit și a trebuit să 
se apeleze la lovituri de la 11 me
tri. unde tehnica mai bună și 
stăpînirea de sine ale bucureșteni
lor aveau să-și spună cuvîntul.

în primele 45 de minute Auto
mecanica a fost superioară in an
samblu, lăsînd o mai bună im
presie prin calitatea fotbalului 
practicat. A luat conducerea în 
min. 20, cind CHIRIȚESCU a în
scris, cu un șut de la 16 metri, 
în colțul lung, încheind fericit o 
reușită fază colectivă. Echipa Pro
gresul avea să se impună după 

mari ara

Dincă, Căpraru (min. 67
greșeli Radu

ambiții 
forțele,

BIOLAN,
NEACȘU), Nicolae 

ȘERBAN (Craiova).
lui Nochit, cind me- 
sfîrșite, în min. 90 

în prelungiri, acordate

pauză, grație unei mai _  __
biții și unei pregătiri fizice vi
zibile și în prelungiri, dar 
rache (min. 50 și 81) / 
(min. 57), fie că nu l-au 
învinge pe excelentul portar 
reștean, fie că au șutat , _
poartă de la 7 m (cazul lui Tu- 
dorache). După ce, in min. 83, 
arbitrul Radu Șerban (Craiova) 
nu acordă 11 metri la faultul în

Și
Tudo- 
Dincă 
putut 
bucu- 
peste

careu asupra 
ciul era pe 
(de fapt
pentru tragere de timp a bucu
reștenilor) Progresul egalează: 
Neacșu centrează peste toată apă
rarea 
de la 
girile 
grea 
uzură __  . ___________
faze clare la porțile respective și 
așa s-a ajuns ca scorul sâ rămînă 
nedecis (1—1) Loviturile de la
11 m le-au executat în ordine: 
Mialțu (apără Petre); PĂUNESCU 
(transformă): 2—1 (pentru Auto

mecanica) ; Aipu (șut afară, se 
repetă pentru că s-a mișcat por
tarul și din nou ratare, șut în ba
ră); Chirițescu (apără portarul 
Stoian); Căpățină (șut peste ba
ră); NEAGU (transformă): 3—1; 
MAIEREANU (înscrie): 3—2; NO
CHIT (transformă): 4—2 și meciul 
se încheie cu victoria formației 
bucureștene care, după cum spu
neam, este o echipă mai tehnică, 
mai stăpînă pe ea. Automecanica 
își adaugă 
moșul șir 
cupă.

și DINCA înscrie, cu capul, 
un metru. Au urmat prelun- 
de 30 de minute, perioadă 

pentru amjfele formații, de 
fizică și nervoasă, dar fără

încă un succes la fru- 
obținut pină acum in

Constantin ALEXE
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Ocna Sibiului, %

IN LUNA MARTIE,

PENTRU CONCEDIUL DVS. ÎNTREPRINDEREA 
DE TURISM, HOTELURI 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

VA PUNE LA DISPOZIȚIE:
- LOCURI IN STAȚIUNILE DE ODIHNA : Slănic Moldova, Sovata, Tușnad, Hercu- 

ane, Căciuiata, Predeal, Poiana Brașov, Mamaia, Mangalia, Eforie Nord - cazare în 
hoteluri ; Bușteni, Borșa, Izvoarele, Borsec, Sovata, Tușnad, Balvanyoș, Lacu Roșu, Pre
deal, Sinaia — cazare in vile.

Serii de minimum 6 zile.
PENTRU TRATAMENT ; serii de 18 sau 20 zile :
afecțiuni ale aparatului locomotor și sistemului nervos :
Balta Albă, Govora, Căciuiata, Călimănești, Pucioasa, Bazna, 
Geoagiu, Mangalia, Herculane, Moneasa ;
afecțiuni cardio-vasculare :
Borșa, Tușnad, Buziaș ;
afecțiuni neurologice centrale - nevroze : 
Moneasa, Tușnad, Borsec, Sinaia, Bușteni, Buziaș ; 
afecțiuni ginecologice : •
Moneasa, 1 Mai, Geoagiu, Sovata, Bazna, Ocna Sibiului, Eforie 
afecțiuni ale tubului digestiv șl glandelor anexe : 
Slănic Moldova, Singeorz Băi, Borsec, Căciuiata, Călimănești ; 
boli de nutriție și metabolism : 

Slănic Moldova, Singeorz Băi, Căciuiata, Călimănești ; 
afecțiuni ale rinichiului și căilor urinare : 
Slănic Moldova, Căciuiata, Călimănești.

Procurarea biletelor se face la filialele din Cal. Griviței 
Republicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Bălcescu nr. 35 A.

Program de lucru zilnic 8,00-20,00 (simbăta 9,00-13,00).



Concursul de patinaj artistic „CUPA DE CRISTAL*
SPECTACOL MULT APLAUDAT (Urmare din pag. 1)

(prin
în-

CIUC, 27
După trei zile de 
concursul internațio- 
patinaj artistic s-a 

duminică cu o reușită

MIERCUREA 
telefon), 
treceri, 
nai de 
încheiat 
demonstrație a laureaților. După 
amiezile, cind patinatorii au evo
luat în cadrul programului Impus 
(vineri — juniorii și junioarele, 
simbătă — seniorii și senioarele), 
iar duminică atît dimineața, cît și 
seara, tribunele patinoarului au 
fost arhipline. Iată-i acum pe cei 
patru cîștigători ai concursului ; 
Josef Sabovcik (Cehoslovacia) și 
Kira Ivanova (U.R.S.S.) — la ju
niori, Thomas Nieder (R. F. Ger
mania) și Sanda Pumbravcik (Iu
goslavia) — la seniori.

Să vedem, însă, ce s-a Intîm- 
plat în competiție în răstimpul 
scurs de la ultima noastră trans
misie.

La juniori, programul Impus al 
fetelor avea să inverseze ordinea 
clasamentului stabilită după obli
gatorii. Dovedind un plus de ca
lități sovietica Kira Ivanova a o- 
cupat, pe merit, primul loc. La bă
ieți, Josef Sabovcik a înregistrat 
a doua sa victorie în această com
petiție. Reprezentanții noștri Irina 
Nichiforov și Bogdan Krutii au 
fost la înălțime (acesta din urmă 
situîndu-se în clasamentul probei 
pe locul III).

Obligatoriile seniorilor — ca de 
altfel și programul scurt — au 
adus ciștlg de cauză patinatorilor 
Thomas Nieder (R. F. Germania) 
și Marina Ignatova (U.R.S.S.). E- 
voluțiile lor au fost subliniate de 
îndelungi aplauze. Aplaudați au 
fost, de asemenea, Gerhard Hub
man (Austria), Leonard Azzola 

Sanda Dubravcic 
și Cornelia Picu 
ocupanta locului III

tru B. Krutii a intrat pe gheață 
handicapat de o întindere care, cu 
toată injecția administrată înain
tea exercițiului, l-a incomodat vi
zibil.

La fete am asistat la o dispută 
foarte strînsă între reprezentanta 
U.R.S.S., Kira Ivanova, și Karin 
Riedeger din R. F. Germania. Am
bele au căutat, să-și adjudece vic
toria, luptînd din răsputeri, succe
sul fiind. în final, de partea spor
tivei sovietice.

(Romănia),
(Iugoslavia) 
(România) ■ 
la programul scurt.

în ultima zi de concurs 
tlnărul patinator cehoslovac Josef 
Sabovcik a fost din nou Ia înălți
me. S-a prezentat cu un torent de 
sărituri, dintre care trei triple, 
în acest timp, reprezentantul nos-

Rezultate finale : juniori — mas
culin : 1. Josef Sabovcik (Ceho
slovacia) 7—128.78; 2. ' Aleksandru 
Fadeev (U.R.S.S.) 15—124,26 ; 3.
Grzegorz Karnia (Polonia) și Tho
mas Fries (R. F. Germania) 
29—116,62 ; 5. Adrian Vasile (Româ
nia) 30—116,12.

Junioare : 1. Kira Ivanova
(U.R.S.S.) 9—133,78 ; 2. Karin Rie
deger (R.F.G.) 12—132.22 ; 3. Petra 
Schruff (Austria) 29—119,40 ; 4.
Barbara Knotkova (Cehoslovacia) 
28—118.72 ; 5. Helena Chwila (Po
lonia) 28—118,70.

La seniori, ultima probă din 
concurs a debutat cu o surpriză. 
Nieder a fost întrecut la libere 
de austriacul Gerhard Hubmann. 
In clasamentul general, patinato
rul vest-german șl-a păstrat Insă 
poziția de lider. Din nou o notă 
bună lui Azzola, clasat pe locul 
trei In clasamentul general. Fe
tele, mai puțin bătăioase și-au 
păstrat locurile ocupate după pro
gramul scurt. Rezultate: seniori: 
1. Nieder 8 — 135,86 p, 2. Hub
mann 15 — 132,94 p, 3. Azzola 23 
— 126,3 p, 4. V. Morgun (U.R.S.S.) 
24 — 125,82 p, 5. M. Krusek (Iu
goslavia) 41 —118,26 p etc. SE
NIOARE : 1. Sanda Dumbravcik 
(Iugoslavia) 10—133,52 p, 2. Marina 
Ignatova (U.R.S.S.) 14—130,54 p, 3. 
Ulrlke Kaltenbach (R. F. Germa
nia) 18—129,44 p, 4. Eva Vauhova 
(Cehoslovacia) 29—123,98 p, 5. Cor
nelia Picu (România) 36—121,3 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ca și cel din ajun, deși în privința 
rezultatelor tehnice reuniunea a 
doua a fost parcă mai în... umbră.

In finala cursei de 60 m gar
duri recordmanul nostru Erwin 
Sebestyen, favoritul principal, a 
avut un puternic adversar în per
soana lui Peter Krause, unul din
tre cei mai reputați hurdleri din 
R.D. Germană. Foarte echilibrată 
întreaga desfășurare a finalei, cei 
doi favoriți fiind egali pînă aproa
pe de sfîrșit. cind Krause a reușit 
să se impună, de justețe. REZUL
TATE : 1. Peter Krause (R.D. Ger
mană) 7,7 s (electric 7,91 s), 2. E. 
Sebestyen (Steaua) 7.7, 3. N. Petcu 
(CASU Timișoara) 7,8, 4. N. Perța 
(Steaua) 7.8, 5. Gh. Dumitrescu 
(Dinamo) 7,9, G. G. Mandelos (Gre
cia! 8,0.

Cursa feminină a alergătoarelor 
peste garduri a revenit, am zice,

DOI LUPTĂTORI
PE PRIMUL LOC

ÎN TURNEUL
DE LA PRAGA

LaPRAGA, 27 (Agerpres). — 
lupte 
spor- 
două 
și V.

concursul internațional de 
libere desfășurat la Praga 
tivii români au obținut 
victorii prin I. Boriceanu 
Negru, clasați pe primul loc la 
categoriile 48 și, respectiv, 52 kg. 
Dintre luptătorii români prezenți 
la această competiție s-au evi
dențiat C. Șandru situat pe locul 
doi la categ. peste 100 kg și G. 
Dobrănel (62 kg), G. Balint (90 
kg) și S. Morcov (100 kg), care 
a ocupat locul trei la categoriile 
respective.

LA SARAJEVO, IN „TOP 72"

MARIA ALEXANDRU A OBȚINUT 7 VICTORII
început între- 
internaționale 

>,Top-12“,

La Sarajevo au 
cerile competiției 
de tenis de masă 
care reunește în fiecare an pe 
cei mai buni jucători și cele 
mai bune jucătoare din Europa. 
In prima parte a concursului 
feminin, campioana româncă 
Maria Alexandru a obținut do
uă victorii: 2—0 (17, 19) cu ce
hoslovaca Blanka Silhanova și 
2—1 (10, —15, 14) cu sportiva 
franceză Claude Bergeret. Maria 
Alexandru a pierdut apoi cu
1— 2 (—12, 12, —20) partida sus
ținută în compania campioairei 
europene Jill Hammersley (An
glia). în ultimele runde de sîm- 
bătă seara, Maria Alexandru a 
obținut victorii spectaculoase, 
întrecînd succesiv pe Palatinus 
(Iugoslavia) 2—0, Magos (Un
garia) 2—1, Hellman (Suedia)
2— o și Kishâzi 2—0 (11,15). Al-

Uhlikova 
Rudnova 

Magos 
Kishâzi

te rezultate: Ilona 
(Cehoslovacia) — Zoia 
(U.R.S.S.) 2—1; Judit 
(Ungaria) — Beatrix 
(Ungaria) 2—0; Christine Hell
man (Suedia) — Rudnova 2—0; 
Hammersley — Uhlikova 2—1.

Rezultate înregistrate în tur
neul masculin: Jonyer (Unga
ria) — Sarkoian (U.R.S.S.) 3—1; 
Orlovski (Cehoslovacia) — Se
cretin (Franța) 3—0; Johansson 
(Suedia) — Kunz (Cehoslovacia) 
3—1; Surbek (Iugoslavia) — 
Strokatov (U.R.S.S.) 3—1; Ger-
gely (Ungaria) — Jonyer 3-

Iată clasamentul final feminin :
1. Klshazl (Ungaria) — 9 victorii ;
2. Hammersley (Anglia) — 8 v ;
3. Uhlikova (Cehoslovacia) — 7 v
(16—12) ; 4. Marla Ale.xandru
(România) 7 v (16—11) ; 5. Hell
man (Suedia) — 7 v; 6. Magos 
(Ungaria) — 7 v 7. Rudnova.

i—i.

(U.R.S.S.) — 5 v ; 8. Palatinus 
(Iugoslavia) — 4 v ; 9. Bergeret 
(Franța) — 4 v ; 10. Szabo (Unga
ria) — 4 v ; 11. Hendricksen
(R.F.G.) — 3 v ; 12. Silkhanova 
(Cehoslovacia) — 1 v. MASCU
LIN : 1. Milan Orlovsky (Ceho
slovacia) — 8 v ; 2. Dragutin Sur
bek (Iugoslavia) — 8 v ; 3. Jac
ques Secretin (Franța) — 8 v ; 4. 
Jonyer (Ungaria) — 7 v ; 5. Ger- 
gely (Ungaria) 6 v; 6. Strokatov 
(U.R.S.S.) 5 v ; 7. Sarhoian 
(U.R.S.S.) 5 v ; 8. Stlpancici (Iugo
slavia) 3 v ; 9. Thorsell (Suedia) 
2 v ; 10. Kuntz (Cehoslovacia) 2 v ; 
11. Leiss (R.F.G.) 1 v. Al 12-lea 
participant K. Johansson (Suedia) 
a abandonat.

conform pronosticurilor, Elenei 
Mîrza, care reușește să adauge un 
nou succes victoriei repurtate de 
ea, zilele trecute, la campionatele 
republicane. în absența recordma
nei probei. Valeria Ștefănescu, 
Mîrza n-a mai avut decît în Vale
ria Biduleac o adversară care să-i 
dea ceva emoții. REZULTATE : 1. 
Elena Mîrza (Dinamo) 8,4 (electric 
8,61),----------- ------ ------
8.6, 3.
șoara)
8.7, 5. 
șoara) 
1 Brașov) 8,8.

Roland Hohne un aruncător tî- 
năr, din R. D. Germană, s-a im
pus cu autoritate la „greutate”, 
deși campionul nostru Gheorghe 
Crăciunescu s-a străduit să-i dea 
o replică cît mai puternică. Stră
daniile lui Crăciunescu au... măsu
rat 18,20 m adică tot atît cît și 
recordul țării stabilit de el. tot 
la „23 August”, cu puține zile în 
urmă. în rest aceiași vechi con- 
curenți, cu aceleași rezultate, la 
preț prin 1950 și ceva. Singur doar 
juniorul II, Sorin Tirichiță repre
zintă o prezență insolită. Cu bila 
de 7,257 kg el a reușit un nou re
cord republican cu 14,78 m. cu a- 
proape un metru mai mult decît 
cel vechi (13.88 m). REZULTATE :
1. Roland Hohne (R. D. Germană) 
18,50 m. 2. Gh. Crăciunescu (Stea
ua) 18,20 m — rec. egalat, 3. P. 
Neagu (CAU) 16,56 m, 4. C. Csa- 
kany (CSM Cluj-Napoca) 15,96 m, 
5. S. Tirichiță (SSA) 14,78 m — 
rec. juniori II.

Cu 7,89 m Lutz Franke a cîș- 
tigat întrecerea săritorilor în lun
gime și a stabilit un nou record 
al competiției. El i-a dominat 
clar pe toți săritorii noștri, gru
pați pe zece centimetri, dar cu 
rezultate sub ceea ce se anticipa, 
în orice caz, subliniem evoluția 
lui Marius Scoarță, clasat al doi
lea cu 7,60 m și chiar cea a lui 
Toma Petrescu, un sprinter care 
— eventual — va putea încurca 
multe „socoteli” ale săritorilor in 
lungime. REZULTATE : 1. Lutz
Franke (R. D. Germană) 7,89 m,
2. M. Scoarță (Rapid) 7,60 m, 3. 
St. Lăzărescu (Rapid) 7,55 m. 4. D. 
Iordache (Rapid) 7,55 m. 5. T. Pe
trescu (Dinamo) 7,52 m, 6. C. Cor- 
bu (Steaua) 7,50 m.

Ultima probă a concursului, să
ritura în înălțime fete, a fost cea 
mai așteptată, ea reunind cîteva 
atlete reputate pe plan internațio
nal. Calculele anterioare n-au 
avut însă acoperire ! Singură Ni- 
culina Vasile, recenta campioană a 
țării noastre, a avut o comportare 
deosebită. Ea a cîștigât întrecerea 
cu 1,86 m, performanță care re
prezintă, pentru ea, un record 
personal. în schimb, Cornelia 
Popa a sărit cu 9 cm mai puțin 
decît săptămîna trecută I REZUL
TATE : 1. Niculina Vasile (Dina
mo) 1.86 m, 2. Snezana Hrepevnik 
(Iugoslavia) 1,83 m, 3. Edith Sa
muel (Ungaria) 1,83 m, 4. Cornelia 
Popa (Dinamo) 1.80 m, 5. Virginia 
Ioan (Rapid) 1,75 m. 6. Roxana 
Vulescu-Grigoraș (CAU) 1,75 m.

2. Valeria Biduleac (CAU) 
Rodica Seieș (CASU Timi-
8.7, 4. Ștefania Sansu (CAU1 
Codruța Iusco (CAU Timi-
8.8, 6. Corina Tifrea (Lie.

Intilnirea de haltere (juniori) de la Gdansk
POLONIA - ROMÂNIA 7-3

TINERII HOCHEIȘTI ÎNVINȘI ÎN PRIMUL MECI 

ÎN R. D. GERMANĂ

Primul dintre cele două jocuri 
de hochei pe gheață opunînd 
selecționatele de juniori ale 
R.D. Germane și României, dis
putat sîmbătă seara, la Karl
Marx-Stadt, s-a încheiat cu vic-

toria formației țării gazdă, care 
a cîștigât cu 13—2 (0—0, 8—0, 
5—2). Cel de al doilea meci ur
ma să se dispute duminică sea
ra la Dresda. Pînă la închide
rea ediției rezultatul nu ne-a 
parvenit.

Simbătă seara s-a desfășurat 
la Gdansk întîlnirea internațio
nală de haltere dintre reprezen
tativele de juniori ale Poloniei 
și României. Victoria a revenit 
gazdelor cu 7—3, dar la unele 
categorii lupta a fost echilibra
tă. Victoriile reprezentativei 
române au fost obținute de Ion 
Balaș, Cristian Mateeș și Zoltan 
Rad.

Iată rezultatele : cat. muscă 
(52 kg.) — Ion Bălaș (România)

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SPADA DE IA IAUIN
• In finală: Liviu Angelescu(locul3) și Ion Popa (locul 5) ® Campionul olimpic șl mondial Pusch, eliminat de Zidaru!

TALLIN, 27 (prin telefon). 
144 de concurenți la startul pro
bei individuale din cadrul tra
diționalei competiții internațio
nale de spadă din localitate. 
Printre ei, scrimeri recunoșcuți 
pe planșele marilor competiții» 
ca: vest-germanul Pusch, cam
pion olimpic și mondial, sovie
ticul Lukomski, cîștigătorul edi
ției precedente, maghiarii Kolc- 
sonay, Fenyvessi și Erdos, româ
nii Angelescu. Popa și Zidaru. 
Concursul a fost marcat de ne
numărate surprize, mulți dintre 
favoriți fiind eliminați în fazele 
preliminare, printre aceștia fi- 
gurînd Pusch (eliminat în reca
lificări de reprezentantul nos
tru Zidaru, cu 8—10) și Lukom
ski (eliminat de Popa cu 7—10). 
Remarcabilă a fost comportarea 
spadasinilor români Liviu An
gelescu, Ion Popa și Octavian 
Zidaru, care au reușit să se ca-

iifice în eliminările directe 
(printre primii 32 trăgători), 
nici o altă reprezentativă 
nereușind o asemenea cali
ficare. Și dacă în recalifi
cările pentru obținerea u- 
nui loc în finală n-ar fi trebuit 
să se întîlnească Zidaru cu An
gelescu (a cîștigât cel de-al doi
lea cu 10—9), în ultimul act al 
competiției ar fi figurat trei 
spadasini români.

După o luptă deosebit de e- 
chilibrată (nici un trăgător n-a 
încheiat neînvins finala), clasa
mentul arată astfel: 1. E. Kolc- 
sonay (Ungaria) 4 v; 2. A. LI- 
vak (U.R.S.S.) 3 v; 3. L. Ange
lescu (România) 3 v; 4. L. Du
naev (U.R.S.S.) 2 v; 5. I. Popa 
(România) 2 v; 6. L. Sworlow- 
ski (Polonia) 1 v.

★
Echipa de spadă a României 

(Liviu Angelescu, loan Popa, Oc-

tavian Zidaru, Costică Bărăgan, 
Ervln Cherecheș, Ion Palotaș) s-a 
clasat pe locul doi in concursul 
internațional de scrimă de la Ta
llin, concurs la care au participat 
23 de formații din 8 țări. Locul I 
a revenit echipei R. F. Germania, 
iar pe locul trei s-a situat selec
ționata Ungariei.

195 kg ; cat. cocoș (56 kg) — 
Cristian Mateeș (România) 212,5 
kg ; cat. pană (60 kg) — Marek 
Seweryn (Polonia) 235 kg ; Con
stantin Chiru (România) 230 kg; 
cat. ușoară (67,5 kg) — Andrzej 
Kluczek (Polonia) 270 kg ; Ni- 
colae Țuțuianu (România) 262,5 
kg ; cat. semimijlocie (75 kg) — 
Andrzej Cichowski (Polonia) 
270 kg; Tiberlu Kiskallo 
(România) 267,5 kg; cat mijlo
cie (82,5 kg) — Tadeusz Kus- 
nierz (Polonia) 292,5 kg; Petre 
Dumitru (România) 285 kg ; cat. 
semigrea (90 kg) — Marek Do- 
lega (Polonia) 280 kg ; Mihai 
Purdilă (România) 280 kg ; cat. 
grea-ușoară (100 kg) — Leszek 
Chacinski (Polonia) 287,5 kg; 
Ilie. Vasile (România) 280 kg; 
cat. grea (110 kg) — Adam 
Bondar (Polonia) 305 kg ; Ștefan 
Csata (România) 260 kg; cat. 
super-grea (+110 kg); Zoltan 
Rad (România) 307,5 kg (la a- 
ceastă categorie gazdele nu au 
avut reprezentant).

CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON
Schiorul sovietic Aleksandr 

Tihonov a cîștigât proba de 
10 km din cadrul campionatului 
mondial de biatlon de la Lille
hammer (Norvegia) cu timpul 
de 32:47,8. Pe locurile următoa
re s-au clasat Nikolai Kruglov 
(U.R.S.S.) — 33:45,1 (1 minut 
penalizare), Aleksandr Ușakov 
(U.R.S.S.) — 34:12,4 (1) ; Hans 
Estner (R.F.G.) — 34:32,9 (1) ;

Heikki Ikola (Finlanda) — 
34:40,6 (2); Roar Nilsen (Norve
gia) — 34:52,1 (1). Gheorghe 
Gârniță (România) s-a clasat pe 
locul 22, cu timpul de 36:13,5 (3).

Proba de ștafetă 4x7,5 km a fost 
ciștigată de echipa schiorilor din 
U.R.S.S. cu timpul de 1.48:10. Pe 
locurile următoare s-au clasat Fin
landa — 1.49:55 ; R. D. Germană 
1.50:52; Norvegia 1.51:43; R. F. 
Germania 1.55:05 ; Franța 1.55:21.

* I
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BADMINTON • Finala probei mas
culine a concursului de la Hong 
Kong se va disputa între sportivii 
chinezi Yu Yao-tung 5! Luan cin. în 
semifinale, Yu Yao-tung l-a învins 
cu 15—5, 15—9 pe Lin sln-cluan (R.P. 
Chineză), iar Luan Cin a dispus cu 
15—4, 15—13 de Yao sl-mlng (R.P. 
Chineză). In semifinalele probei fe
minine s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Llan Clu-hsia (R.P. Chi
neză) — Saori Kondoh (Japonia) 
11—7, 11—3 : Liu Hsia (R.P. Chineză)
— Park Ok Youn (Coreea de Sud) 
11—3, 11—1.

BASCHET • Câștigătoarele celor 4 
grupe preliminare ale „Cupei Ko- 
racl“ vor juca în semifinale astfel : 
Bc Berck (Franța) — Fortitudo Alco 
Bologna șl IPB Roma — Jugoplastlka 
Split.

BOX • La Lodz, în meci amical : 
Budapesta — Lodz 13—9.

CICLISM • După 10 etape în Tu
rul Cubei conduc Carlos Cardet 
(Cuba) la individual și selecționata 
Cubei pe echipe. • Prima etapă a 
Turului Sardiniei a fost ciștigată de 
Ferdy Maertens (Belgia) care a par
curs 129 km in 3 h 12.0.

HOCHEI • Pregătiri pentru C. M. 
grupa B, care va avea loc la Tokio. 
La Budapesta : R. D. Germană — 
Ungaria 9—3 (1—1. 4—1. 4—1) : la
Lodz: Polonia — VZKG Ostrava 4—1 
(1—0. 3—1, 0—0) ; la Tokio : Japonia
— R.S.F.S. Rusă 3—2 (1—0, 1—0. 1—2) 
șl R.S.F.S Rusă — Selecționata divi
zionară niponă 13—4 (2—2. 2—0. 9—2).

NATAJIE © Campionatele Austra
liei, la Hobart : masculin : 200 m 
liber — McKeon 1 :54.66 ; 200 m mixt

TELEX
— Van der Graff 2:11,97 ; 100 m bras
— Michel Foley 1:09,13 ; feminin : 
400 m liber — Tracey Wickham. 
4:14,81 (rec. național) ; 200 m fluture
— Linda Hanel 2:18,81 ; 200 m spate
— Glenda Robertson 2:19,38 • La 
Budapesta, In meci amical de polo : 
U.R.S.S. — Ungaria 6—5 (2—0, 1—1, 
1—1, 2—3), prin punctele marcate de 
Garganov 2, Dreval, Rudakov, Kote- 
kov, Ivankov, respectiv Farago 4, 
Horkal

MOTO • In semifinala C.M. de 
motoclclism pe gheață de la Assen 
(Olanda) : 1. R. Thljș (Olanda) 28 p, 
2. S. Tarabanko (U.R.S.S.) 26 p. 3. 
Z. Kudma (Cehoslovacia) 25 p. Fi
nala va avea loc între 5 șl 16 mar
tie la Inzell.

PATINAJ VITEZA a In orașul o- 
landez Alkmaar au luat sfîrșit în
trecerile campionatelor mondiale. La 
masculin, titlul de campion al lumii 
a fost cucerit de americanul Eric 
Heiden, cu un total de 157,455 punc
te, urmat de coechipierul său Peter 
Muller — 157,925 puncte și Evgheni 
Kulikov (U.R.S.S.) — 158,960 puncte. 
Concursul feminin a fost cîștigât de 
patinatoarea Sylvia Burka — 177,115 
puncte, pe locurile următoare cla- 
sîndu-se americana Leah Poulos — 
179,545 puncte și olandeza Kaitske 
Pijlman — 180,495 puncte. Iată ctști- 
gătorii probelor disputate în cele 
două zile de concurs : ziua I : mas
culin : 500 m : Peter Muller — 39,64; 
1 000 m : Eric Heiden — 1:19,34 ; fe-
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Regina Sackl (stingă) felicitată de coechipiera ei Annemarie Prbll-Moser 
pentru victoria in slalomul de la Furano. Telefoto : A.P.-AGERPRFS 

REGINA SACKL (Austria) CÎȘTIGĂ
SLALOMUL DE LA FURANO

Concursul internațional de schi 
de la Furano (Japonia) a conti
nuat cu proba feminină de sla
lom, în care victoria a revenit 
sportivei austriece Regina Sackl, 
cronometrată în cele două manșe 
cu timpul total de 1:51,99. Pe locu
rile următoare s-au clasat coechi
piera sa Annemarie Prbll-Moser 
1:52,13 și italianca Claudia Gior
dan! 1:52,76. Multe dintre fa
voritele cursei au abandonat, prin
tre ele numărîndu-se schioarele 
elvețiene Marie Therbse Nadig, 
Llse-Marie Morerod șl austria
ca Brigitte Habersatter-Tot- 
schnig. In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale” se menține li
deră Lise-Marie Morerod — 238 
p, urmată de Annemarie Prbll- 
Moser — 211 p, și Monika Ka- 
serer (Austria) — 156 p.

Proba masculină de slalom spe
cial a ‘revenit austriacului Klaus 
Heidegger, urmat de Ingemar 
Stenmark șl Bruno Nockler. In 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale” continuă să conducă

Franz Klammer (Austria) 195 p, 
urmat de Ingemar Stenmark 194 
p și Klaus Heidegger 184 p.

PRIMELE JOCURI 
IN c.N. (grupa B)

DE HANDBAL 
MASCULIN

Vineii au început în mai 
multe orașe din Austria jocurile 
primei ediții a grupei B a cam
pionatului mondial masculin de 
handbal, la care sînt prezente 
12 formații împărțite în 4 serii 
(7 echipe clasate pe locurile 
secunde în grupele preliminare 
ale turneului olimpic, formația 
aflată pe locul 7 la J.O. de la 
Montreal- primele 3 clasate în 
grupa C a C.M. și selecționata 
țării gazdă). Se știe că primele 
6 clasate în această competiție 
se vor califica pentru turneul 
final al grupei A a C.M.

Iată rezultatele înregistrate în 
primele două zile: SERIA A: 
Cehoslovacia — Elveția 24—16, 
Bulgaria — Elveția 21—20; SE
RIA B: Suedia — Austria 28— 
15, Franța — Austria 19—15; 
SERIA C: R. D. Germană — 
Portugalia 36—18, Islanda — 
Portugalia 29—14; SERIA D: 
Spania — Olanda 25—16, Olan
da — Norvegia 18—17. Cu alte 
cuvinte, în trei serii vor avea 
loc azi partidele-derby: Ceho
slovacia -— Bulgaria (A), Sue
dia — Franța (B), R.D. Germa
nă — Portugalia (C) și Spania 
— Norvegia (D).

SCHIOARELE

SOVIETICE
DOMINĂ

„JOCURILE NORDICE"
Schioara sovietică Zinaida 

Amosova a obținut o nouă vic
torie în cadrul „Jocurilor nordi
ce”, care se desfășoară la Lahti 
(Finlanda). După ce cîștigase 
cursa de 5 km, Zinaida Amoso
va a terminat învingătoare și în 
proba de 20 km, în care a rea
lizat timpul de lhll:20,48. Mul
tipla campioană olimpică Galina 
Kulakova (U.R.S.S.) s-a clasat 
pe locul 2, cu Ihl2:35,69, fiind 
urmată de Veronika Schmidt 
(R.D. Germană) — lhl3:20»77 și 
Raisa Smetanina (U.R.S.S.) —
lhl3:36,40.

Proba de combinată nordică 
s-a încheiat cu victoria lui Kon
rad Winkler (R.D. Germană) — 
425,01 p, urmat de Rauno Miet- 
tinen (Finlanda) — 416,04 p șl 
Ulrich Wehling (R.D. Germană) 
— 414,53 p.

nmz
ECHIPE ROMANEȘTI IN TURNEE

• Disputat la Bengazl, meciul 
amical dintre selecționata Libiei 
șl echipa Petrolul Ploiești s-a ter
minat la egalitate : 1—1.

• In turneul internațional de 
juniori, care se desfășoară în Iran, 
selecționata României a învins cu 
2—0 echipa Poloniei și a terminat 
la egalitate (1—1) cu prima repre
zentativă a Iranului. Alte rezul
tate : Ungaria — Irlanda 3—0 ; 
U.R.S.S. — Iran 1—0 ; Iran (echi
pa secundă) — Tunisia 2—2.

• în meci amical, ieri la Buda
pesta : Csepel — Olimpia Satu 
Mare 4—0 (1—0).

CAMPIONATE
Cehoslovacia :

DUKLA PRAGA ÎNVINSA
In etapa a 18-a, lidera clasa

mentului Dukla Praga a suferit o 
înfrîngere cu 1—3 la Zllina, în 
timp ce Slavia Praga a terminat 
la egalitate (2—2) în deplasare cu 
Skoda Plsen. Majoritatea partide
lor s-au desfășurat pe un timp re
ce, unele terenuri fiind acoperite

mlnln : 500 m : Klm Kostror (S.U.A.) 
— 44,67 ; 1 000 m : Sylvia Burka — 
1:28,80 ; ziua a II-a : masculin : 500 
m : Evgheni Kulikov — 38,52 ; 1000 
m : Erie Heiden — 1:17,59 ; feminin: 
500 m : Vera Brindzel (U.R.S.S.) — 
43,65 ; 1 000 m : Sylvia Burka —
1:27.91.

SCHI • Concursul de sărituri de 
pe trambulina olimpică de la Sap
poro a fost ciștigată de Hans Wall- 
ner (Austria) — 238,5 p.

SCRIMA • La Tauberblschofsheim 
(R.F.G.) a avut loc un concurs de 
spadă, cîștigât de Mlchel Poffet (El
veția). El l-a învins, la baraj, pe 
Philippe Riboud (Franța), ambii scri
meri totallzînd cite 4 victorii în tur
neul final. Pe locul 3 — Borrmann 
(R.F.G.) cu 3 victorii.

ȘAH • Campionatul masculin al 
r. d. t______ _ ■_
Lothar Voght cu li1/, o, urmat de 
Rainer Knaak 10 p șl Helnz Liebert
9 V, p. In întrecerea feminină titlul 
a revenit maestrel Petra Feustel cu
10 */s p- • După 4 runde în turneul 
de la Tallin continuă să conducă 
marele maestru sovietic Mlhall Tal 
cu 4 p. urmat la o jumătate de punct 
de Wolfgang Uhlmann (R. D. Ger
man). Rezultate din runda a 4-a : 
Tal — Pohla 1—0, Uhlmann — Prybl 
1—0. Gipslis — Nel 1—0, Gulko — 
Omsteln 1—0, Vadăsz — Poutialnen 
■A-1/,.

TENIS • La Graz, In ultimul meci 
al campionatului european de tenis 
(grupa B), Austria a învins cu 3—0 
Danemarca. în urma acestei victorii, 
echipa Austriei a ocupat primul loc 
în clasament șl s-a calificat pentru 
grupa A a competiției.

Germane a fost cîștigât de

Knaak 10 p și Helnz Liebert

CAMPIONATE!! ATLETICE
La „Madison Square Garden” 

din New York s-a desfășurat cea 
de-a 89-a ediție a campionatelor 
de atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A. Sprintera Rosalyn Bryant 
a stabilit cea mal bună perfor
manță mondială pe teren acoperit 
în proba de 220 yarzi, cu timpul 
de 23,4. Un nou record mondial 
de sală a realizat și Jane Frede
rick, cronometrată în proba femi
nină de 60 yarzi garduri cu 7,3. 
Sprinterul de culoare Steve Ri
ddick a fost cronometrat pe 60 
yarzi plat cu timpul de 6,1, To
mmy Haynes a cîștigât proba de 
săritură în lungime cq performan
ta de 7,93 m, iar Mac Wilkins a 
terminat învingător în proba de 
aruncare a greutății, cu rezultatul 
de 21,06 m. Prezent la concurs ca

INDOOR AIE S.U.A.
invitat. Filbert Bayi (Tanzania) 
și-a adjudecat victoria în proba 
de 1 milă, cu timpul de 3:59,3. 
Alte rezultate : masculin : 60 yarzi 
garduri — Larry Ship 7,0 ; săritu
ra cu prăjina — Larry Jessee 5,41 
m : 600 yarzi — Fred Sowerby 
1:09,8 ; feminin : săritura în înăl
țime — Joni Huntley 1,83 m ; să
ritura în lungime— Kathy Mc Mi
llan 6,51 m ; o milă — Francie 
Larrieu 4:43,1.

★
Cu prilejul campionatelor vest- 

germane, care se desfășoară la 
Sindelfingen, cunoscuta sprinteră 
Annegret Richter a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
pe teren acoperit în proba de 200 
m, cu timpul de 23,21 (cronometraj 
electronic).

Înaintea primei partide de la Lucerna, Henp.que Mecking (stingă) și 
Lev Polugaevski. Telefoto : A.P.-AGERPRES

PRIMELE PARTIDE DIN TURNEUL CANDIDAJILOR LA ȘAH
ROTTERDAM, 27 (Agerpres). — 

Prima partidă a meciului de șah 
Lajos Portisch (Ungaria) — Bent 
Larsen (Danemarca) pentru turneul 
candidaților la titlul mondial a fost 
ciștigată de marele maestru ma
ghiar la mutarea a 66-a după ce în- 
trerupsese cu avantaj pozițional o 
variantă a Apărării Siciliene, ju
cată cu piesele negre. Deci scorul

este de 1—0 în favoarea lui Por
tisch.

★
La Lucerna, în meciul dintre ma

rii maeștri Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.) și Henrique Costa Mec
king (Brazilia) scorul este egal 
0,5—0,5 puncte, prima partidă ter- 
minîndu-se remiză la mutarea 
a 48-a.

de zăpadă. Alte rezultate : Slovan 
Bratislava — Zbrojovka Brno 
2—0 ; Spartak Trnava — Jednota 
Trencin 2—2 ; Sparta Praga — U- 
nion Teplice 3—1 ; Frydek Mlstek 
— Lokomotiv Kosice 3—1 ; V. S. S. 
Kosice 
Meciul Bohemians Praga 
Ostrava a fost amînat.

" 18 12 3
18 9 7 
18 8 5

R.D. GERMANA :
fruntașele victorioase

In etapa a 16-a. fruntașele cla
samentului au obținut noi victorii 
prețioase. F. C. Carl Zeiss Jena a 
dispus de Sachsenring Zwickau cu 
2—1. în timp ce Dynamo Dresda a 
cîștigât în deplasare cu 2—0 par
tida cu Vorwărts Frankfurt pe 
Oder, iar Dynamo Berlin a dispus 
de Hansa Rostock cu 6—0 ! Alte
rezultate : F. C. Karl Marx- 
Stadt — Union Berlin 2—0 ; Chertîie Halle - ■ — • -----
F. C. Magdeburg — 
Leipzig 2—0 ; Wismut 
Stahl Riesa 6—0 !
1. F.C. Zeiss Jena
2. Dynamo Dresda
3. Dynamo Berlin
4. Lokomotive Lelpz.

R.F. GERMANIA :
LUPTA STRINSA PENTRU PRIMUL 

LOC
Pe un timp bun s-au desfășurat 

meciurile din cadrul celei de a 
23-a etape, urmărite de 180 000 de 
spectatori (în medie 20 000 pentru 
fiecare meci). Cele mai multe go
luri s-au marcat în partida dintre 
F. C. Koln și Tennis Borussia : 
8—4 1 Dieter Muller de la F. C. 
Kbln a marcat 4 goluri, egalîndu-1 
pe Gerd Muller (Bayern) în cla
samentul golgeterilor (20 puncte în
scrise). Eintracht Braunschweig a 
fost performera echipei, învingînd 
cu 3—2, la Gelsenkirchen, pe Schal
ke 04. Campioana Borussia Mon- 
chengladbach n-a strălucit sîmbătă, 
terminînd la egalitate (0—0) cu 
F. C. Kaiserslautern. Nici Bayern

Inter Bratislava 1—2.
— Banik

1.
2.
3.

Dukla Praga
Slavia Praga 
Jednota Trencin

3
2
5

41—19
34—20
28—26

27
25
21

Rot-Weiss Erfurt 0—0.
Lokomotive

Aue —
16 10 3 3 34—17 23
16 9 3 4 39—19 21
16 10 1 5 31—19 21
16 6 6 4 25—19 8

Munchen nu dovedește o formă 
deosebită : nu a reușit decît un 
scor egal cu V. f. L. Bochum (1—1). 
M. S. V. Duisburg a dispus de 
Werder Bremen cu 3—0. trecînd 
pe locul 3 în clasament. Alte re- 
zultate : Hertha — Borussia Dort
mund 3—2 : S. C. Karlsruhe — 
Rot-Weiss Essen 1—1 ; F. C. 
Saarbrucken — Eintracht Frank
furt pe Main 2—2 : Hamburger 

Dusseldorf 1—1.
22
21 
22 
23

MECIURI
optimilor de finală 

Angliei” s-au încheiat 
rezultate : Wol- 

Chester 1—0 ; As
ton Villa — Port Vale 3—0 : Car
diff — Everton 1—2 : Derbv — 
Blackburn 3—1 ; * 
Chester City 1—0 ; 
Oldham 3—1 ; 
Arsenal 4—1 ;
Manchester United 2—2.

ITALIA :
TORINO LA PRIMA ÎNFRÎNGERE

Etapa a 18-a a înregistrat pri
ma înfrîngere a echipei Torino, 
în timp ce Juventus a cîștigât Și 
a trecut în fruntea clasamentului.

Iată rezultatele și autorii golu
rilor: Roma — Torino 1—0 (Mu- 
siello); Juventus — Foggia 1—0 
(Bettega); Perugia — Cesena 1—0 
(Cinquetti); Napoli — Genoa 1—1 
(Savoldi, respectiv Damiani); 
Sampdoria — Catanzaro 3—1 (Be- 
din, Saltutti, Savoldi II. respectiv 
Palanca din 11 m); Bologna — 
t" (Pighin — autogol);

— Milan 1—1 (Calloni 
scorul pentru oaspeți 
apoi Bertarelli a ega-

— Verona 0—0. In cla- 
golgeterilor Graziani (Torino) cu 

marcate.
1. Juventus 13
2. Torino 18
3. Inter 13

e La Cairo în meci retur pentru pre
liminariile C.M. selecționata Republi
cii Arabe Egipt a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) formația Kenyeî. Pri
mul joc, disputat la Nairobi, s-a în
cheiat la egalitate : 0—0.

S. V. — Fortuna
Borussia
Eintracht
M.S.V. Duisburg 
Bayern
ANGLIA :
Meciurile 

ale „Cupei 
cu următoarele 
verhampton —

1.
2.
3.
4.

4 41—21 31
2 37—24 30
4 44—28 27
6 54—42 27
CUPA

Leeds — Man- 
Liverpool — 

Middlesbrough — 
Southampton —

Lazio 1—0 
Fiorentina 
a deschis 
din 11 m, 
lat); Inter 
samentul

14
conduce 

puncte

PE TERENURILE
Partidele din sferturile de finală 

ale turneului feminin de tenis de la 
Detroit (Michigan) s-au încheiat cu 
rezultatele : Sue Barker — Sharon 
Walsh 6—2, 6—3 ; Virginia Wade — 
Virginia Ruzici 6—2. 
Navratilova — 
6—1. Cea de-a 
te Frangoise 
neprezentarea

14
12

8
2 2 29—12 30
5 1 30—10 29
7 3 24—14 23
pentru pre-

DE TENIS
Ion l-a eliminat cu 4—6. 7—5. 6—3 pe 
australianul Phil Dent, reușind o 
surprinzătoare calificare în semifina
lele concursului. Celelalte trei parti
de s-au încheiat cu victoriile scon
tate ale favoriților : Guillermo Vilas 
— Harold Solomon 6—4. 6—7.
Raul Ramirez. — Frew McMillan 6—2. 
6—1 ; Brian Gottfried — Charles Pa- 
sarell 6—1, 6—7, 6—3. în prima semi
finală Guillermo Vilas l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe mexicanul Raul Rami
rez. în cea de a doua semifinală se 
întîlnesc Scanlon și Gottfried.

6—1 ; Martina 
Yvone Vermaak 6—1, 
patra semifinalistă es- 
Durr, calificată prin 
Margaretei

★
de finală

calificată
Court.

în sferturile 
lui de la Palm Springs 
tînărul jucător american

ale turneu- 
(California).

Bill Scan-

6—0
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